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RESUMO 
 

 

O presente trabalho estuda o lirismo da infância e da morte em Manuel Bandeira, a partir da 
relação entre experiência, linguagem e sentido, com o propósito de configurar um novo olhar, 
sobre esse temário, que serve de fio condutor e estrutura sua Estrela da vida inteira (1966). 
Para tanto, faz-se necessário apresentar a noção de lírica, discutida por Theodor Adorno, na 
conferência Lírica e sociedade (1958), para favorecer a compreensão de que o poeta, como é 
o caso de Bandeira, envolve sua arte pela dimensão negativa frente a uma situação de 
fetichização das coisas, a fim de apreender experiências que constituem a substância da vida e 
a essência da poesia. A essa perspectiva de lírica, agregam-se os conceitos de infância e de 
morte, explorados por Giorgio Agamben, nos livros Infância e história (2005) e A linguagem 
e a morte (2006), sendo amplamente favoráveis para o entendimento da poética da infância, 
em Manuel Bandeira, como um tipo de discurso que recupera a ideia de experiência na 
atualidade, por assinalar o limite entre uma experiência muda e uma experiência da língua; do 
mesmo modo, a morte traz implicações referentes à negatividade, como uma brecha pela qual 
o autor perscruta o sentido de sua lírica e o “desentranha” das incrustações provenientes do 
mundo reificado, por estar em defesa da linguagem não contaminada pelos cerceamentos que 
refreiam a preservação da criatura e o dado originário das coisas. Nisso, culmina, no 
fechamento da tese, a conclusão de ser a negatividade a via que explicita, na obra bandeiriana, 
a cultura brasileira não como uma totalidade positivada numa etnia, classe ou nação, mas 
como uma linguagem que reconstrói, liricamente, o colorido mosaico que é o Brasil.  
 
  
Palavras-chave: Manuel Bandeira. Lírica. Infância. Morte. Brasilidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RÉSUMÉ 
 

 

Cet article étudie la poésie de l'enfance et de la mort de Manuel Bandeira, à partir de la 
relation entre l'expérience, le langage et le sens, afin de mettre en place une nouvelle 
perspective sur ce thème, qui sert de guide et structure son Estrela da vida inteira (1966). 
Pour cela, il faut introduire la notion de lyrique, discutée par Theodor Adorno, pendant la 
conférence Lírica e sociedade (1958), à promouvoir la compréhension du poète, comme c'est 
le cas de Bandeira, implique son art par le biais de la dimension négative face à une situation 
de fétichisation des choses, afin d'appréhender des expériences qui constituent la substance de 
la vie et l'essence de la poésie. À cette perspective de lyrique s’ajoutent les concepts de 
l'enfance et de la mort, exploités par Giorgio Agamben, dans les oeuvres Infância e história 
(2005) et A linguagem e a morte (2006), étant largement favorables à la compréhension de la 
poétique de l'enfance chez Manuel Bandeira, comme une sorte de discours qui récupère l'idée 
d'expérience dans l’actualité, en marquant la limite entre une expérience muette et une 
expérience de la langue, de même, la mort apporte des implications relatives à la négativité, 
comme une brèche par laquelle l'auteur explore la signification de sa lyrique et la«dénoue» 
des incrustations du monde réifié, pour être dans la défense du langage non contaminé par le 
clôturée qui entravent la conservation de la créature et la donnée originaire des choses . Cela 
culmine l’aboutissement de la thèse, la conclusion d’être la négativité la voie qui explicite, 
dans l’oeuvre bandeirienne, la culture brésilienne non comme une totalité positivée dans une 
ethnie, classe ou nation, mais comme un langage qui reconstruit, avec lyrisme, le coloré 
mosaïque qui est le Brésil. 
 
 
Mots-clés: Manuel Bandeira. Lyrique. Enfance. Mort. Brésilité 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

 
Recifense que viveu apenas parte da infância na terra natal, tendo passado a outra no 

Rio de Janeiro onde viveu até o fim dos seus dias, Manuel Bandeira (1886-1968) destaca-se 

por sua intensa e variada produção literária, exercida na poesia, na crônica, na 

correspondência, na tradução, na organização de antologias e no ensaio. 

Integrante do Modernismo brasileiro, Bandeira foi, juntamente com Oswald e Mário 

de Andrade, responsável pela divulgação e pela solidificação desse movimento em nosso país, 

pois promoveu um rompimento com as estéticas tradicionais através de uma quebra da 

linearidade estilística, ao desenvolver um viés original e inovador em seu fazer literário. 

Nesse sentido, a proposta do Modernismo foi revolucionar a linguagem em curso criativo, 

tornando-a inseparável da peculiar experiência de expressão dos escritores, entre os quais se 

insere Manuel Bandeira.  

Dos onze livros publicados por Bandeira, a saber: A cinza das horas (1917), Carnaval 

(1919), O ritmo dissoluto (1924), Libertinagem (1930), Estrela da manhã (1936), Lira dos 

cinquent’anos (1940), Belo belo (1948), Mafuá do malungo (1948), Opus 10 (1952), Estrela 

da tarde (1960) e Preparação para a morte (1965), o presente trabalho selecionou poemas 

que contêm, de forma explícita ou implícita, elementos para a compreensão da infância e da 

morte como instâncias produtoras de criatividade e de sentido poético. Procurou-se trabalhar, 

sobretudo, o extrato semântico dos poemas selecionados, embora, venha à tona, uma vez ou 

outra, o que é inerente à análise do texto lírico: o resultado do seu processo construtivo 

envolvendo estilo, tema, forma, ideologia e influências.  

Dos múltiplos temas da produção poética de Manuel Bandeira, os mais recorrentes, 

apontados pela crítica, são: a exaltação da vida, a morte, o amor e o erotismo, o cotidiano e a 

infância, dentre outros; neste trabalho, a escolha recaiu na relação entre experiência, 

linguagem e sentido, a fim de configurar um novo olhar, sobre a infância e a morte, que serve 

de fio condutor e estrutura sua Estrela da vida inteira, coletânea de 1966. 

Contudo, antes de adentrar no referido temário, fez-se necessário apresentar a noção 

de lírica, discutida por Theodor Adorno, na conferência Lírica e sociedade (1958), para 

favorecer a compreensão de que o poeta, como é o caso de Bandeira, dota sua escrita de 

negatividade ao expressar as experiências cotidianas articuladas frente a uma situação de 

fetichização das coisas – dentre as quais estão a mercadoria e o dinheiro – e de reificação dos 
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seres humanos. A essa perspectiva de lírica, agregaram-se os conceitos de infância e de morte, 

explorados por Giorgio Agamben, nos livros Infância e história (2005) e A linguagem e a 

morte (2006), sendo amplamente favoráveis para o entendimento da negatividade como a 

brecha pela qual o autor perscruta o sentido e o “desentranha” das incrustações provenientes 

do mundo reificado e fetichizado. Nisso, culmina, no fechamento da tese, a ideia de que a 

negatividade é a via que explicita a cultura brasileira na obra bandeiriana.  

Nos quatro capítulos que compõem esta tese, o primeiro, “Lirismo e tempos 

modernos”, discute a manifestação da liberdade criadora proposta pelo Modernismo, na 

poesia bandeiriana, e apresenta o modo como o poeta tenta dar expressão essencialmente 

lírica à experiência de uma poética. O que há por trás do manifesto de recusa, a exemplo da 

lírica de Libertinagem, contra um estado poético de estrita obediência às regras inibidoras do 

próprio lirismo, é a expressão face a um momento de crise e de perplexidade ante os valores 

do mundo e da arte, que a literatura desse poeta testemunha. Nesse passo, um dos fios 

condutores do primeiro capítulo é o aproveitamento do tema da criação poética em Manuel 

Bandeira, que identifica os traços formadores do seu lirismo e correlaciona-os às temáticas 

delimitadas no presente estudo. Para tanto, mediante o conceito de “lírica” dos tempos 

modernos, busca-se algumas das concepções dessa palavra, principalmente aquela formulada 

por Hugo Friedrich, em Estrutura da lírica moderna (1956), e a de Theodor Adorno, 

apresentada ao público na conferência “Lírica e sociedade” (1980) e em sua obra Teoria 

estética (1970).  

 O segundo momento deste trabalho nasce a partir das palavras de Manuel Bandeira, 

que, no início do Itinerário de Pasárgada (1954), vincula a infância à descoberta da poesia e 

ao segredo do seu itinerário lírico. Valendo-se disso, e caminhando na trilha de Giorgio 

Agamben, em Infância e história (2005), por meio da ideia do experimentum linguae, que 

coloca a linguagem como o lugar da realização da experiência humana, a investigação 

relaciona infância, linguagem e poesia como parte fundamental e estruturante da obra do 

recifense. Não seria levantada essa hipótese se apenas houvesse a evidência de que, ao falar 

de infância, Manuel Bandeira se referisse à sua infância factual, cronológica e psicológica, 

vivida em Recife e em Petrópolis. Mas, as palavras, em seu itinerário, relatam a experiência 

do poeta com a linguagem e têm, como ponto de partida, a constatação de que a infância foi a 

descoberta que lhe garantiu o segredo da sua poesia; muito mais, portanto, do que uma 

simples temática. Então, a aposta da infância, aqui, não pode ser vista como algo 

cronologicamente definido, que precede à linguagem e que, num dado momento, cessa de 

existir para sempre, a fim de versar-se na palavra; mas é a articulação da voz humana em 
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linguagem poética. A infância vai aparecendo, na lírica em pauta, no momento em que 

experiências de vida vão se estruturando em experiências de linguagem. Se o propósito aqui é 

procurar entender a infância deslocada de uma concepção estreita, relacionada à cronologia, o 

riso aproxima-se dessa ideia, pois ele é igualmente admitido como negação da normalidade e 

da lógica. Em Manuel Bandeira, o jogo com as palavras e o riso são meios de dissolução da 

seriedade e desativadores dos mecanismos normativos da língua instrumental e tecnicista. 

Autores como Johan Huizinga (1938), Mikhail Bakhtin (1965), Henri Bergson (1987) e 

Wladimir Propp (1992) deram suporte à análise procedida ao ligarmos riso e infância.  

 O terceiro capítulo parte da constatação de que a morte é uma evidência contínua na 

lírica de Manuel Bandeira, mesmo em poemas tomados de ludicidade. Desde o início do 

itinerário poético, em 1917, é intrigante ler em “Desencanto”, segundo poema de A cinza das 

horas, Bandeira anunciar que faz “versos como quem morre”. Nessa parte do trabalho, 

investiga-se alguns dos significados que tem essa temática, partindo da relação, proferida por 

Bandeira, entre a arte de fazer versos e a morte. Em vários poemas do modernista brasileiro, o 

intuito é mostrar o enfrentamento de um Eu face a face com as questões pertinentes à 

condição do homem, a exemplo da angústia, do desamparo, da finitude etc. Aliás, se a 

expressão “como quem” aproxima o estado de consciência da morte da arte de fazer versos, é 

porque ela guarda o entendimento análogo ao da filosofia: tanto a morte quanto a linguagem 

são instâncias que colocam o homem diante de sua condição mais certa e insuperável, visto 

ser ele, entre os viventes, o que possui a linguagem e tem a consciência da morte. Nesse 

espaço, investiga-se a questão do sentido, do silêncio e da negatividade no processo criativo 

do pernambucano. A propósito da relação entre linguagem e morte, Giorgio Agamben, em A 

linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da negatividade (2006), na trilha de 

Heidegger, discute que o homem figura como o mortal e como o falante, sendo o animal que 

possui a faculdade da linguagem e da morte. “Essa relação pode, contudo, nos dar um aceno 

para o modo em que a essência da linguagem nos intima e alcança e, com isso, nos sustenta, 

se é que a morte faz parte do que nos intima” (HEIDEGGER, 2003, p. 170). Por traz disso, na 

contramão dos valores inerentes à modernidade, a morte, na poesia de Manuel Bandeira, traz 

implicações referentes à negatividade, como uma chave que abre o sentido de sua lírica, por 

estar em defesa da linguagem não contaminada pelos cerceamentos que refreiam a 

preservação da criatura e o dado originário das coisas. 

No último momento, na trilha de Marcos F. Falleiros, que compreende ter a poesia em 

pauta uma atitude inocente, desengajada e presa a uma psicologia do familiar e do caseiro, 

destacam-se os poemas e as crônicas, as quais manifestam as práticas populares, a voz, os 
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tipos e os espaços nos quais a expressão de um Brasil “sem lei nem rei” faz-se genuinamente.   

Tendo em vista que, no tempo de Bandeira, a questão sobre o retrato do Brasil assumia 

posição de frente, sua escrita passou ao largo de qualquer engajamento crítico ou princípio 

definidor das fortes marcas que os intelectuais da época buscavam para definir a identidade 

brasileira. Assim, o referido tema guarda relação com o jeito com que o poeta soube dar 

expressão à sua lírica moderna, a qual se define pela liberdade da linguagem sem escravização 

à gramatiquice, pela insubordinação à retórica do lugar-comum e pela opção de retirar, do 

cotidiano, o material poético de dados simples e férteis de manifestação humana. Daí, por não 

ser programa nem teoria, a perspectiva da negatividade é o que vai perpassar esse Brasil 

bandeiriano, exatamente por ela não ser uma criticidade guiada por um projeto, e sim pelo 

desejo subjacente de conservar o substrato da criatura e das coisas. Vale dizer, Bandeira não 

figura o tema Brasil como uma totalidade positivamente posta ou como uma ideia 

aprioristicamente concebida; o que ele faz é reconstruir, poeticamente, experiências singulares 

da cultura brasileira, multifacetada através da rede de relações com a gente do povo. Na 

abordagem da brasilidade, coloca-se em movimento a peculiar compreensão da infância e da 

morte que se extrai da obra bandeiriana. O referencial dessa última parte está na tese 

Ingenuidade e Brasileirismo em Manuel Bandeira (1995), que entende ser a vivência real, 

ingenuamente poética do dia-a-dia, o modo que ele encontrou para brincar com todas as 

formas e para dar expressão profundamente autêntica ao jeito de ser brasileiro. No trato dessa 

questão, a opção foi por referências que privilegia um Brasil simples, talvez oculto pela 

retórica dos grandes historiadores convencionais, mas iluminador de uma poética da 

brasilidade que partilha, entre nós, a cultura de um povo, a exemplo do que se tem nos livros 

O povo brasileiro (2006), de Darcy Ribeiro, e O que faz o brasil Brasil? (1984), de Roberto 

DaMatta. 

Para atender ao problema da investigação literária, em consonância com cada tema dos 

capítulos, a abordagem atingiu outras áreas do saber, nos campos afins da Filosofia, da 

Antropologia e da História. Dessa forma, a investigação perfaz a análise do temário pela via 

interdisciplinar, compondo-se de pressupostos teóricos já anunciados nos parágrafos 

anteriores. Principalmente, ao longo dos capítulos, a aproximação entre poesia e filosofia foi 

essencial, na obra bandeiriana, por fornecer as chaves de leitura sobre a noção de lírica, de 

infância, de morte e de cultura nas quais são notórias as contribuições de filósofos como: 

Theodor Adorno, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Giorgio Agamben e Hannah Arendt. 

Embora sabendo que é natural da literatura o diálogo com outras formações discursivas, essa 

opção relacional de análise explica-se pelo intento de procurar entender o referido temário 
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afastado de uma concepção restrita à cronologia, tão comum na crítica bandeiriana, que 

relaciona sempre o tema da infância e da morte aos dados biográficos do autor. Antes, a 

filosofia pensa a existência em sua condição humana, vivida com os outros, presentificando o 

sentido nas articulações linguísticas, nas falas, nas produções e nas ações dos seres humanos e 

não em algo substancial, fundado em uma essência externa a eles. Para tanto, buscou-se 

trabalhar com uma compreensão da filosofia que atribui, explicitamente, à palavra poética a 

expressão cristalizada da significação da vida em sua densidade. É isso que aponta o 

pensamento de Heidegger ao afirmar ser a linguagem artística a abertura em direção à 

compreensão da existência humana, a morada e a condição do ser: “o ser ‘habita’ antes a 

linguagem poética e criadora [...]. Elevar-se até o ser não seria, portanto, conhecê-lo pela 

análise metafísica, nem explicá-lo ou interpretá-lo através da linguagem científica. Seria 

‘habitar’ nele, através da poesia” (CHAUÍ, 1979, p. XI). Por fim, a aproximação da poesia de 

Bandeira ao pensamento de filósofos, a exemplo dos listados há pouco, justifica-se pelo 

motivo de que eles se afastam de uma filosofia programática, de concepção sistemática, 

teórica e especulativa e aproximam-se de uma filosofia elaborada a partir da noção poética, 

histórica e narrativa, através do horizonte linguístico de compreensão, no qual a linguagem é a 

face expressiva do sentido e, por conseguinte, é o lugar das significações. Isso traz 

consonância com o direcionamento tomado neste trabalho, sobre a poesia de Manuel 

Bandeira, que se manifesta contrária ao lirismo normativo e ao programático, pois até diante 

das ideias modernistas, o poeta delineou, peculiarmente, a sua forma de expressão.  

Os tópicos da infância e da morte exigiram-nos um esforço contínuo, tendo em vista a 

especificidade da abordagem. Ao examinar a presença da infância, na lírica de Bandeira, a 

crítica privilegia constantemente a concepção cronológica, embora com sentidos diversos, a 

exemplo daquele emprestado à noção de esfera subjetiva e psicológica, melancolia do adulto 

que rememora a infância ou permanência de uma alma de criança, dentre outras abordagens. 

Já a temática da morte, representa, para a crítica, um enigma maior, mesmo quando é 

compreendida como parte do círculo da vida e da obra do poeta modernista ou como dado 

biográfico, perspectiva alcançada pela ameaça de sua morte prematura. Essa perspectiva é 

observada, principalmente, em alguns dos breves e despretensiosos artigos sobre Manuel 

Bandeira. Contudo, isso não tira o mérito de tais textos, pois ensaiam uma visão geral da obra 

do poeta e são relevantes para a pesquisa nesse autor.  

As principais coletâneas que reúnem esses ensaios são: Manuel Bandeira: seleção de 

textos (Fortuna Crítica) (1980), coletânea organizada por Sônia Brayner; Manuel Bandeira: 

Verso e Reverso (1987), livro organizado por Telê Porto Ancona Lopez; Homenagem a 
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Manuel Bandeira (1989), obra organizada por Maximiano de Carvalho e Silva. Nesta, vale 

citar o ensaio “Manuel Bandeira: Lirismo e Espaço Mítico”, em que Bella Josef descreve e 

explica a dinâmica da linguagem poética de Manuel Bandeira, através de alguns temas e 

motivos, considerados por ela, constantes e abrangentes na lírica em pauta.  

Segundo a pesquisadora, a linha temática da infância, da doença, do amor, da vida e da 

morte forma o quadro completo que move a poesia do pernambucano. Nela, o drama 

existencial ou as evocações da aventura biográfica do poeta faz surgir, em cada verso, 

pedaços de seu ser interior. “Na infância está a origem de suas aspirações mais puras” 

(JOSEF, 1989, p. 81). Para Bella Josef, Bandeira evoca o clima de infância, em alguns 

poemas, e descobre “a raiz mais íntima de sua poesia, com o sentido de aprofundamento. Da 

infância à ansiedade de ternura e de alegria, para a expressão do sentimento amoroso, a 

transição é um passo.” (p. 82). Acrescenta que toda a memória de Bandeira está ligada ao 

tema da infância, época de felicidade a que anseia voltar e é através do imaginário que ele 

recupera a infância perdida. Nesse sentido, ela afirma que a volta à infância liga-se ao tema da 

evasão e uni-se ao Romantismo.  

Conforme acentua a autora, a morte é um fato natural para o poeta, pois ele não 

constrói um mundo a fim de transcendê-la, apenas a morte o paralisa e o adormece. “A morte 

lhe traria a mesma paz e serenidade que o amor, seria verdadeira libertação para quem passou 

a vida morrendo” (p. 86). Aponta que há uma fusão entre poesia e morte e entre morrer e 

fazer versos.    

Em outro ensaio, Bella Josef diz: “Através do resgate da infância, consagra-se um 

paraíso perdido. Num segundo nível, constrói a nova realidade, o mundo da poesia. O paraíso 

é criado pela palavra e construído pela escritura, em que se tenta recuperar toda realidade e 

todo o sonho” (1991, p. 458).  

Num estudo em que procura analisar a métrica da maior parte da lírica de Bandeira, 

Emanuel de Moraes, em Manuel Bandeira: análise e interpretação literária (1962), atribui à 

morte um ponto fundamental, além de sobressair também o tema do amor e o da vida besta 

(MORAES, 1962, p. XI). A análise dedica-se ao estudo da forma poemática de diversos 

poemas que contempla desde A cinza das horas à Estrela da tarde.  

Emanuel de Moraes admite uma intimidade entre o poeta e a morte, resultado da 

ordem natural, com o avançar da idade, e da obra realizada (p. XI). Embora não desenvolva 

seu estudo a partir de uma temática, mesmo por que esse recai para a análise métrica, o crítico 

literário pontua que o segredo lírico da composição bandeiriana é a simplicidade com a 
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linguagem. Sobre a infância, apenas afirma que ela constituiu uma das mais importantes 

fontes de inspiração do poeta (MORAES, 1962, p. 20). 

O mesmo procedimento, porém mais amplo no percurso e menos enfático na análise 

formal, faz Giovanni Pontiero. Reunindo a análise do conjunto dos livros do poeta, em 

Manuel Bandeira: visão geral de sua obra (1986), Pontiero elabora uma crítica descritiva que 

traz elementos informativos da biografia intelectual do modernista. Da descrição dos poemas, 

o foco de análise do pesquisador não se direciona para uma só temática, sobretudo, privilegia 

a expressão dos sentimentos de Bandeira e a sua maneira de ver as coisas.    

Stefan Baciu, em Manuel Bandeira de corpo inteiro (1966), no “Capítulo 11: Aspectos 

do universo poético”, diz ser o amor e a morte os temas principais na lírica de Manuel 

Bandeira, pois são esses os pontos de partida e de chegada. Desse modo, o autor admite que 

há diferentes faces da morte na poesia de Bandeira, a saber: mortes humildes e mortes 

boêmias, mortes por acidentes, mortes de amigos queridos e mortes causadas por fatos 

diversos. Grosso modo, Stefan Baciu entende que a atitude do poeta frente à morte é revestida 

de sensibilidade do humano, é familiar e está presente em todos os instantes da vida, uma vez 

que a morte é, para o poeta, segundo o pesquisador, apenas o outro lado da medalha vida-

morte (BACIU, 1966, p. 154). O crítico pontua três fases da morte em Manuel Bandeira: a 

primeira, a morte por desencanto; a segunda, o poeta a espera completamente; por último, a 

visão da morte caroável, atitude serena frente à morte, demonstrando um estado de 

conformação. O estudo demonstra, através de poemas de Estrela da tarde, o sentimento do 

poeta de aproximação da morte, sendo a saudação familiar sua posição definitiva. Essa atitude 

reforça o círculo vida-morte que inicialmente é de desespero e de medo, depois culmina numa 

calma serena e num profundo diálogo com o além. O crítico encerra sublinhando ser o amor 

físico e a morte as “verdades essenciais”, admitidas como as chaves que abrem a porta da 

poesia bandeiriana.   

Humildade, paixão e morte: a poesia de Manuel Bandeira (1990), de Davi Arrigucci 

Jr., é um livro de ensaios que analisa e interpreta o universo poético de Manuel Bandeira. O 

trabalho ensaístico chama atenção para o paradoxo de que “o grande tende a se ocultar no 

pequeno, assim como o complexo no simples. De repente, a exemplo do que ocorre com o 

poema ‘Maçã’, [...], o infinitamente grande se revela no interior do infinitamente pequeno” 

(2003, p. 16), sendo isso um meio humilde de preparação para a morte ou uma forma de 

imitação da natureza. Segundo Arrigucci Jr., a simples naturalidade é o traço estilístico 

fundamental da obra toda, e é colocada como resposta à circunstância da ameaça da morte, 

que era imposta ao poeta desde o princípio (ARRIGUCCI Jr., 2003, p. 261).  
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A infância não faz parte das temáticas diretamente pautadas pelo crítico. Ele a 

comenta, uma vez ou outra, quando em algum dos poemas analisados, Bandeira vincula 

passagens escritas às circunstâncias biográficas, às lembranças da infância do poeta, passada 

em Pernambuco (Cf. p. 202). De acordo com as palavras de Arrigucci Jr., “a infância é a fonte 

primeira da poesia, [...] o retorno à raiz de sua experiência poética, que justamente reconhecia 

nas remotas imagens da memória infantil” (p. 203).  

Na temática da morte, o crítico encerra análises pautadas no dado biográfico da 

existência individual do poeta, na ideia de ausência, de sono, de noite, de silêncio e no tópico 

do Ubi sunt? É o que se observa ao ler a “Terceira parte: A Morte em Cena”. Decerto, o 

principal foco dado à morte recai na razão última da força poética bandeiriana, a partir do 

traço estilístico da simplicidade e da naturalidade, enquanto meio de tratar poeticamente a 

morte, configurando o próprio sentido final da poesia para Bandeira (Cf. 2003, p. 261). Para 

Arrigucci Jr., a poesia do humilde cotidiano trata a morte com a mesma naturalidade dos fatos 

comuns, pois a admite como convidada natural. A manifestação repentina da doença fatal 

deixou traços na formação pessoal de Bandeira e em seu modo de conceber o poético, 

tornando a temática da morte inevitável e recorrente. Essa atitude converte a poesia numa 

mediação própria para se familiarizar com a morte. Arrigucci Jr. percebe também que o poeta 

enfrenta o limite de sua experiência em face da morte, sendo isso um traço distintivo de sua 

escrita poética. O crítico enfatiza constantemente, através da análise de vários poemas, a 

atitude humilde do poeta de aceitação da morte, com a mais completa naturalidade, 

reforçando, assim, a base da instância criadora pessoal de Manuel Bandeira.  

A tese Ingenuidade e Brasileirismo em Manuel Bandeira (1995), defendida por 

Marcos Falchero Falleiros, analisa a obra do poeta modernista procurando esclarecer que a 

simplicidade atribuída a sua poesia é resultado de um estado de espírito ingênuo que se 

configura na expressão de um brasileirismo, historicamente pautado desde as raízes coloniais 

até a primeira metade do século XX (FALLEIROS, 1995, p. 1). Marcos F. Falleiros admite 

não ter essa disposição ingênua, da poesia bandeiriana, a mesma intenção excessiva de 

brasileirismo em que havia nos modernistas. Procura entender que a realização da lírica do 

poeta recifense se faz na ingenuidade: “O modo ingênuo dessa ausência de programa ou 

desdém, que em si é propriamente o que define sua ingenuidade, traz ele mesmo o modo de 

historicamente dar voz à coletividade da cultura brasileira” (p. 10).      

Para o pesquisador, seu estudo é influenciado pelas observações de Antonio Candido, 

em “Dialética da Malandragem”, e de Roberto Schwarz, em Pressupostos, salvo engano, de 

“Dialética da Malandragem”, cujo interesse é “examinar a forma brasileira de cada obra, no 
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modo como ela responde a uma formalização estética que é histórica e específica” 

(FALLEIROS, 1995, p. 5). 

O estudo considera que, na poesia do pernambucano, há um sentimento de 

musicalidade alicerçado na infância, fazendo surgir o gosto lúdico na métrica e o espírito de 

brincadeira no artefato de palavras. A infância é a expressão da essência do poético ou o 

“desentranhamento” da poesia em sua pureza original, é o que se pode perceber no “Capítulo 

1: Eu Menino”, segundo as palavras de Marcos:  

 

O viés repressivo do topos "Ubi sunt?", ao invés de redundar na entrega à 
mortificação temperada pelos vermes da visão macabra, reverteu-se para 
festejar o lema do "Carpe Diem", na articulação paradoxal que, ao 
intensificar o princípio-de-realidade, esbugalhado perante a morte, mostra-o 
dirigindo um recuo para a imediatez do prazer, descrendo das promessas de 
adiamento e propiciando à linguagem seu estado lírico original (1995, p. 7). 

 

Esse estado lírico original é articulado pela consciência da morte, num movimento que 

reveste princípio-de-realidade em princípio-de-prazer. A realização dessa passagem está na 

ingenuidade lírica de Bandeira. Sem programa, o poeta “sentia que seria possível mais 

brasilidade com a ausência de intenções” do que seus contemporâneos, conquanto, estes eram 

responsáveis tanto pelos projetos ideológicos, de ufanismo crítico, quanto pelos que pautavam 

o tema Brasil (Cf. 1995, p. 118).    

Yudith Rosenbaum analisa a obra de Manuel Bandeira à luz de Uma poesia da 

ausência (2002), cujo intento move-se por uma experimentação difícil da vida por causa da 

tuberculose e das perdas familiares, que “alimentaria um núcleo pulsional e criativo em que o 

fazer poético se torna uma possibilidade de recompor a integridade perdida” (ROSENBAUM, 

2002, p. 22). A pesquisadora julga ser o estudo da ausência o topos maior na obra do poeta 

pernambucano. Ao abordá-lo, sob o ponto de vista estilístico, de um fundo psíquico, ela 

observa que, dele, decorrem outras temáticas como é o caso do tópico da infância e da morte. 

Ela entende que “abordar o topos da infância na poesia de Bandeira implica, antes de tudo, 

depreender seu significado a partir de uma necessidade subjetiva de reconquistar tempo e 

espaço passados” (2002, p. 41). Esse aceno ao passado, de acordo com a pesquisadora, 

encontra relevância na identificação que o poeta tem de si mesmo, desde a criança que ele foi. 

A recordação da infância, julga a autora, constitui o reequilíbrio do poeta e é fenômeno 

iluminador para a sua escrita. Ela ainda acentua ser o universo infantil o centro das vivências 

de onde o poeta reconta seus momentos fundamentais, em alguns poemas, a partir da lógica 

da criança, permeada de inocência e de graça na linguagem: “O mundo infantil é, claramente, 
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o espaço da saúde, da ingenuidade, da espontaneidade, da simplicidade e, sobretudo, da 

plenitude, a infância é trazida para o âmbito da poesia imbuída de uma aura mágica, sagrada. 

Em Bandeira, ela é mais do que nunca um verdadeiro paraíso perdido que teima em 

desaparecer” (ROSENBAUM, 2002, p. 42). Ao mencionar os poemas que trazem mais 

diretamente o tema da infância, ela considera que os espaços e os temas infantis têm seu lugar 

na poética do autor:  

 

A modalidade mesma do pensar e sentir da criança está presente numa série 
de poemas que recriam a vivência infantil, seja no jogo musical puro ou na 
incorporação do folclore lúdico, seja no aproveitamento das cantigas de 
roda: “Bão Balalão” (Lira dos Cinquent’Anos), “Boca de Forno” (Estrela da 
Manhã), “Café com Pão” (Estrela da Manhã), “O Anel de Vidro” (A Cinza 
das Horas) e outros. (ROSENBAUM, 2002, p. 53).   
  

A temática da morte, bem como a da infância, ocorre, na análise de Yudith 

Rosenbaum, pela interação entre elementos biográficos e poéticos. O universo subjetivo 

bandeiriano, marcado pelas perdas em sua vida, impregnou sua visão de mundo, dado que o 

fez ter íntima aceitação e convivência com a morte, utilizando recursos para driblar o seu 

impacto. Alguns desses recursos, apontados pela pesquisadora, podem ser vistos no tópico do 

Ubi Sunt? e na própria ideia de vazio e de ausência, tese central da autora. Ela examina a 

ausência como um movimento que almeja a completude, logo é o motor da criatividade em 

Bandeira, pois, impulsionado pela carência, recompõe sua individualidade destroçada pelas 

perdas. De acordo com suas palavras: “A permanência da experiência finda na subjetividade 

lírica é o grande material poético, para o qual a figuração da ausência aparece como o seu 

reverso. Em outras palavras, o espírito ainda retém vivamente as imagens que correspondem 

às vivências perdidas, enquanto a ‘realidade objetiva’ afirma a finitude da experiência na 

materialidade da ausência” (ROSENBAUM, 2002, p. 82).    

Esses escritores estão entre os principais comentadores da obra de Bandeira que deram 

suporte às temáticas propostas.  

O presente trabalho é de natureza essencialmente teórica e analítica. As fontes 

analisadas foram, prioritariamente, as obras poéticas de Manuel Bandeira. Sua produção 

exercida na correspondência, na crônica e no ensaio também foi fundamental para a 

estruturação da tese, pois nesses escritos constam referências de Bandeira que reforçam e 

sustentam a hipótese de leitura apresentada. 

 
 
 



 

 

20

 

2. LIRISMO E TEMPOS MODERNOS  
 

 
A lírica de Manuel Bandeira intensificou-se a partir do momento em que ele procurou 

um modo de entender a poesia e de fazer uma contraposição com a produção poética que lhe 

foi precedente e mesmo contemporânea. Sobre esse modo, em Itinerário de Pasárgada 

(1954), Bandeira, antes de conhecer a lição de Mallarmé, diz que “em literatura a poesia está 

nas palavras, se faz com palavras e não com ideias 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” (BANDEIRA, 1997, p. 302). Nessa carga, 

pesou a experiência da palavra virginal contra a existência convencional e objetiva. Na 

mesma direção, a trilha adorniana defende que a formação lírica é a expressão subjetiva de 

um antagonismo social e que nela o Eu lírico desenvolve-se como sujeito autônomo, mestre 

da livre expressão de si mesmo. A linguagem ganha voz ali onde não fala segundo o paladar 

da sociedade coisificada, mas por uma “corrente subterrânea coletiva” que pede e preserva os 

valores humanos (Cf. ADORNO, 1980, p. 199). Para Theodor Adorno, sem tomar 

abusivamente como objetos de demonstração de teses sociológicas, a referência ao social é o 

fundamento da qualidade e da essencialidade de uma formação lírica, por conotar um 

universo de circulação de valores sociais, não ideologizados, tornando o poeta um ser 

participante da sociedade e, ao mesmo tempo, crítico dela. Adorno considera ser 

procedimento sensível, no caso da lírica, dar voz subjetiva à realidade sentida e não apenas 

etiquetá-la objetivamente.  

No plano da oposição à poesia precedente, o primeiro registro estético está em 

Carnaval (1919), sua segunda coletânea de poemas, na sátira d’“Os sapos”, combatente 

literária dos valores caducos do Parnasianismo. Mário de Andrade sentiu o poema como o 

“clarim da nova era”, expresso antes do Modernismo e célebre, ao constituir “uma síntese 

magnífica da reação literária que iria avultar” (MORAES, 1962, p. 41), quatro anos mais 

tarde, na Semana de 1922. Nesse passo, um dos fios condutores do presente capítulo é o 

aproveitamento do tema da criação poética em Manuel Bandeira, a fim de identificar os traços 

formadores do seu lirismo e de tentar correlacioná-los com as temáticas determinadas neste 

estudo. Para tanto, mediante o conceito de “lírica” dos tempos modernos, buscou-se algumas 

das concepções dessa palavra, principalmente aquela formulada por Hugo Friedrich, em 

Estrutura da lírica moderna (1956), e a de Theodor Adorno, apresentada ao público na 

conferência “Lírica e Sociedade” (1958) e em sua obra Teoria estética (1970).  
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As reflexões sobre a lírica moderna, a partir, principalmente, dos poetas franceses dos 

séculos XIX e XX, delinearam os perfis que orientaram Hugo Friedrich nesse campo. Ele 

considera serem fundadores e mestres da lírica francesa do século XIX, Rimbaud e Mallarmé, 

juntamente com Baudelaire, a quem também dedica a sua análise. Segundo diz, há traços 

poéticos desses franceses que aparecem na poesia de toda a época moderna. Já como 

característica poética comum a esses escritores, Friedrich destaca a ruptura, que faz com que a 

poesia destes prescinda da lírica meramente confessional.  

A justificativa tomada para apreender, na poesia do modernista brasileiro Manuel 

Bandeira, os elementos estruturadores da lírica moderna européia encontra-se no trecho a 

seguir, de Estrutura da lírica moderna: 
 

Trata-se de elementos estruturais em comum ou, melhor, de uma tessitura 
básica, surpreendentemente constante nos mais variados fenômenos da lírica 
moderna. [...] As leis estilísticas dos poetas atuais tornam-se claras a partir 
de Rimbaud e Mallarmé, e, por outro lado, o espantoso modernismo destes 
últimos é explicado a partir dos poetas hodiernos. É necessário, além disso, 
decidir-se a deixar de lado as classificações costumeiras, com as quais a 
crítica e a ciência literária têm subdividido a lírica européia dos últimos cem 
anos. E, além disso, é necessário decidir-se a abandonar a limitação do 
campo visual a um autor isolado ou a um tipo estilístico isolado. Só então 
pode-se visualizar aquela elucidação recíproca (entre os poetas franceses 
citados e os modernos) e, com isto, a unidade estrutural da lírica européia 
moderna (FRIEDRICH, 1978, p. 9-10). 

 

Com base na citação e de acordo com esse clima de indivisão da lírica moderna, a 

ideia de unidade estrutural somente no solo europeu há de parecer implausível, pois essa 

indivisão abrange, também, todo o solo ocidental, inclusive, o brasileiro. Esse reconhecimento 

endereça-se não só a favor do livro, “o qual pretende dar uma visão dos sintomas da lírica 

moderna que atingem para além do pessoal, do nacional e dos decênios” (FRIEDRICH, 1978, 

p. 11), mas, juntamente, é o intuito do presente estudo, anunciado no início deste capítulo. 

Convém ressaltar que a expressão “lírica moderna”, erigida sob o pensamento da sociedade 

ocidental, difere da nomenclatura “Modernismo brasileiro”, cronologicamente inaugurada em 

1922, com a Semana da Arte Moderna, em São Paulo. Contudo, as ideias difundidas pelo 

conjunto de transformações que se operavam na poesia e na arte européia, nos tempos 

modernos, resultaram num estado de espírito universal, condicionando a origem do 

Modernismo no Brasil.   

A lírica moderna, nascida na França, na segunda metade do século XIX, e que 

dominou todo o século XX, tem as bases estruturais identificadas em toda a arte moderna em 
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geral. Em seu vasto e diversificado terreno, encontra-se exemplares de analogias estilísticas 

entre pintura e escultura, dança e música, poesia e prosa, arquitetura e design, teatro e cinema. 

Em Modernismo, Peter Gay procura demonstrar a unidade desses diversos fenômenos 

artísticos do estilo moderno, focando nos dois atributos fundamentais, transcritos a seguir, 

compartilhados pelos artistas da época: “primeiro, o fascínio pela heresia, que impulsionava 

suas ações a confrontar as sensibilidades convencionais; segundo, o compromisso com um 

exame cerrado de si mesmos por princípio” (2009, p. 20). Nesse espírito novo geral, a 

autenticidade da arte se fortalece, à medida que se afasta da normalidade, tornando-se 

independente nos confrontos com o real e no desapego da tradição. Desse confronto com o 

convencional, nasceu o “prazer em tomar um caminho novo, desconhecido, revolucionário (o 

deles mesmos), mas também tinham gosto pelo puro gesto de insubordinação bem-sucedida 

contra a autoridade vigente” (GAY, 2009, p. 20). Obscuridade e incompreensibilidade são as 

principais características apontadas ao longo da Estrutura da lírica moderna. Essa junção 

envolve de dissonâncias e de anormalidade a lírica da época aqui descrita, segundo o autor, 

gerando mais inquietude do que serenidade. Isso porque a nova poética deixou de ser 

declamatória, sentimental e naturalista.  

No caso de Bandeira, a orientação que brota do seu lirismo recai na simplicidade como 

um modo essencial de expressão, embora haja o registro de sutis incursões no obscuro 

surrealista, a exemplo de “Mozart no céu” e “Boi morto”. Nestes, a ruptura das amarras 

lógico-conceptuais, própria da lírica moderna, é atualizada pela associação livre ou pelo 

sonho, marca daquilo que impregnou o Surrealismo. “É o que explica muitas vezes sua 

obscuridade, principalmente quando as imagens que o ferem nos parecem distantes e sem 

relação perceptível entre si” (HOLANDA, 1980, p. 145). No primeiro exemplo, as piruetas 

extraordinárias de Mozart, ao entrar no céu, enquanto “melodias jamais ouvidas voavam nas 

linhas suplementares superiores da pauta”, no instante em que antecede “a contemplação 

inefável” do beijo da Virgem na testa de Mozart, é garantia da liberdade criativa como 

oposição ao mundo científico e racional, que causou impacto e estranhamento aos campos da 

arte e do pensamento. No segundo, a tendência da vanguarda surrealista especifica-se diante 

da aparição sinistra do “boi morto”. Como num pesadelo, a irrupção espantosa da imagem 

exterior mescla-se com o complexo estado interior do Eu lírico, sinalizando a ameaça da 

iminente degradação: 

 
Como em turvas águas de enchente, 
Me sinto a meio submergido 
Entre destroços do presente 
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Dividido, subdividido, 
Onde rola, enorme, o boi morto. 
    [OP, p. 190.]1 

 

Davi Arrigucci Jr. nota que, “certamente, a retomada de elementos anteriores, por assim dizer 

‘desrealizados’, num contexto novo, arbitrário e às vezes insólito, faz pensar sobretudo na 

técnica de montagem surrealista, discreta mas profundamente arraigada em Bandeira, sempre 

tão sensível à poesia do onírico, do absurdo e do nonsense” (2003, p. 28). De qualquer forma, 

essas incursões oníricas, recorrentes, principalmente, na obra madura, não deixam de lado a 

vertente estilística de desentranhar a poesia do “humilde cotidiano”.  

No tocante à simplicidade ser o traço estilístico fundamental da poética em questão, o 

Eu lírico desvia o olhar para as coisas simples do cotidiano, mas merecedoras de expressão da 

arte, a exemplo do balão, da feira, da alegria nas calçadas, tornando participativo aquilo que é 

excluído pela ordem da razão séria e preocupada com as grandes questões da elite social. Na 

coletânea O ritmo dissoluto, esse outro olhar aparece sobre os “Meninos carvoeiros”, as 

crianças pobres de “Balõezinhos” e a molecada “Na rua do sabão”. Neles, o poeta põe em 

destaque o homem como ser social diluído no mundo, na complexa existência, ou naquele 

específico espantalho desamparado capaz de brincar com carvões. São dados que, para Carlos 

Drummond de Andrade, constituem: “Primores de observação realista transfigurados pela 

mais pura e gratuita poesia” (DRUMMOND, Apud LEITE, 1966, p. 25).  

É interessante notar, ainda, uma tendência dos poetas modernos apontada por 

Friedrich: 

 
Desde Poe e Baudelaire os líricos desenvolvem uma reflexão poético-teórica 
que avança paralelamente à sua obra. E não fazem por razões didáticas. 
Deriva, muito mais, da convicção moderna que o ato poético é uma aventura 
do espírito operante e, ao mesmo tempo, observador de si mesmo, e que este, 
com a reflexão sobre seu ato, até reforça a alta tensão poética (1978, p. 147).  

 

Eis mais um motivo pelo qual se aproxima a poesia bandeiriana da lírica moderna, à 

luz do anúncio de libertação na “Poética”. Friedrich aponta que “quase todos os grandes 

líricos do século XX propuseram uma poética, uma espécie de sistema de sua poesia ou do 

                                                 
1 Ao longo da tese, todos os poemas citados são extraídos da seguinte coletânea: BANDEIRA, Manuel. Estrela 
da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. As indicações dos livros do autor, após as transcrições dos 
poemas, vêm com iniciais dos títulos de cada livro. Assim, para A cinza das horas = CH, para Carnaval = C, 
para O ritmo dissoluto = RD, para Libertinagem = L, para Estrela da manhã = EM, para Lira dos cinquent’anos 
= LC, para Belo belo = BB, para Opus 10 = OP, para Estrela da tarde = ET, para Mafuá do malungo = MM e 
para Preparação para a morte = PPM. A seguir, têm-se as páginas da obra mencionada no início desta nota. Nos 
versos que compõem as epígrafes, apenas consta o título de cada poema.  
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poetar em geral. Estas poéticas não dizem menos sobre a lírica moderna que as próprias 

poesias” (FRIEDRICH, 1978, p. 147). Emanuel de Moraes garante que esse “problema é tão 

velho quanto a poesia. Todos os grandes poetas dele tiveram noção e por isso mesmo são 

grandes poetas” (1962, p. IX). Moraes acredita ser Manuel Bandeira, entre os poetas 

brasileiros, o primeiro a meditar sobre a questão. Nela, “se encontram as raízes, se bem que 

seja evidente e decisiva a influência estrangeira, da poesia que, abertos os caminhos pelo 

modernismo, se iria projetar com as gerações denominadas pós-modernistas” (MORAES, 

1962, p. X). Para Peter Gay, isso representou a afirmação da soberania pessoal do criador e o 

anseio por uma autonomia artística absoluta. 

A partir desse propósito, somado às possibilidades que a lírica bandeiriana encerra do 

estilo moderno, serão analisados, neste capítulo, alguns versos de “Não sei dançar”, “Poética”, 

“Satélite” e “Nova poética”. Eis o primeiro: 

 

Não sei dançar 

 
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! 
E nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff.  
   
Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. 
Perdi a saúde também. 
É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz-band. 
 
Uns tomam éter, outros cocaína. 
Eu tomo alegria! 
Eis aí por que vim assistir a este baile de terça-feira gorda. 
 
Mistura muito excelente de chás... 
Esta foi açafata... 
- Não, foi arrumadeira. 
E está dançando com o ex-prefeito municipal. 
Tão Brasil! 
 
De fato este salão de sangues misturados parece o Brasil... 
 
Há até a fração incipiente amarela 
Na figura de um japonês. 
O japonês também dança maxixe; 
Acugêlê banzai! 
A filha do usineiro de Campos 
Olha com repugnância  
Para a crioula imoral. 
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No entanto o que faz a indecência da outra 
É dengue nos olhos maravilhosos da moça. 
E aquele cair de ombros... 
 
Mas ela não sabe... 
Tão Brasil! 
 
Ninguém se lembra de política... 
Nem dos oito mil quilômetros de costa... 
O algodão do Seridó é o melhor do mundo?... Que me importa? 
   
Não há malária nem moléstia de Chagas nem ancilóstomos. 
A sereia sibila e o ganzá do jazz-band batuca. 
Eu tomo alegria!  

           [L, p. 93.] 
 

Esse poema abre o livro Libertinagem (1930). “Tanto para o poeta como para os seus 

críticos, portanto, os poemas de Libertinagem representam um marco. O livro representa a 

maior fase de desenvolvimento na carreira de Bandeira e, ao mesmo tempo, constitui sua mais 

significativa contribuição com o programa reformador do movimento modernista brasileiro” 

(PONTIERO, 1986, p. 107). Além dessa constatação, o próximo capítulo mostrará como 

Libertinagem é imprescindível para a análise da infância, porque, para chegar ao livro, 

Bandeira atribui à significação desta o itinerário da experiência poética. A dimensão libertária 

assumida em seus versos contribui para desenvolver certo senso de ironia, chegando a 

enveredar por uma linha coloquial-irônica. No capítulo dedicado ao estudo da infância, 

trabalha-se essa natureza que fez Bandeira, decisivamente, libertar-se de sua formação 

clássica e dos ares da corrente simbolista que pairaram em alguns de seus primeiros poemas. 

Bandeira manifesta “liberdade absoluta frente aos cânones estabelecidos de versificação, pela 

independência temática e ousadia técnica” (PONTIERO, 1986, p. 107): é o que afirma 

Giovanni Pontiero, no seu estudo sobre Libertinagem. Em Itinerário de Pasárgada, Manuel 

Bandeira declara que “A partir de Libertinagem é que me resignei à condição de poeta” 

(1997, p. 302) e esse seu livro é “o mais dentro da técnica e da estética do Modernismo” 

(1997, p. 337). Essa resignação veio-lhe no momento em que transcendeu a sua experiência 

pessoal. Para isso, numa autocrítica sobre A cinza das horas, confessa abandonar “os 

queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas 

não no plano artístico” (BANDEIRA, 1997, p. 318). No ensaio “Aspectos da arte poética”, 

Emanuel de Moraes ressalta que, em Libertinagem, não se lê a “transição entre as escolas 

anteriores e a modernista, mas a transição de si para si próprio, ou como bem diz Bandeira, a 

afinação poética” (MORAES, 1989, p. 176). Não obstante, Bandeira, nessa fase, já se tornara 
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leitor dos poetas e dos teóricos estrangeiros mais prestigiosos do momento, como Baudelaire, 

Mallarmé, Apollinaire, Goethe, E. A. Poe, Valéry, Verlaine, Ungaretti e tantos outros citados 

em Itinerário de Pasárgada. Na “Reportagem Literária” (1948), Bandeira assinala: 

 

Por esse tempo eu já tinha tomado contato com a poesia moderna da Itália e 
da França mediante as conversas com Ribeiro Couto, Mário de Andrade, 
Sérgio Buarque de Holanda, já muito sabidos numa e noutra. E um pouco 
mais tarde Gilberto Freyre me iniciou nos ingleses e norte-americanos – 
Robert e Elizabeth Browning, Amy Lowell e os imagistas. Mas a influência 
preponderante continuou sendo a de Apollinaire, a que se juntou a de Mário 
de Andrade. Esta me parecia tão visível, tão indiscreta, que não pensei em 
aproveitar certos poemas, que no entanto são reconhecidos como mais 
autenticamente meus: “Não sei dançar”, “Pensão familiar”, “Mulheres” 
(CAMPOS, P. M., 1980, p. 89).  

 

Fala-se aqui, portanto, do poeta que, não obstante soubesse de cor versos de Os 

Lusíadas, tivesse acumulado também leituras de Heine, Lenau, La Fontaine e Taine, recebido 

influências de Debussy e se relacionado com Villa-Lobos e com Jaime Ovalle, dentre outros, 

impregnou-se a fundo de cultura popular, da tradição de sua terra, contando histórias de seus 

conterrâneos, flagrando o “realismo da gente do povo” (BANDEIRA, 1997, p. 298). Sua obra 

resultou, segundo Arrigucci Jr., da “formação de uma ampla experiência humana e artística, 

de um grande cabedal de leituras e uma intensa prática poética” (ARRIGUCCI, Jr., 2003, p. 

203). O enraizamento na experiência coletiva e popular dinamizou a criatividade que 

inaugurou o novo na poesia de Bandeira, que o fez ver diferente, a arriscar, a fugir dos 

padrões estabelecidos até mesmo pelo Modernismo e a dar vida à obra poética, a partir desse 

mergulho social que converte a experiência em linguagem. Uma articulação desse tipo é 

considerada, por Giorgio Agamben2 (2005), como experimentum linguae; ou seja, a 

linguagem é o lugar onde a experiência humana realiza-se com significação. No segundo 

capítulo, essa novidade relaciona infância e escrita na obra de Bandeira, por ter sido a infância 

a experiência que introduziu Bandeira no mundo da poesia. No Itinerário de Pasárgada, 

Manuel Bandeira reconhece que, nos anos de maior força e calor do Modernismo, foram 

escritos os poemas de Libertinagem; por esse motivo, estes correspondem aos mais 

representativos da estética do movimento. Bandeira diz, ainda: “isso todo o mundo pode ver. 

                                                 
2 Giorgio Agamben é um destacado filósofo, critico literário e ensaísta italiano. Nasceu em 1942, estudou Direito 
e tem uma obra bastante influenciada pelo pensamento de Walter Benjamin. A incursão de Agamben, pelo 
campo estético-literário, articula-se a-sistematicamente com a Filosofia Política. Nesta, o conceito de 
“biopolítica” é central para ele. Através desse conceito, o filósofo elabora a sua percepção sobre a tendência das 
instituições contemporâneas, mormente, as instituições políticas e econômicas. Essas expropriam o homem da 
linguagem para, assim, reduzi-lo a “vida nua”, a mero animal, exemplar da espécie humana e um ser incapaz de 
articular, em palavras, as próprias experiências. 
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O que no entanto poucos verão é que muita coisa que ali parece modernismo, não era senão o 

espírito do grupo alegre de meus companheiros diários naquele tempo” (1997, p. 337).  

Em suma, o lirismo de Libertinagem assume o processo dinâmico da tendência 

artística operada tanto no Modernismo quanto na transfiguração poética das experiências 

desentranhadas do cotidiano. Esse momento fez o poeta libertar-se de esquemas 

preestabelecidos, permitindo uma “completa liberdade de movimentos” (BANDEIRA, 1997, 

p. 328). A culminância da espontaneidade lírica de Bandeira configura-se num estilo 

crescentemente amadurecido na vivência do mundo, transcendida em linguagem poética, 

trazendo à tona uma multiplicidade de temas e domínio de técnicas. É isso o que faz dele, 

conforme Mário de Andrade, “o poeta mais civilizado do Brasil: não só pelo abandono total 

do enfeite gostoso, como por ser o mais... tipográfico de quantos, bons, possuímos”3 

(ANDRADE, M., 1980, p. 194). Logo, Libertinagem simboliza a superação dos entraves 

temático-formais e o afastamento das fórmulas clássicas, de modo a aproximar a arte de 

Bandeira das experiências originárias e significativas da existência. As formas expressivas 

dessa obra participam dos rumos da literatura dos tempos modernos, e “Não sei dançar” 

anuncia as novas postulações artísticas que Bandeira passa a imprimir à sua poesia. Diante de 

um baile de terça-feira gorda, o Eu lírico, por não saber dançar, assiste à festa de carnaval. 

Esse evento, símbolo de desordem, é portador de forte significante na lírica do modernista 

pelos seguintes motivos: Carnaval é o título do seu segundo livro, e a variedade do espírito 

carnavalesco é semanticamente identificado nos poemas deste livro e nos títulos das obras 

seguintes, a saber: O ritmo dissoluto e Libertinagem. Sobre Carnaval, Bandeira depõe: 

 

O livro não tem unidade e por isso mesmo adotei esse título, porque o 
carnaval é um divertimento em que todas as fantasias são permitidas. Havia 
já feitas algumas poesias com referências a personagens do carnaval: “A 
canção das lágrimas de Pierrot”, “Arlequinada”, “Sonho de uma terça-feira 
gorda”, “Pierrot branco”, “Rondó de Colombina”, “A rosa”, “A silhueta”. 
Foram elas sem dúvida que me sugeriram o título. Depois fiz a “Bacanal”, o 
“Pierrot místico”, “Pierrete”, “O descante de Arlequim”, “Poema de uma 
quarta-feira de cinzas” e “Epílogo” (CAMPOS, P. M., 1980, p. 85).  

 

                                                 
3 Os recursos tipográficos configuram as mensagens por meio dos elementos visuais presentes no código verbal. 
Essa disposição não convencional dos caracteres tipográficos é uma marca da poesia moderna (Cf. COSTA, 
1982, p. 120). Em Manuel Bandeira, esses recursos estruturam sua linguagem poética, sobretudo, a partir d’O 
ritmo dissoluto, em poemas como: “Na Rua do Sabão”, “Não sei dançar”, “Pensão familiar”, “Pneumotórax”, 
“Evocação do Recife” etc. Neles, o poeta aproveita os caracteres visuais significativos dos espaços em branco, 
dos parênteses, das reticências e do hífen. Em Itinerário de Pasárgada, a respeito da tradução de um soneto de 
Bocage, Bandeira traduz os versos para uma moderna espacialidade, obtida pelos recursos tipográficos, 
conforme comenta: “Como se vê, eu estava mais era assinalando maliciosamente certas maneiras de dizer, certas 
disposições tipográficas que já se tinham tornado clichês modernistas” (BANDEIRA, 1997, p. 338).  
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Leônidas Câmara aborda os ciclos evolutivos da poesia de Manuel Bandeira e adverte 

que Carnaval “reflete profundas mutações na organização espiritual do poeta. O que há de 

insólito, de cruamente irônico são transbordamentos e mobilizações de todos os sentidos 

voltados para a vida reconquistada” (CÂMARA, 1980, p. 162). No verbete elaborado pelo 

pesquisador da cultura popular Luís da Câmara Cascudo, no Dicionário do Folclore 

Brasileiro (1999), “carnaval” significa a “Festa popular que se inicia oficialmente três dias 

antes da Quarta-feira de Cinzas, dedicados a folias, diversões, folguedos, bailes, fantasias, 

com características regionais próprias” (CASCUDO, 2002, p. 114). Já no século XX, 

acrescenta que os participantes eram tomados por uma descontraída e louca alegria, quando 

dançavam e cantavam as melodias carnavalescas que, muitas vezes, insinuavam críticas 

sociais (Cf. CASCUDO, 2002, p. 114). Para o antropólogo Roberto DaMatta (1984, p. 71), o 

carnaval é, sem dúvida, “a maior e mais importante, mais livre e mais criativa, mais 

irreverente e mais popular de todas” as festas do Brasil, a qual traz a possibilidade “de 

realmente inverter o mundo em direção à alegria, à abundância, à liberdade e, sobretudo, à 

igualdade de todos perante a sociedade” (p. 78). Sendo uma forma de rompimento com o 

regime em vigor, o carnaval caracteriza a lógica original das coisas ao avesso, e “a segunda 

vida, o segundo mundo da cultura popular constrói-se de certa forma como paródia da vida 

ordinária, como um ‘mundo ao revés’ ” (BAKHTIN, 2008, p. 10). O sentido dessa segunda 

vida, no período carnavalesco, de acordo com Mikhail Bakhtin, é por causa da distância que 

ela mantém das finalidades práticas do trabalho coletivo e dos hábitos rotineiros como 

descanso, higiene pessoal, alimentação etc.  

Os versos de “Não sei dançar” demonstram um lirismo despojado, que encena o 

triunfo da estética dos tempos modernos. Nesse poema, o Eu lírico rejeita a tristeza do seu 

passado literário e põe-se a declarar uma alegria antipenumbrista, de fundo melancólico, 

manifestando uma amarga ironia substantivada pelo humor, quase pilhéria. O poeta entrega-se 

ao tom prosaico, cronístico, e ao poema piada, dessacralizando as formas tradicionais e 

infundindo experiências com a linguagem em todos os demais livros, a partir de 

Libertinagem. Nesse sentido, temos, em “Não sei dançar”, o reconhecimento de certos dados 

lamurientos da vida vistos pelo avesso, consistindo no afastamento cada vez maior da vida 

natural como mera confissão de sentimentos pessoais. Esse traço fundamental da lírica 

moderna bandeiriana aparece na fase em que o poeta reconhece, nas palavras, e não nos 

sentimentos, o lugar reservado a emoção poética (Cf. BANDEIRA, 1997, p. 353).  

A propósito da dissociação entre lírica moderna e sujeito, ela acontece quando a poesia 

refere-se a conteúdos sobre os homens não de modo descritivo nem como a linguagem da 
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alma pessoal do artista. Segundo Friedrich, o âmbito do familiar torna-se distante, estranho e 

deformado, pois “a poesia não quer mais ser medida em base ao que comumente se chama 

realidade, mesmo se – como ponto de partida para a sua liberdade – absorveu-a com alguns 

resíduos” (1978, p. 16). Por isso, tem-se Bandeira, na primeira parte dos versos transcritos, 

reagindo contra o espírito literário ligado à tendência penumbrista e marcado pela perseguição 

da moléstia na poesia inicial. Na primeira estrofe, o Eu lírico declara-se não seguidor da 

doutrina dos vencidos de Amiel - em moda a esse tempo -, da imobilidade ante a dor, e rejeita 

a leitura do diário de Maria Bashkirtseff, outra vítima da tísica (Cf. MORAES, 1962, p. 139). 

Em seguida, em vez de lamentar as perdas familiares, o Eu poético envolve-se no ritmo livre 

do jazz-band. De acordo com Hugo Friedrich, a lírica moderna não leva em consideração o eu 

pessoal do artista. “Este não mais participa em sua criação como pessoa particular, porém 

como inteligência que poetiza, como operador da língua, como artista que experimenta os atos 

de transformação de sua fantasia imperiosa ou de seu modo irreal de ver num assunto 

qualquer, pobre de significado em si mesmo” (FRIEDRICH, 1978, p. 17). É nesse sentido que 

Bandeira professa o abandono da poesia baseada na experiência pessoal e a aderência ao 

“alumbramento” como chave de sua poesia: 

 

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 en toute lucidité. A partir de Libertinagem é 
que me resignei à condição de poeta quando Deus é servido (BANDEIRA, 
1997, p. 302). 

 

Na concepção de Adorno (1980, p. 199), “o instante do esquecimento de si em que o 

sujeito submerge na linguagem não é o sacrifício dele ao ser, [...] mas instante de conciliação: 

só é a própria linguagem quem fala quando ela não fala mais como algo alheio ao sujeito, mas 

como sua própria voz. Onde o eu se esquece na linguagem, ali ele está inteiramente presente”  

Na segunda parte do poema, a mistura que o Eu lírico observa, no baile de terça-feira 

gorda, é o tom da lírica absoluta, cujo canto provém de uma esfera opositiva ao mundo dos 

hábitos mecânicos. A relação que há entre a lírica de Bandeira e o baile de carnaval evidencia 

a defesa não somente pela fuga provisória dos moldes da vida ordinária, mas a representação 

da vida real que se transforma em jogo. Esse julgamento formulado por Mikhail Bakhtin 

prova que “durante o carnaval é a própria vida que representa e interpreta ([...] sem os 
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atributos específicos de todo espetáculo teatral) uma outra forma livre da sua realização, isto 

é, o seu próprio renascimento e renovação sobre melhores princípios. Aqui a forma efetiva da 

vida é ao mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada” (2008, p. 7). De fato, no poema 

bandeiriano, as personagens do baile são típicas da vida cotidiana, encenando circunstâncias 

reais do dia-a-dia. Apesar das leis de liberdade, próprias do carnaval, dominarem o espaço 

poético, cenas de preconceito e dados de problemas político-sociais perpassam a sua segunda 

parte. Mas, o carnaval é “o triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade 

dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, 

privilégios, regras e tabus”. [Nessa circunstância, os foliões penetravam temporariamente] “no 

reino utópico da universalidade, liberdade, igualdade e abundância” (BAKHTIN, 2008, p. 8). 

Tudo isso serve à proposta criativa de Libertinagem, compreendida a partir da dissolução das 

tradicionais formas poemáticas e da transposição poética das vivências, com disponibilidade 

irônica e com recusa de todas as tristezas. Assim, também a licenciosidade da festa 

carnavalesca torna alheios o normativo, o usual e o compreensível.  

O trecho “Eu tomo alegria” repete-se toda vez que o poeta enumera a variedade de 

gostos e de situações vividas no baile pelos foliões. A suposição de que a alegria é uma 

bebida, por causa do verbo “tomar”, supõe a troca semântica de um termo por outro, 

representando o clima de permissividade sugerido pelo carnaval e de embriaguez que 

desdenha a “toute lucidité” da primeira fase poética. É como observa Sérgio Buarque de 

Holanda:  

 
Daí por diante, esta simples palavra – alegria – vai conjugar-se muitas vezes 
ao constante intento de superar a própria situação particular. Intento 
equívoco, sem dúvida, e ilusório, pois que a alegria não há de significar, 
neste caso, mais do que posição provisória e passageira – ocasional refúgio, 
embriaguez, delírio, êxtase, avesso de desenganos (1980, p. 149). 
   

Conota, ainda, o amadurecimento de inquietações estéticas e existenciais do poeta. 

“Aliás, aquele que ‘toma alegria’ não estará confessando uma adesão da sua natureza a uma 

forma de ser que lhe é estranha? Não estará revelando a presença da irremediável angústia?” 

(COUTO, 1980, p. 52): Ribeiro Couto considera que tomar alegria demonstrava obsessão e 

era uma forma do desespero e da solidão do poeta. Desde o título – “Não sei dançar” –, é 

provável que o poeta já declare seu isolamento diante da festa. Hugo Friedrich corrobora com 

a assertiva de Musil, ao definir o poeta moderno “‘como o homem que tem mais consciência 

do que qualquer outro da irremediável solidão do eu no mundo e entre os homens’. [...] A 

angústia constitui o elemento obrigatório da poesia dos jovens ‘modernos’, como o foram 
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outrora a lua e a nostalgia” (1978, p. 173). A esse propósito, como se verá mais à frente, o 

tema da morte depreende-se a partir da concepção heideggeriana de que a angústia “é, dentre 

todos os sentimentos e modos da existência humana, aquele que pode reconduzir o homem ao 

encontro de sua totalidade como ser e juntar os pedaços a que é conduzido pela imersão na 

monotonia” (CHAUÍ, 1979, p. IX). Trabalhamos não só com a angústia, mas também com 

alguns dados relacionados à constância da morte por toda a poesia do pernambucano, a saber: 

a finitude, o negativo, o nada e o silêncio; enfim, os principais, que desentranham sentido para 

o seu lirismo. Basta, agora, inferir que o Eu lírico bandeiriano, ao tomar alegria, apresenta a 

chance de ultrapassar o estado de angústia e de se projetar, incessantemente, em 

possibilidades criadoras, pela superação das confissões pessoais no fazer artístico. Marcos F. 

Falleiros reconhece que “a dose-de-alegria vira palavra de ordem para consagrar a biografia 

aos valores universais da vida. O poeta nascido nas cinzas das horas passa a procurar o 

carnaval, o ritmo dissoluto, a libertinagem” (1995, p. 8).  

Em versos livres, o poema divide-se em duas partes. As três vezes em que a opção 

pela alegria aparece sugerem dois sentidos. Nas duas primeiras, a rejeição daquilo que as 

pessoas tomam no baile, éter e cocaína, une-se à ruptura com o sentimentalismo de cunho 

biográfico, perfazendo a primeira parte do texto. O segundo sentido corresponde ao último 

verso do poema, sintetizando a sua outra parte, que descreve os tipos de foliões presentes no 

salão. Daí, no batuque da festa, o Eu lírico, mesmo isolado, não participando ativamente do 

baile, encerra o poema com mais uma dose de alegria. Talvez para atrair a atenção sobre si 

mesmo, evidencia um estado de aceitação perante a atmosfera explosiva de permissividade no 

espaço do poema, inerente à lírica moderna.  

O princípio de anormalidade, consoante Hugo Friedrich, gera inquietação na lírica 

moderna, ao passo que a torna autônoma, tal qual sugerem os versos de “Não sei dançar”. 

Além de certa desordem, pela ênfase na mistura de raças compartilhando o mesmo espaço na 

festa, a repetição de alguns versos e a imprecisão com a realidade tencionam um estado 

oscilante entre, segundo Friedrich, “a simplicidade da exposição com a complexidade daquilo 

que é expresso” (FRIEDRICH, 1978, p. 16).  

A esse propósito, convém lembrar a vasta pesquisa realizada por Davi Arrigucci Jr. 

Dentre outras coisas, o crítico chama atenção para o paradoxo de que “o grande tende a se 

ocultar no pequeno, assim como o complexo no simples. De repente, a exemplo do que ocorre 

com o poema ‘Maçã’, analisado [em Humildade, paixão e morte], o infinitamente grande se 

revela no interior do infinitamente pequeno” (2003, p. 16). Um pouco mais adiante, será visto 

o poema “Balõezinhos”. Em meio ao burburinho da feira livre, o poeta desvia o olhar para 
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esses simples objetos coloridos vendidos ali e desvenda o complexo, a saber, a peça lúdica 

que é verdadeiramente indispensável à vida e à poesia. 

Voltando a análise do poema de 1925, a similaridade, presente na segunda estrofe, 

demonstrando uma saída incoerente para confrontar a existência, é exemplar:  

  

Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. 
Perdi a saúde também. 
É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz-band.  

 

De acordo com Massaud Moisés, “o símile pode atingir, sobretudo em poesia, graus elevados 

de abstração, de forma que a vizinhança dos termos, em vez de esclarecer, obscurece o 

pensamento”. Isso é o que defende Giovanni Pontiero, na observação sobre este trecho do 

poema: 

 
Aqui vemos o poeta confrontando o absurdo da existência e afogando sua 
mágoa numa torrente de observações cínicas, mas ecos de trágicas 
percepções e tristezas genuínas também se movem na superfície dessas 
incongruências, traindo a presença de um nível de experiência mais profundo 
e significativo sob o aspecto de incoerência (1986, p. 109). 

 

De fato, por estar o elemento de coordenação (como) entre as perdas do Eu lírico e a 

sua escolha pelo ritmo do jazz-band, o símile pode sugerir certa inconveniência. No entanto, 

para nossa análise, sentir o ritmo do jazz-band mais do que ninguém possa senti-lo ressalta a 

importância que o poeta atribuiu a esse ritmo, mostrando ser sensível à música nascida dos 

trabalhadores negros norte-americanos. “Não sei dançar” data de 1925, época na qual o jazz-

band eclodia como gênero de música manifestante do vigor repulsivo, por efeito da dor da 

opressão, da exploração e da pátria perdida, chagas que marcaram a vida dos negros. Assim, 

Bandeira captou, da música símbolo da raiz africana ocidental, a libertação de tristezas e de 

dores que o canto afro-americano representava. Então, parece que o poeta, ao dizer “é por isso 

que sinto como ninguém o ritmo do jazz-band”, queria aproximar a dor das suas perdas do 

ritmo livre afro-americano, a fim de aludir à proposta de liberdade completa presente em 

Libertinagem. A sequência “é por isso que” é a marca explícita da preferência do poeta pelo 

jazz-band, por ser esta uma arte que encerra a possibilidade de superação dos males da vida.  

De semelhante modo, Bandeira, ao ter que enfrentar a solidão, a pobreza e a morte, confessou 

alcançar sua maturidade poética (1997, p. 322). Projetou sua dor, incessantemente, em criação 

artística.    
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Os verbos “tomo” (verso 2) e “sinto” (verso 9) sugerem resistência frente a outras 

opções trazidas pelo poema e, quem sabe, supõem a predominância de escolhas resultantes do 

espírito de liberdade poética conquistada na coletânea de 1930. Nesta, Manuel Bandeira 

impõe sua vontade por um fazer livre de qualquer relação empírica e impermeável aos 

princípios de lógica e de normalidade. Portanto, sentir “como ninguém o ritmo do jazz-band” 

corresponde a “ter consciência de” (AULETE, 1964, p. 3703) que a dor é um momento pleno 

de reconhecimento da existência humana, a qual conduz o homem ao encontro do sentido. “O 

caminho que leva ao ser – pensa Heidegger – passa pelo homem, na medida em que este está 

sozinho para interrogar-se sobre si mesmo, colocar-se em questão e refletir sobre seu próprio 

ser” (CHAUÍ, 1979, p. VIII). O filósofo aponta a linguagem artística como abertura em 

direção à compreensão da existência humana, a morada e a condição do ser. Nesse sentido, “a 

linguagem é a casa do ser”; “elevar-se até o ser [...] seria habitar nele, através da poesia” 

(CHAUÍ, 1979, p. XI). Admite-se, então, que não existe essência anterior à linguagem, mas 

que é na linguagem mesma que essa essência se revela. O Eu lírico bandeiriano, ao relatar 

suas perdas, anuncia aí o seu estado de solidão e, por isso, é capaz de sentir a música dos 

negros norte-americanos. Primeiro, o poeta assume estar sozinho; depois, aponta a arte do jazz 

como horizonte que compreende não só esse estado, mas a significação do seu fazer literário, 

um autêntico lirismo que desentranha sentido.  

Na segunda parte do poema, vale ressaltar, ainda, o tema denominado “retrato do 

Brasil”, no qual Bandeira descreve o salão carnavalesco, livre de preconceitos da coletividade 

e imerso no complexo ufanista. Para Emanuel de Moraes, em “Não sei dançar”, esse tema é 

claro.  

 
O poeta intencionalmente a ele se refere. Como recordação lírica ele estará 
presente como base de inspiração de outras de suas linhas temáticas. Dentro 
das tendências do modernismo, a que, aliás, ele mesmo se refere, há o intuito 
de voltar-se a sua poesia, apesar de sempre essencialmente lírica, para as 
coisas e os problemas nacionais, ainda que, sendo essencialmente um lírico, 
jamais consiga despersonalizar o tema, apresentando-se objetivamente como 
um descritivo ou narrativo somente (1962, p. 140). 

  

Segundo o crítico, o tema “retrato do Brasil” assume posição de primeira linha em 

Libertinagem e tem como base a proposta do Modernismo pela autonomia da cultura 

nacional, processo buscado, a partir do século XVIII, pelos nossos intelectuais não só da 

literatura, mas da economia, da política, das ciências e das artes. No artigo “Como e quando 

Manuel Bandeira descobriu o Brasil” (1989, p. 169), Edson Nery da Fonseca entende estar em 
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“Não sei dançar” o registro dessa descoberta, momento no qual o poeta “identifica-se 

totalmente com a alma nacional”.    

No entanto, estudar a brasilidade na poesia de Manuel Bandeira é entendê-la 

consoante à ideia de lírica, a qual se distancia das concepções estabelecidas pelos programas 

de tendências ideológicas que ditavam a arte em sua época. Esses, sob o aspecto do 

primitivismo, esforçavam-se, como nos ensaios de Graça Aranha, no Manifesto Pau-Brasil e 

nas proclamações do verdeamarelismo, em interpretar a realidade sócio-histórica brasileira. 

Em busca de captar uma originalidade nativa, os integrantes desses movimentos voltaram-se 

para as raízes da nacionalidade, a fim de retratar a autenticidade do povo brasileiro pela 

descrição das três principais raças que primeiro compuseram o Brasil. No campo literário, 

participaram dessa empreita, dentre tantos, Mário e Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, 

Raul Bopp e Sosígenes Costa4. Contudo, 

 

Se, abandonando os padrões cediços, as alas em que o nosso movimento 
modernista se repartia tinham a renovação por denominador comum, nem 
todas porém orientaram a busca intelectual em que se empenhavam na 
direção das vanguardas atuantes no primeiro quarto deste século. Na medida 
em que se realizou a assimilação das ideias, dos procedimentos e técnicas 
veiculadas por estas vanguardas, foi que se definiu, no movimento de 22, 
uma perspectiva estética central, de que se afastaram ou se aproximaram, no 
período de ordem crítica, ao sabor de múltiplas tendências em jogo, 
refletidas numa poesia e numa prosa nem sempre modernas, as distintas 
perspectivas que individualizaram as correntes do nosso modernismo 
(NUNES, 1975, p. 42).    

 

É o caso da poética bandeiriana, que, em vez de ligar-se à tônica primitivista, exerce 

compromisso com o lirismo do cotidiano, por captar a essência genuína de nossa brasilidade, 

multifacetada através da rede de relações sociais que enchem de vigor sua poesia, a exemplo 

da segunda parte de “Não sei dançar”.  

A esse propósito, discutir-se-á o “tema do Brasil”, na obra de Manuel Bandeira, no 

quarto capítulo do presente estudo, à luz da tese Ingenuidade e Brasileirismo em Manuel 

Bandeira (1995), defendida por Marcos F. Falleiros, que analisa a lírica do modernista, 

procurando esclarecer que a simplicidade atribuída à sua poesia é resultado de um estado de 

espírito ingênuo que se configura na manifestação de um brasileirismo historicamente pautado 

no período que vai das raízes coloniais até a primeira metade do século XX (p. 1). O              

pesquisador admite não ter essa disposição ingênua da poesia bandeiriana a mesma intenção 

                                                 
4 Desses autores, respectivamente, são exemplificáveis as seguintes obras: Macunaíma (1928), Pau-Brasil 
(1925), Martim Cererê (1928), Cobra Norato (1931) e Iararana (1933).      
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excessiva de brasileirismo que havia entre os modernistas. Ele entende que a realização da 

lírica do poeta recifense faz-se na ingenuidade, definida como uma ausência de programa no 

plano teórico ou estético engajado e liberta das imposições convencionais, mas que pôde 

expressar uma brasilidade, por dar voz à coletividade da cultura brasileira (1995, p. 10).  

No verso “de fato este salão de sangues misturados parece o Brasil...”, Bandeira 

admitiu ser o nosso país mestiço e livre do estereótipo nacionalista que, no dizer de Renato 

Ortiz (1985), define-se pelo mito das três raças – o branco europeu, o negro e o índio. A 

segunda parte do poema em pauta desfaz o impasse que tenta construir a identidade nacional 

mestiça pelo discernimento entre as fronteiras desse mito, ao colocar em cena um japonês, 

que porta os caracteres de oriental, fortemente padronizados, mas que se abrasileira por dois 

motivos: por se tornar um folião do carnaval e por dançar maxixe. Para argumentar o 

primeiro, recorremos à investigação d’O que faz o brasil Brasil?, feita por Roberto DaMatta. 

O antropólogo responde à pergunta considerando ser, grosso modo, o Brasil a soma de 

mínimos e de variados gestos, religiões, carnavais, hábitos alimentares, artimanhas nas 

práticas políticas etc, que posicionam a identidade social de um brasileiro. Nesse caso, o 

carnaval é um forte portador que define o Brasil como lugar de miscigenação e de 

extravagâncias. Por isso, o poema assemelha o Brasil à “incipiente amarela figura de um 

japonês” no carnaval. A comparação descortina a mestiçagem do mito das três raças, 

promovendo a aquisição de mais uma, na composição do Brasil, e valida o japonês como 

brasileiro, por este se integrar à cultura da festa, que mais identifica o povo do Brasil, e por 

dançar maxixe. Por esse motivo, tem-se a explicação do que é o maxixe: música originária do 

Rio de Janeiro, resultante da fusão da habanera e da polca, com uma adaptação do ritmo 

sincopado africano (Cf. AULETE, 1964, p. 2548. v.3). “A habanera é uma dança de caráter 

sensual, originária de Cuba, de onde passou para a Espanha” (AULETE, 1964, p. 2015, v.3) e 

“a polca é uma dança originária da Europa” (AULETE, 1964, p. 3178, v.4). Então, o maxixe 

reforça a ideia dos “sangues misturados”, que o poeta quis evidenciar, a propósito da cultura e 

da etnia brasileira. Salta à vista o verso “Acugêlê5 banzai!”6, com termos de idiomas 

                                                 
5 Em Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, tem-se a nacionalidade do termo “Acugêlê”, no 
diálogo da personagem Olga com seu pai, o italiano Caleoni. A discussão, no trecho a seguir, gira em torno da 
proposta de Quaresma para substituir o português pela língua tupi:  
“ – Hoje, nós não falamos português? Pois bem: ele quer que daqui em diante falemos tupi.  
- Tutti? 
- Todos os brasileiros, todos.  
- Ma che cousa! Não é possível? 
- Pode ser. Os tcheques têm uma língua própria, e foram obrigados a falar alemão, depois de conquistados pelos 
austríacos; os lorenos, franceses... 
- Per la madonna! Alemão é língua, agora esse acujêlê, ecco!  
- Acujêlê é da África, papai: tupi é daqui” (BARRETO, 1999, p. 40-41). 
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diferentes, mas que apresentam ambos o sentido de saudação, provavelmente para sugerir, a 

aceitação dos estrangeiros na composição da nação brasileira, na circunstância ufanista de 

1925, além de conotar o espírito brincalhão de nonsense de Bandeira.  

No mundo contemporâneo, todos estão sujeitos a uma escala complexa de direitos e de 

deveres, estabelecidos de cima para baixo, dos superiores aos inferiores. A sensação de 

liberdade carnavalesca torna-se possível pela quebra dessa hierarquização social. O poema 

capta a coletivamente do evento e encena os representantes da gente do povo, em que 

arrumadeira, ex-prefeito e japonês partilham do mesmo espaço, apesar dos olhos 

preconceituosos da filha do usineiro de Campos para a crioula imoral, no verso 25. Em 

consequência dessa abolição, “reinava uma forma especial de contato livre e familiar entre 

indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas barreiras intransponíveis da sua 

condição, sua fortuna, seu emprego, idade e situação familiar” (BAKHTIN, 2008, p. 9).  

DaMatta acredita no surgimento dessa regra de inversão como lei natural dessa data, 

independentemente da posição de cada indivíduo na estrutura social. “É, no fundo, a 

oportunidade de fazer tudo ao contrário: viver e ter uma experiência do mundo em excesso – 

mas agora como excesso de prazer, de riqueza [...], de alegria e de riso; de prazer sensual que 

fica – finalmente – ao alcance de todos” (1984, p. 73). Por fim, Bandeira ainda traz ao salão 

poético a fantasia da ancestral sereia sibila, no penúltimo verso, para reconhecer a cultura 

pagã como parte do que ele chama de “tão Brasil!”. DaMatta interpreta que a fantasia 

carnavalesca é a alternativa de liberação que o mundo cotidiano torna proibitivo e a permissão 

para o trânsito livre das pessoas por dentro de um espaço social (Cf. 1984, p. 75).  

No batuque do chocalho, todos dançam o jazz-band carnavalesco, esquecidos dos 

problemas políticos e sociais do país. As observações do poeta oscilam entre as brincadeiras 

bêbadas e algumas reflexões irônicas sobre as características bizarras da cena social brasileira. 
                                                                                                                                                         
 
Sabido a origem do referido termo, convém, a seguir, esclarecer sua significação, buscada na Enciclopédia 
brasileira da diáspora africana: “Acujelê! Corruptela de Ocu Jelê! O termo, outrora de uso corrente, tem 
também o significado pejorativo de ‘algaravia’, ‘caçante’, ‘língua de pretos’”. O verbete Ocu Jelê! é uma 
“fórmula de cumprimento usada pelos antigos Nagôs do Brasil. De o kú, ‘saudação desejando vida longa’ +  
ajúlê, ‘cônsul’, ‘governador’, ‘deputado’”. Disponível em:   
http://books.google.com.br/books?id=88KI6pZyjDwC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=acujel%C3%AA+Nei+Lopes
&source=bl&ots=6wukIHcdFL&sig=QPhOGchQ0G1EqMEARmsqTWT_XMw&hl=pt- 
BR&ei=WpBoSp3yD4yBtwegrJSdCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false 
Acesso: 03 de agos. 2009. 
 
6 Sobre esta palavra do idioma japonês, tem-se a explicação: “Banzai, que significa em língua portuguesa: ‘dez 
mil anos’, é uma saudação que se aproxima do nosso conhecido: ‘viva!’. Pronunciado de forma coletiva, o 
‘Banzai!’, é saudado levantando-se as duas mãos, por três vezes, acima da cabeça. Esta saudação, que também 
exprime o sentido de unidade, coesão e longevidade, é normalmente empregada em ocasiões festivas por equipes 
esportivas, empresas, grupos sociais etc.” Disponível em: http://www.okinawa.com.br/costumes/index.htm. 
Acesso: 10 de mar. 2009. 
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Num tom de galhofa, o poeta denuncia, no espaço poético, as mazelas do Brasil e, num “cair 

de ombros”, argumenta: “Que me importa?”. No salão poético, predomina o verso “Eu tomo 

alegria!”, já que não há lugar para o triste e para o trágico, e ele encerra bem a festa da 

algazarra brasileira, formando a cena da nova poesia de Bandeira. Portanto, a última estrofe é 

introduzida pelo verso “ninguém se lembra de política”, a fim de salientar que o carnaval 

exclui todos os elementos de ordem, de economia e de política, por se tratar do momento em 

que a vida diária deixa de ser operativa e passa a ser extraordinária e inventada (Cf. 

DAMATTA, 1984, p. 71). Nesse espaço de desregramento, “Não sei dançar” introduz as 

possibilidades de licenciosidade, pelo ritmo do batuque carnavalesco, desenvolvida a partir de 

Libertinagem. Assim, Bandeira constrói – com a figura do carnaval – a simbologia do que faz 

do Brasil uma soma de vários brasis, a partir de traços do próprio evento: a dança, a fantasia, a 

variedade dos participantes e suas atitudes etc. 

Visto desse modo, vale constatar que o poema bandeiriano abre caminhos para o 

estudo do carnaval como uma prática de representação social brasileira. Isso é matéria 

imediata e natural da literatura, pois admite a alternativa de ser a leitura uma reconstrução de 

normas, de regras e de costumes, tendo em vista os atos singulares que se situam e encontram 

sentido no texto literário. Esses atos articulam-se com os elementos da realidade material do 

mundo social e das práticas humanas, que são entendidas como representação. Antonio 

Candido verificou que “este ângulo de visão requer um método que seja histórico e estético ao 

mesmo tempo, mostrando, por exemplo, como certos elementos da formação nacional (dado 

histórico-social) levam o escritor a escolher e tratar de maneira determinada alguns temas 

literários (dado estético)” (2007, p. 18). Dessa maneira, o índice histórico pode ser visto, no 

texto literário, quando neste há práticas que traduzem a tradição cultural de um povo, 

demonstrando seus conflitos e seus valores. Roger Chartier (2001) também nos dá suporte a 

esse entendimento, pois julga como representação algo que pode ser reconhecido como 

produção em materialidade, remetendo a algo concreto, a exemplo da experiência enquanto 

vivência prática, e não a algo apresentado novamente. Essa “materialidade nos leva a 

dimensão de uma leitura histórica dos textos literários, não para reduzi-los a uma condição 

documental, senão para articular tanto as representações das práticas como práticas das 

representações” (CHARTIER, 2001, p. 84). Contudo, “esta precedência do estético, mesmo 

em estudos literários de orientação ou natureza histórica, leva a jamais considerar a obra como 

produto; mas permite analisar a sua função nos processos culturais” (CANDIDO, 2007, p. 

18). Dessa forma, o historiador ou o crítico literário pode recuperar os indícios nas práticas de 

representação no registro escrito. O discurso literário é, portanto, um campo possível de se 
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buscar tais práticas, através das experiências vividas e da estrutura social que o texto literário 

pode apresentar. Candido julga ser isso “um esforço (falível como os outros) para fazer justiça 

aos vários fatores atuantes no mundo da literatura” (2007, p. 18).  

 

 

2.1. Negação e insanidade 

 
             Quero a solidão dos píncaros 

 A água da fonte escondida 
 A rosa que floresceu 
Sobre a escarpa inaccessível  

 
“Belo belo” 

 

Este tópico estuda o modo como Bandeira tenta dar expressão de autonomia lírica à 

experiência de uma poética. O que há por trás do grito de independência contra o espírito de 

seriedade do academicismo e da padronização métrica que vem declarado a partir de 

Libertinagem é a expressão face a um momento de crise, de perplexidade ante os valores do 

mundo e da arte, cuja literatura desse tempo, de alguma forma, testemunha; embora o faça, 

em certos casos, por veia irônica, como lemos nos versos satíricos da célebre “Poética”: 

 

Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 
  [protocolo e manifestação 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. 
 
Do 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. 
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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. 
       
                                          [L, p. 98.] 
 

Nos versos acima, Bandeira aponta as rupturas e os novos parâmetros que vão operar 

em seu exercício literário. Declara o abandono do lirismo dos acadêmicos, dos românticos, 

dos “comedidos e bem comportados”. Satiriza a obediência do funcionário público, dos 

assuntos burocráticos, protocolizados, e do ponto de expediente, que define formalmente 

como vai ser o trabalho. Manifesta-se contrário ao lirismo institucionalizado. “Poética” tem 

teor de manifesto, com abertura absoluta para o processo criativo, a fim de imprimir novos 

rumos à literatura e expressar o homem moderno. Bandeira afirma querer o lirismo dos 

loucos, dos bêbados e dos palhaços, enfatizando que sua lírica não seguirá regras nem padrões 

de caráter estético.  

Este estudo reitera a convicção de que, no poema em análise, há um espírito 

eminentemente libertário, o qual se comprova através dos recursos estilísticos que, a partir de 

“Poética”, vão ser construídos pela recusa do convencionalismo na escrita e da eloquência 

verbal. Ocorrerá uma mudança operada na poesia de Bandeira, depois do conhecimento e do 

domínio das convenções literárias empregados nas três primeiras obras. Mário de Andrade 

considera Libertinagem “o livro da cristalização” e “Poética” como “ápice dos [...] ideais 

estéticos e libertação pessoal” do poeta. “Essa cristalização de Manuel Bandeira se nota muito 

particularmente pela rítmica e escolha dos detalhes ocasionadores do estado lírico” 

(ANDRADE, M., 1980, p. 193). 

Já em 1918, Bandeira constrói “Os sapos”, num tom mais áspero e demolidor, 

guardando o mesmo tom polêmico para “Poética”. Então, o poema de Carnaval é a primeira 

manifestação de recusa contra um estado poético de estrita obediência às regras inibidoras do 

próprio lirismo. É tanto que ele chega a ironizar as fórmulas congeladas dos parnasianos, 

mostrando-se a favor da autenticidade em seu fazer. No primeiro verso, rejeita a penumbra, 

que prevaleceu na coletânea anterior, para preferir o deslumbramento da luz. Leônidas 

Câmara frisa: “Quando o poeta concebeu ‘Os sapos’, partia de uma concepção estética e 

filosófica, com razões fincadas na sua inquietação de artista, capaz de por si só denunciar o 
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envelhecimento e a falsidade dos padrões poéticos que ainda se praticavam no Brasil” 

(CÂMARA, 1980, p. 163). 

Naief Sáfady, no artigo “Bandeira e o conceito de lirismo” (1967), diz ser todo lirismo 

uma tentativa de ruptura que, no caso de Bandeira, busca uma realidade poética, suprapoética, 

alcançada por caminhos geralmente concebidos, intransitáveis. Dessa ideia de ruptura não só 

“Poética” apresenta esse interesse, mas ele está presente na significação de cada poema de 

Bandeira, conforme destaca: 

 

Adotando uma terminologia matemática, poderíamos dizer que o ser humano 
é um conjunto descontínuo: ora, o poema de significação lírica, através da 
fixação dos flagrantes morais do ser, é a única forma que consegue 
concretizar essa noção de conjunto descontínuo na expressão literária. Dessa 
forma, se na ‘Poética’ Bandeira afirma: ‘Não quero mais saber do lirismo 
que não é libertação’, os versos revelam apenas uma atitude, com seu 
respectivo processo expressivo. Portanto, a ‘Poética’ tem interesse, mas não 
liquida a questão. Cada poema de Bandeira, daqueles que podem ser 
concebidos como os melhores que compôs, dá a noção de ruptura, de 
desligamento, de corajosa capacidade de afirmar, no menor, o sentido maior 
(SÁFADY, 1980, p. 294).   

 

Nesse passo, seu manifesto de 1928, pela revolução modernista, começa a fazer de 

Bandeira, no dizer de Haroldo de Campos, um “desconstelizador” que, insubordinado contra 

as frases feitas de domínio público, é também um operador rebelde. “Sua poesia – certa parte 

dela – inscreve-se nessa linha sutil que separa o lugar comum (a redundância, a frase feita, o 

clichê da sensibilidade) da informação original” (1980, p. 280).   

É Adorno quem afirma, na conferência “Lírica e sociedade”, ter a essência lírica um 

caráter totalmente moderno, quando manifesta ruptura em si mesmo, conjurando oposição e 

insatisfação ante as formações padronizadas. Obviamente, tais formações são vazias de 

sentido, porque falam algo alheio à própria voz do sujeito. A essência lírica, observa Adorno, 

é a expressão que preserva intacto o manuseio do delicado, do frágil e daquilo que a 

objetividade da linguagem cientificista não alcança. Dessa maneira, Bandeira rebela-se contra 

o lirismo funcionário público, purista e político, por ele estar situado na esfera que, segundo 

Adorno, se esfalfa “no atarefamento dos interesses concorrentes” diante da “vida não 

sustentada por nenhum sentido, ou [...] frente a um mundo em que o destino dos homens 

individuais se cumpre obedecendo a leis cegas, a arte cuja forma se dá ares de quem fala a voz 

da humanidade bem lograda torna-se fraseologia oca” (ADORNO, 1980, p. 203).  

A inventividade, no jogo poético bandeiriano, permitiu a realização de um fazer 

amadurecido, longe de qualquer proibição, academicismo caduco ou senso lógico. Para ele, 
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sua poesia não podia ficar filiada ou presa aos programas formados. Em “Poética”, deixa claro 

que seu lirismo é libertação. Bandeira não estava prestes a atender aos interesses dos mais 

cultos, ricos e sábios, nem dissimular sua arte apenas pelo viés modernista. “Poética” é todo 

ele lirismo, pois, além de repelir métodos burocráticos e falsas preocupações linguísticas dos 

gramatiqueiros, declara-se contra a sentimentalidade e até contra a poesia engagement, “que 

capitula ao que quer que seja fora de si mesmo”. Sirva também de exemplo o poema 

“Satélite”, que diz: 

 

Fim de tarde. 
No céu plúmbeo  
A Lua baça 
Paira 
Muito cosmograficamente  
Satélite. 
 
Desmetaforizada,  
Desmitificada, 
Desposajada do velho segredo de melancolia, 
Não é agora o golfão de cismas, 
O astro dos loucos e dos enamorados, 
Mas tão-somente 
Satélite. 
 
Ah Lua deste fim de tarde, 
Demissionária de atribuições românticas, 
Sem show para as disponibilidades sentimentais! 
 
Fatigado de mais-valia, 
Gosto de ti assim: 
Coisa em si,  
- Satélite. 

        [ET, p. 211.] 

 

O poema é radical, cristaliza a aura do nome em si, restituindo à lua a sua essência 

original. Esse é um caso de “desconstelização”, pois, em “Satélite”, o astro é liberado da 

mais-valia e reposto ao seu estado cósmico, anterior às atribuições míticas do Romantismo. 

Haroldo de Campos julga que “a desconstelização bandeiriana é, nesse sentido, manifestação 

daquilo que o crítico formalista russo Victor Chklovski chamava de ‘desautomatização’ ou 

‘efeito de estranhamento’ (‘ostranienie’), princípio que consiste em liberar o objeto que nos é 

familiar do automatismo perceptivo e vê-lo como se pela primeira vez” (CAMPOS, H., 1980, 

p. 282). Ademais, o poema anuncia a lua do fim da tarde, e não da noite, estabelecendo um 

clima de desvio, de onde é costumeiramente apreciada. Além disso, o termo “lua”, grafado no 
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poema com a inicial maiúscula, quebra a norma ortográfica e incute personificação no astro, 

pelo uso do nome próprio, tornando-o um ser inconfundível. 

Em todo o poema, a ênfase no prefixo “des” corrobora com o exercício literário 

bandeiriano de desentranhamento, em que “o sujeito se constitui na busca ativa ao 

desentranhamento do real. Mas, por esse caminho o poeta persegue, na mesma direção, o 

alumbramento, em cuja síntese lírica manifesta seu desejo de dissolução como vontade-de-

explodir, des-significar em entrega ex-tática ao princípio de prazer” (FALLEIROS, 1995, p. 

8). Marcos F. Falleiros esclarece que Bandeira, na prosa de 1954, fornece o segredo de sua 

poesia com “o desenho e a música, com o alumbramento e o desentranhamento, [... sendo] a 

música diluidora da consciência e o desenho articulador do sujeito” (1995, p. 8). O autor de 

Humildade, paixão e morte: a poesia de Manuel Bandeira capta o que Bandeira experimenta 

em seu fazer poético, que é desentranhado do humilde cotidiano como um sublime oculto, ou 

seja, revelado, por força de depuração e condensação da linguagem, na forma simples e 

natural do poema (Cf. ARRIGUCCI Jr., 2003). Desse modo, em “Satélite”, Bandeira 

desconstrói todos os dados missionados à lua, amortalhados pelo costume, a fim de retomar a 

“coisa em si/ tão somente/ Satélite”. O “lirismo namorador”, rejeitado em “Poética”, continua 

a ser ignorado em “Satélite”, nos versos em que a lua está “demissionária de atribuições 

românticas,/ sem show para as disponibilidades sentimentais”.  

A propósito desse poema, isso é percebido por Marcos F. Falleiros, ao defender que o 

distanciamento do esteticismo formalista e do engajamento utilitário faz Bandeira recuperar, 

em sua pureza, uma ternura intimista. Essa desmitificação do mundo, segundo o pesquisador, 

dá ao poeta remitificação natural da coisa em si. São estas as palavras do pesquisador: 

 

Nesse limite, ele se desculpa modestamente de que no “realismo ingênuo” de 
sua poesia menor haja tão pouco espaço para as abstrações generosas, mal se 
dando conta de que no fluxo do tempo a corrente subterrânea coletiva 
eletriza-se na expectativa tranquila e apaziguadora, reduto de uma promessa 
sem objeto que resguarda o impulso vital pleno de amorosidade, e, nisso, 
lastreia, no sentimento comum, humano, a grandeza de sua força 
(FALLEIROS, 1995, p. 58). 
 

É essa a voz que o eu ganha na formação lírica. Por ser um eu determinante e 

expressivo, oposto à objetividade, mergulha no próprio eu, restabelece a primeira natureza e 

“desentranha” o poético da face virginal, “cosmograficamente” pairada em “Satélite”.  

Em Adorno, a condição da lírica como expressão artística implica no recolher-se em si 

da obra de arte, processo que consiste no afastamento da superfície social, estreito na direção 
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de um estado digno do homem. Por conseguinte, a lírica desvencilha-se do peso da 

objetividade e instiga à 

 
imagem de uma vida que seja livre da coerção da prática dominante, da 
utilidade, da pressão da autoconservação obtusa. Essa exigência feita à lírica, 
todavia, a exigência da palavra virginal, é em si mesma social. Implica o 
protesto contra um estado social que todo indivíduo experimenta como 
hostil, alheio, frio, opressivo, e imprime negatividade esse estado na 
formação lírica (ADORNO, 1980, p. 195). 

 

É nesse ponto que reside nossa compreensão da poesia de Manuel Bandeira, a partir da 

concepção de lírica discutida por Theodor Adorno, em “Lírica e Sociedade”. O Eu lírico 

envolve sua arte pela dimensão negativa frente a uma situação de fetichização das coisas, a 

fim de apreender experiências que constituem a substância da vida e a essência da poesia. É 

isso que Adorno admite ser a criação estética. Ela é dotada de negatividade, por manifestar as 

experiências cotidianas que a subjetividade lírica teima em articular ante um sistema de 

reificação dos seres humanos. Logo, a negatividade lírica é a expressão que “põe em cena 

algo de não desfigurado, de não captado e de ainda não subsumido” (ADORNO, 1980, p. 

194). Por isso, Bandeira anuncia, em “Poética”, a defesa por um lirismo que imprime 

oposição a toda construção que não capitula o si mesmo.  

Paradigma da estética moderna, o poema reúne as ideias sobre a poesia, tendo a 

ruptura como princípio fundador. Observa-se essa marca através do tom contestatório trazido 

pelas várias fórmulas negativas, as quais dispõem a construção do poema em tríades, 

introduzidas por termos indicadores desse estado de negação: 

 

Estou farto do lirismo ... 
Abaixo os puristas ... 
De resto não é lirismo... 
Quero antes o lirismo ... 

 

Roberto de Oliveira Brandão (1987) verifica que esse processo de reiteração das 

negações é pela defesa de um lirismo no qual seu cerne motivador não esteja fora do sujeito e 

não proceda de modo subversivo e subalterno, conforme suas palavras:  

  

A atitude do poeta é subversiva na medida em que recusa as manifestações 
líricas que se caracterizam seja pela contenção, pela disciplina ou por 
estarem a serviço exclusivo de interesses outros (a pátria, os sentimentos e as 
dores pessoais). Para expressar sua recusa, entretanto, compõe o poeta uma 
estrutura formada com fragmentos de imagens e de expressões extraídos não 
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apenas do campo específico da poesia, mas também de certos estereótipos de 
função ou atividades humanas (p. 23).  

 

A penúltima estrofe, a que apresenta, enfim, a condição de afirmação para o lirismo é, 

ainda assim, relacionada com categorias negativas. Insanos e bêbados figuram o lado mais 

obscuro da vida normal. O elo entre eles e o lirismo é por manifestarem uma ressonância com 

experiências humanas ante a dor, o sentimento de uma perda e a solidão. A metáfora é clara e 

radical, pois a pulsão do lirismo bandeiriano acontece frente aos sentimentos de perdas, de 

desamparo, de solidão e de angústia, tais quais as sensações de falta e de carências que estão 

por trás da insanidade e da embriaguez.   

A síntese dos versos anteriores e a nomeação do verdadeiro lirismo vêm condensadas 

no verso mais importante do poema, que, surtido de negatividade, define o sentido de toda a 

sua poesia: “Não quero mais saber do lirismo que não é libertação”. Nele, o advérbio de 

negação sustenta os dois eixos do verso, equilibrando seu centro, ocupado pelo termo lirismo. 

De um lado, a negativa introduz o estado de ânimo do poeta; do outro, traz o predicativo do 

lirismo posto em questão. Desse modo, “a dupla negação projeta para fora de si o seu oposto 

positivo, sem perder, contudo, a raiz da negatividade que o alimenta. Do interior da negação 

surge a forma ambicionada, não como coisa cristalizada, pois o sentido que é apenas sugerido 

e evocado conserva uma disponibilidade permanente, fonte do eterno lirismo” (BRANDÃO, 

1987, p. 28). Roberto Brandão entende que, se houvesse a atualização da forma sugerida para 

“Apenas quero o lirismo que é libertação” (1987, p. 28), isso implicaria na perda da principal 

significância do que atravessa toda a lírica de Bandeira, a saber: a insatisfação, a 

incompletude e, mais ainda, a ênfase na negatividade, como forma desentranhada para o seu 

lirismo.   

Bandeira demonstra, liricamente, o que para Adorno e para outros filósofos modernos 

e contemporâneos consistiu no trabalho árduo de pensar a realidade vigente, fruto do conjunto 

de transformações principalmente de ordem econômica. Era assistido, desde a revolução 

industrial, o fortalecimento acelerado do capitalismo, consequência do avanço tecnológico 

pelas novas descobertas científicas. Por causa disso, ocorre a desumanização do homem, 

mediante a razão técnica, submetida à lei do mercado que passa a reger suas vidas. Em vista 

de tal situação, Adorno percebeu, no livro Teoria estética, que a existência da arte deixa de 

ser evidente, de acordo com a seguinte passagem: 

 

O lugar da arte tornou-se nele incerto. A autonomia que ela adquiriu, após se 
ter desembaraçado da função cultual e dos seus duplicados, vivia da ideia de 
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humanidade. Foi abalada à medida que a sociedade se tornava menos 
humana. Na arte, as constituintes que dimanaram do ideal de humanidade 
estiolaram-se em virtude da lei do próprio movimento (2006, p. 11).    

 

Com efeito, as obras de arte comportam-se negativamente perante o estado de coisas 

persistentes; suscitam um outro mundo com sua essência própria e são repulsivas aos clichês 

do esplendor conciliante (Cf. ADORNO, 2006, p. 12). 

O verso fundamental de “Satélite”, que indica a recusa de atribuições de valor já feita 

à lua, ao longo do poema, encontra-se no primeiro verso da última estrofe: “Fatigado de mais-

valia”. O termo “mais-valia” é uma das teorias de Karl Marx (1818-1883), que foi 

determinante na constituição do conjunto dos trabalhos preparatórios para a elaboração de O 

capital (1867), a principal contribuição de Marx para o processo revolucionário da economia 

capitalista. Quem nos explica a questão é Ernest Mandel, na obra A formação económica do 

pensamento de Marx (1978). Concebida, pelo autor, como o principal mérito da teoria 

marxista, no tocante à crítica do desenvolvimento da ciência econômica, a “mais-valia” é 

interpretada como a base de exploração do sistema capitalista, por possibilitar o lucro do 

capital pelos meios de produção, sendo esse o resultado da força de trabalho e da 

transformação desta em mercadoria. Nessa relação: 

 

não é a troca que cria a mais-valia, mas antes um processo graças ao qual o 
capitalista obtém, sem troca, sem equivalente, gratuitamente, tempo de 
trabalho cristalizado em valor. E esse processo mais não é que o gozo pelo 
capitalista de valor de uso da força de trabalho, que possui a qualidade de 
poder produzir valor em maior grau que o equivalente do seu próprio valor 
de troca, das suas próprias despesas de manutenção, uma vez dado um nível 
determinado de produtividade do trabalho, sem o qual seria inconcebível o 
modo de produção capitalista (MANDEL, 1978, p. 115).   

 

Portanto, para retornar ao seu estado natural, em que a essência do poético é nomeada 

desde o título “Satélite”, a lua bandeiriana não podia ser resultado de algum valor de uso ou 

duma relação interesseira e lucrativa. Com isso, o Eu lírico é pleno em negatividade, por 

fadigar-se de “mais-valia” - gênese do lucro capitalista que exerce o controle da vida pelo 

valor da mercadoria. O princípio da negação é o que estabelece a ligação entre a lírica e a 

sociedade. Por não se curvar às formas vigentes do capitalismo, que visa à utilidade e à 

lucratividade das coisas, a formação lírica bandeiriana exprime negatividade contra a prática 

social de sujeição ao mundo dos lucros e do fetiche da mercadoria. Nesse sentido, “a 

idiossincrasia do espírito lírico contra a preponderância das coisas é uma forma de reação à 

coisificação do mundo, à dominação de mercadorias sobre homens que se difundiu desde o 
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começo da vida moderna e que desde a revolução industrial se desdobrou em poder 

dominante da vida” (ADORNO, 1980, p. 195).  

“Mas aquém do mundo desencantado, o equilíbrio lírico que a expressão poética de 

Bandeira alcança, aninha-se nas condições de possibilidade da periferia do capitalismo, que 

lhe resguarda a história de um lirismo puro” (FALLEIROS, 1995, p. 37). É assim que vemos 

a sua poesia tornar-se legítima, por emergir contra os elementos do existente e por implicar 

emancipação da experiência externa coisificante, servindo também de exemplo a “Balada das 

três mulheres do sabonete Araxá”. Bandeira explica, no Itinerário de Pasárgada, que apenas 

viu o cartaz das três mulheres da propaganda do sabonete mineiro e logo transpôs sua 

impressão para o metafórico, a fim de deixar fruir seus sentidos, transgredindo da intenção 

comercial que tem um anúncio publicitário. No poema, o sentido lírico é desentranhado do 

fenômeno moderno da publicidade e exprime negação, por não atender a função persuasiva 

embutida no cartaz. Do mesmo modo de “Satélite”, a balada é construída ao separar-se 

daquilo que exteriormente lhe deu forma. O movimento da criação é instaurado pela 

negatividade, por abrir um campo de estímulos recuperadores da vocação original da 

linguagem. É o que argumenta Roberto Brandão: 

 

Como devolver aos nomes a força expressiva que eles tinham quando foram 
empregados pela primeira vez? De que modo realizar o ato de reoxigenação 
do sentido viciado dos nomes? Simplesmente fragmentando-os e saturando-
os de outros sentidos em outros contextos, como aquele jogo infantil em que 
se repete indefinidamente o próprio nome até surpreender no extremamente 
familiar algo estranho e inesperado (1987, p. 27).   
 

Basta lembrar aqui do poema “O nome em si”. O trabalho lírico consistiu em 

desarticular os traços definidores das referências que certos vocábulos assumem com o tempo. 

No poema, o nome de Gonçalves Dias, que, instantaneamente, faz referência ao poeta do 

Romantismo brasileiro, é desarticulado desse compromisso, conforme explica Bandeira:  

 

Eu tinha vontade de compor um poema concreto em que partiria do nome 
Gonçalves Dias e dissociaria os dois apelidos e combiná-los-ia com outros e 
forjaria firmas comerciais (Dias Gonçalves, S. A., Dias Leiloeiro, 
Gonçalves, Dias & Cia., etc), enfim, faria o diabo, de maneira que ao fim do 
poema o leitor visse o nome inteiramente dissociado da imagem do poeta 
(BANDEIRA, Flauta de papel, 1997, 204).  
 

Depois da feitura, o próprio Bandeira acredita ser o poema um exercício de 

“desconstelização” do nome Gonçalves Dias. Julga que isso seria tarefa empreendida pela 
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poesia concreta, se atendesse, sobretudo, ao propósito de restituir à palavra a sua virgindade 

(Cf. BANDEIRA, 1966, p. 281, Apud CAMPOS, H., 1980, p. 282).  

Igualmente, em “Poética”, a lírica bandeiriana configura-se pelo processo de 

desautomatização. Na primeira estrofe, o poeta reitera sua repulsa às marcas da poesia 

anterior e, nas estrofes seguintes, constrói uma divisão entre o campo linguístico e as imagens 

dos atos humanos. A correlação entre a estrutura das velhas construções linguísticas e a 

experiência de formas de vida ilustra o lirismo libertador da estética moderna.    

Tudo isso leva à compreensão sobre a opção do poeta pelo lirismo dos loucos, dos 

bêbados e dos palhaços, permitindo-se escapar da pretensa ordem social, respectivamente de 

sanidade, de boa conduta e de seriedade. Sua lírica nega, aqui, as determinações 

categorialmente impressas nas sociedades moderna e contemporânea. De alguma maneira, é 

uma evasão querer “antes o lirismo dos loucos”, talvez por ser espaço onde haja resistência ao 

mundo dos sãos. Enfatiza, esse lirismo, que a arte, nos tempos atuais, está jogada às margens 

da sociedade.  

É possível haver, na estrofe em pauta, eco de algum dos ismos do primeiro quartel do 

século XX; mais especificamente, certa aproximação com o fato do Dadaísmo definir-se 

negativamente, ao buscar uma espontaneidade originária. Benedito Nunes disserta sobre a 

corrente e diz que ao dadaísta é permitido assumir o papel de um diretor de circo ou de um 

clown e atribuir oposição seja pelo insulto ou pela ingenuidade. De acordo com o crítico, dada  

 

significou a extrema lucidez travestida de bufonaria, de loucura e de não-
senso, diante da dupla face da ruptura que se processava: a autonomia da 
obra era uma conquista que também punha em evidência o isolamento da 
arte na sociedade, e acentuava o seu contraste, que Hegel antevira, com a 
civilização técnico-industrial (NUNES, 1975, p. 44).  
 

Já para Marcos F. Falleiros, essa vontade de embriaguez bandeiriana pode atingir a 

energia significante de uma linguagem transparente, embalada pela sugestão do Surrealismo, 

quando guarda, na ingenuidade das palavras, a harmonia essencial do texto poético. É o que 

ele destaca, no seguinte trecho:  

 

As intenções de dissolvência que a poesia de Manuel Bandeira manifesta por 
todo o seu trajeto, desde o primeiro poema de A Cinza das Horas, 
"Epígrafe", até "Vou-me embora pra Pasárgada" e tantos outros seguintes 
que rodopiam em vertigens, representam sua embriaguez com o tom de uma 
retórica estentórea que, afinal, através de um procedimento de raiz popular, 
alcança o espontâneo que o surrealismo de Breton reivindicava. É o tempo 
em que, como observa Merleau-Ponty, a linguagem comum, recusada pela 
literatura, deverá elevar-se a fazer corpo com o escritor, ser ele próprio e não 
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mais a serva das significações. É quando a linguagem "significante" passa 
para a linguagem pura, não para enclausurar-se numa "função poética”, no 
sentido de Jakobson, mas justamente para resguardar-se da coisificação e 
enervar-se na totalidade, perdida nos tempos modernos (FALLEIROS, 1995, 
p. 25).  

 

Por trás disso, o protesto pela libertação, que irrompe em “Poética”, corresponde ao 

momento originário e à razão necessária de sua criação artística. Mas, somente uma razão 

anticonvencional, regada pela embriaguez e pela sandice, daria a autenticidade da realização 

de seu lirismo. É por isso que Friedrich acentua ser a desorientação, a anormalidade, a 

deformação, a indeterminação e a degradação algumas das características que traçam o perfil 

dos líricos modernos; segundo pode-se perceber de sua assertiva: 

 

A poesia veio a colocar-se em oposição a uma sociedade preocupada com a 
segurança econômica da vida, tornou-se o lamento pela decifração científica 
do universo e pela generalizada ausência de poesia; daí uma aguda ruptura 
com a tradição; a originalidade poética justificou-se, recorrendo à 
anormalidade do poeta (FRIEDRICH, 1978, p. 20). 
  

Para Sérgio Buarque de Holanda, a razão que se capta plenamente, na poética de 

Bandeira, ocorre “mediante um recurso à deliberada dissolução dos compassos e medidas 

tradicionais, à ruptura de todas as convenções formais e estéticas, ao aproveitamento 

sistemático de quanto, até então, passara por definitivamente antipoético; o prosaico, o 

plebeu, o desarmonioso” (HOLANDA, 1980, p. 149). Roberto Brandão percebe, ainda, que a 

ausência de vírgulas, na sequência enumerativa dos versos de “Poética”, 

 

desorganiza e subverte, ao nível da linguagem, aquilo que está pressuposto 
na imagem do lirismo que ele recusa: a ordem e a mesmice como 
procedimentos mecânicos que destroem a originalidade. Sem aquela notação 
os sentidos se interrelacionam e se confundem, sendo difícil distinguir, por 
exemplo, o substantivo do adjetivo, a forma da função gramatical (1987, p. 
24).  
 

Igualmente, as marcas desse lirismo assinalam a sua tomada de posição em favor de 

um fazer resultante da estética moderna, a qual, consoante Hugo Friedrich, procura categorias 

negativas para descrever-se e muito mais com o propósito de afirmar e de definir do que com 

o de depreciar. A poesia de Bandeira é lugar determinante na relação com o que ela não é e o 

não-lugar diante do estado das coisas vigentes, conservando, pois, o sentido pensado por 

Adorno, na sua Teoria estética.  
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2.2. Uma “Nova poética” 
 
 

O interesse do último tópico deste capítulo está na indagação: quais as condições para 

se entender a arte poética, no caso de um autor do século XX? Mário de Andrade escreve a 

Manuel Bandeira sobre o seu desassossego para imprimir sua arte em tempo de crise7. Ainda 

assim, encontra, na poesia de gênero pasargadeano, o lugar exato onde ele se sentiu livre para 

citar os desagravos da atual época, de acordo com a seguinte passagem; inclusive, que inclui o 

poema fruto desse impasse: 

 

Passei a limpo os contos de Belazarte, levei pro impressor, combinei preço, 
tudo, dei ordem pra se imprimir. Cheguei em casa, me bateu um tal 
descoragem de publicar livro agora! É estúpido a gente estar imaginando em 
literatura numa época em que se sabe o Brasil em que irá dar. Crise, inda por 
cima, e a gente criando “luxo”. Achei que era besteira publicar e no dia 
seguinte retirei os originais da tipografia. Tem momento porém em que me 
volta vontade de publicar já a coisa. Isto vai numa palhaçada tamanha que o 
melhor é a gente não se importar mesmo, ir embora pra Passárgada! Faz uns 
poucos de dias, até escrevi isto, mais ou menos gênero “Passárgada”, de que 
talvez você goste, não sei: 
 
MONÓLOGO 
 
Oh não! muito obrigado! 
Pra depois outro e mais outro... 
Basta o que me vai por dentro, 
Amargo de alma de moço 
Deste século safado. 
Cigarro? Pra quê cigarro? 
Basta Mussolini, Trotsky, 
A Neoescolástica, Freud, 
Crise, mulheres, cinema 
E a p... que te pariu. 
Não insista mais, ouviu? 
Sou desgraçado. Não fumo.8 (ANDRADE, Apud MORAES, 2001, p. 435). 
 

                                                 
7 A carta data de 27 de dezembro de 1929. Certamente, Mário refere-se à crise mundial ocorrida nesse ano.   
8 Bandeira responde, em 6 de janeiro de 1930, a Mário, advertindo-o para a escrita correta do termo: “Não diga 
Passárgada, é Pasárgada. O seu ‘Monólogo’ é pasargadeano”. (BANDEIRA, Apud MORAES, 2001, p. 440). 
Sobre o poema, Marcos Antônio de Moraes esclarece: “Com modificações, o ‘Monólogo’ passa a ocupar, sem 
título, a instância IX de ‘O Carro da Miséria’, que MA data de três momentos: ‘24-XII-1930, 11-X-1932, 16-
XII-1943’. Entre as substituições significativas realizadas por ele, registra-se ‘E a p... te que pariu ombreada por 
um enigmático ‘Como o sereno na flor’. Ainda encontramos o ‘Monólogo’ nos ‘Epigramas políticos’, 
manuscrito inédito de MA” (MORAES, 2001, p. 437, n 44).  
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 De fato, se somente em Pasárgada Bandeira viveria pelo sonho o que a vida madrasta 

não lhe quis dar, a saída para se pensar a sua lírica pode ter relação com o plano que ele faz, 

em Belo belo, para uma “Nova poética”: 

 

Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 
Poeta sórdido: 
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 
Vai um sujeito.  
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e                     

[na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a 
[calça de uma nódoa de lama: 

É a vida. 
 
O poema deve ser como a nódoa no brim: 
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. 
 
Sei que a poesia é também orvalho. 
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens cem por cento 

[e as amadas que envelheceram sem maldade.  
       [BB, p. 184.] 
 

O poema atualiza a impetuosidade modernista na premente necessidade de libertação 

de todas as formas de constrangimento e de dissolução contra as investidas da prática 

normativa (Cf. GARBUGLIO, 1987). O primeiro verso, disposto em ordem direta e ponto 

final, dá o tom forte, indicativo e preciso para o lançamento da teoria do poeta sórdido, 

metáfora da nova poética. Antes de qualquer estranhamento, os dois pontos, no verso 2, 

anunciam a sua explicação. Desde já, a teoria encena que a negatividade será a indicação para 

os elementos ilustradores no decorrer do texto, pois “sórdido” exprime negação ante o 

consolo, o belo e as boas maneiras de comportamento. Daí, o poeta esclarece o paralelo - 

“aquele em cuja poesia há a marca suja da vida” - e descreve a acidental nódoa no brim 

branco. A cena figura certa desordem, confusão, deformação do familiar, degradação, 

extraordinário, desorientação e dissolução do que é corrente. Na sequência de tais conceitos, 

Hugo Friedrich caracteriza-os como o mais denso acúmulo de características negativas na 

lírica moderna. Mesmo nesse caso, a negatividade não deprecia, mas descreve e define os 

princípios norteadores da nova poética. Surge, então, no verso seguinte, o motivo pelo qual se 

pode descrevê-la, mais exatamente com categorias negativas do que com positivas: “É a 

vida”. Estará Manuel Bandeira, pela negatividade, atingindo a cognição da vida, ou é a 

negação o princípio da não assimilabilidade definitiva da estrutura que rege o mundo 

moderno? É certo que o fato da anormalidade em “Nova poética” aponta para essas duas 

hipóteses. As palavras “vida” e “desespero” atinam para a constante inquietação do poeta em 
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face do mundo e para a experiência humana que irradia da sua obra; ou seja, se na poesia há a 

marca suja da vida, pode-se considerar que Bandeira propõe uma poética denotativa daquilo 

que a positividade não aceita, dentro do seu universo de aparências, de praticidade e de 

normalidade. A nódoa no brim, quando menos se espera, seria a quebra desse estado de 

controle pelo qual os homens são transformados em coisa, pois não permite o desespero e a 

oposição. Esse estado inviabiliza, através de mecanismos controladores, a descoberta de 

saídas, a busca de significações e a ação livre dos homens ante o imprevisto da vida, próprio 

da condição humana.  

Andrey P. de Oliveira, ao comentar a “Nova poética” bandeiriana, acredita haver “uma 

nova concepção de poesia [...] que metaforicamente remete ao prosaísmo da vida cotidiana”, 

como mais “uma faceta da poesia de Manuel Bandeira que tem [ainda] na simplicidade e na 

negação da idealidade gratuita seu princípio, meio e fim” (OLIVEIRA, 2006, p. 60; 62).     

Em toda a lírica do recifense perdura o sentimento de contrariedade da vida, “com 

uma porção de coisas que [ele] não entendia bem”. Mas ele encarou a poesia como o espaço 

que eterniza certas coisas imperfeitas para o mundo das aparências, conforme a estrofe da 

“Última canção do beco”: 

 

Vão demolir esta casa. 
Mas meu quarto vai ficar,  
Não como forma imperfeita 
Neste mundo de aparências: 
Vai ficar na eternidade,  
Com seus livros, com seus quadros, 
Intactos, suspensos no ar! 

        [LC, p. 155.] 

 

Em todo o texto, o poeta despede-se do beco dos seus amores, dos seus sonhos, das 

suas tristezas, das suas perplexidades, dos seus livros, das mulheres, das pessoas pobres, dos 

seus quadros etc. Refere-se, ao mesmo quarto, que, em “Lua nova” (Opus 10), dá-lhe lições 

de partir. Agora, “transmudado em imagem de uma essência inabalável” (GUIMARÃES, 

1984, p. 44), o quarto permanece como resíduo intocável, da mesma forma que as 

experiências humanas vistas dali. Por serem imperfeitas, perderam seu lugar e são descartadas 

pelo progresso. Portanto, “Última canção do beco” garante, pela perenidade da escrita, tal 

qual “Vou-me embora pra Pasárgada”, a eternidade dessas experiências, que não seriam mais 

vividas pelo poeta; é como observa Marcos F. Falleiros:  
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Mais de dez anos após Libertinagem, esse poema de Lira dos Cinquent'Anos, 
de 1944, no flagrante de sua fixação gráfica, que contém impressa a Poesia, 
mostra o lugar onde eternamente ficará o quarto: o Mundo-da-Matéria, a 
Lírica, o lugar de retomada do tempo perdido de menino feliz. Descobrimos 
finalmente onde fica a Pasárgada que Libertinagem pedia. Pasárgada 
significa, pois, o Mundo-da-Lírica, o anti-Mundo-das-Ideias, no qual o poeta 
quer eternizar-se (1995, p. 36). 

 

Bandeira exerce um lirismo contra o mundo instituído, onde não há vez para o sentido. 

É por isso que sua arte liga-se à dimensão negativa. As ideias desse mundo baseiam-se no 

progresso, no tecnológico; só acredita no positivo e no dominável. Segundo Adorno, a 

negatividade serve de aprofundamento crítico, por resistir ao processo de transição para o 

mundo administrado e por não apresentar um programa para isso. Ela leva à desilusão do 

positivismo da ordem existente, que, com seus pensamentos lógicos, não exerce relação com a 

criticidade: “O pensamento crítico, que não se detém nem mesmo diante do progresso, exige 

hoje que se tome partido pelos últimos resíduos de liberdade, pelas tendências ainda 

existentes a uma humanidade real, ainda que pareçam impotentes em face da grande marcha 

da história” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 9). Então, adquire dimensão negativa tudo 

o que dá acesso à especificidade humana, conquanto essa marca é uma constante na escrita 

bandeiriana e a faz linguagem de oposição, realizando na síntese do lirismo, “de um lado, a 

força de observação das partículas do universo que constituem nosso espírito e, de outro, o 

anseio da humanidade humanizada” (SÁFADY, 1980, p. 293). Distanciando-se dos 

automatismos, da tendência à normalização, inerentes à vida tecnificada e industrial, a eleição 

pela negatividade vai dirigir a tenção do poeta às coisas simples, espontâneas e originárias. 

Atende diretamente a esse propósito o livro Mafuá do malungo, no qual Bandeira aponta o 

sentido de valorização do nome dos amigos, dos camaradas, dos conhecidos, dos poetas; 

enfim, de toda uma gama de gente que cercava Manuel Bandeira. Mesmo aqui ele dá a noção 

de ruptura, de querer para o poema algo possível de ser rejeitado pelos padrões instituídos, 

como é o caso de “Francisca”: 

 
Francisca, me dá 
Tudo aquilo que 
Não gostas em ti. 
E eu farei com isso 
Um prazer tão grande 
- Mais lindo que as nuvens 
Da alvorada clara! 
Mais doce que a brisa  
Da alvorada fresca! 
Francisca, Francisca! 

[MM, p. 271.]  
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Desse modo, Bandeira reconhece o valor das pessoas. Isso vai na contramão da 

tendência massificadora das sociedades administradas, que produzem apenas seres anônimos 

e condicionados pelos meios de comunicação de massa. Assim, longe de estereótipos 

mercadológicos, Bandeira responde a seu tempo, pela autenticidade de um lirismo puro, capaz 

de recuperar e de expressar a humanidade e o significado da existência, ali onde ela parece 

estar ameaçada.  

 Nas circunstâncias de 1949, sua lírica, pelo viés negativo, era pulsão participativa 

sobre o presente e sobre o futuro da poesia e da cultura brasileira. Dessa maneira, 

impetuosamente, a locução verbal confirma, no trecho de “Nova poética”, que “o poema deve 

ser como a nódoa no brim”, pois além do verbo “ser” pertencer ao campo semântico do 

“agora”, seu modo de conjugação está no imperativo. A exposição de palavras desarmoniosas 

e duras, a exemplo de “sórdido”, “suja”, “desespero”, “nódoa”, “lama” e “maldade”, atravessa 

todo o poema e despedaça, inclusive, a sugestão de suavidade da poesia-orvalho, ganhando 

força pelo termo “maldade” ser a sua última palavra. O vocábulo “vida” é retirado do 

propósito usual e ganha significações insólitas, sugerindo “contrariedade” e “retrocesso da 

alienação”. A lírica de Bandeira é isso; por trás da atitude de simplicidade, há a autonomia da 

composição. O movimento linguístico tendencioso, as curvas de intensidade semântica, as 

sequências sonoras isentas de rimas e sem objeto comunicável suscitam, no poema, a 

impressão de anormalidade.  

Na última estrofe, Bandeira mostra-se sabedor da poesia que é também orvalho. Aqui, 

ele retoma o lirismo namorador que agrada as mulheres; mas esse é apenas consolo e 

refrigério, não atina para a maldade, ou seja, para a negatividade presente no desespero ante a 

marca suja da vida, condição de um verdadeiro lirismo. Nessa linha, “contrapondo-se à 

construção da nova ideia de poesia, há a irônica e mordaz destruição da poesia anteriormente 

praticada: opõe-se a viva nódoa no brim ao frágil e sentimental orvalho, que simboliza a 

poesia romântica” (OLIVEIRA, 2006, p. 62). Com isso, a força construtiva de sua 

participação, na “Nova poética” de 1944, conota uma compreensão mais profunda da 

condição humana, com as limitações, os imprevistos, as deficiências e as contradições da vida 

real dos homens. Noutro plano, ficaram esquecidas “as menininhas, as estrelas alfas, as 

virgens cem por cento e as amadas que envelheceram sem maldade”: “figuras tipicamente 

românticas, que apenas existiram enquanto idealização e que, varridas pelo tempo e pelos 

novos paradigmas, não sobreviveram à chegada da modernidade” (OLIVEIRA, 2006, p. 62). 

Nesse sentido, “fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero” corresponde à possibilidade que 
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tem o sujeito de mergulhar no próprio eu e de restabelecer a existência alheia a si. Para 

Adorno, o poema deve enunciar, no protesto, o sonho de um mundo que seria diferente (1980, 

p. 195). Talvez a saída que Bandeira encontra para a enunciação desse sonho, no campo 

literário, esteja em Pasárgada, projeção de sua energia criativa e “desabafo de evasão da vida 

besta”, em “circunstâncias de desalento e tédio” (BANDEIRA, 1997, p. 341).  

A sede de originalidade foi apresentada em Libertinagem pelas atitudes de negação 

aos valores estabelecidos. Daí por diante, Mário de Andrade atesta que Bandeira “perdeu de si 

mesmo pra dar [...] a sua cristalização mais perfeita. [...] isso dele ser tanto maior poeta 

quanto menos Manuel” (ANDRADE, M., 1980, p. 197). Na correspondência de 2 de maio de 

1931, Mário explica melhor a Bandeira essas palavras:  

 

Não é que você seja tanto maior poeta quanto menos Manuel Bandeira, mas 
é tanto maior poeta quanto mais você ajunta aos traços mais pessoais e mais 
intratáveis da sua personalidade valores artísticos, ou então puramente 
geralmente humanos, que alisam, biselam, aveludam as suas arestas. 
Engraçado é aliás a gente reparar quanto você está desnorteante, ou melhor, 
inaferrável cada vez mais (ANDRADE, Apud MORAES, 2001, p. 501).  

 

Por certo, a passagem do vivido para o metafórico fez emergir uma simbologia que, 

somente através do poético, universo próprio do lúdico, torna possível alcançar a potência da 

expressão de sua arte. Para Alfredo Bosi, na poesia bandeiriana: 

 

Era de se esperar que à fusão de confidência e sábio jogo técnico 
respondesse, no plano da reflexão estética, um irracionalismo de base, difuso 
na sua geração, e sobre o qual se foram depositando finas observações do 
homem de métier, capaz de compor em todos os ritmos e de traduzir com 
igual mestria Shakespeare e Hoelderlin, Rilke e García Lorca (BOSI, 1994, 
p. 361). 
 

Desde cedo, Bandeira provou saber trabalhar com os elementos linguísticos e literários 

da estética tradicional. Mas, o que fica intensamente marcado, no curso do processo 

construtivo, é a composição do poeta somada a uma múltipla experiência estética 

condicionada pelo aprofundamento ideológico das concepções do mundo e da arte moderna, 

condição que faz dele o poeta mais representativo do Modernismo Brasileiro, segundo as 

palavras de seu amigo Mário de Andrade, com as quais concordamos não apenas pela ruptura 

que sua obra manifesta, mas por expressar negação diante de um estado de conflito que liga o 

artista à sociedade.  
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3. A INFÂNCIA COMO EXPERIMENTUM LINGUAE 

 

 
 Tornou-se uma indagação para esta pesquisa o fato de Bandeira, no início do 

Itinerário de Pasárgada, vincular a infância à sua descoberta da poesia e ao segredo do seu 

itinerário lírico. Valendo-se disso, e caminhando na trilha de Giorgio Agamben (2005), a 

presente investigação constituiu a relação entre infância, linguagem e poesia como parte 

fundamental e estruturante da obra do recifense. Não seria levantada essa hipótese se apenas 

houvesse a evidência de que, ao falar de infância, Manuel Bandeira se referisse à sua infância 

factual, cronológica e psicológica, vivida em Recife e em Petrópolis. Mas, as palavras, em seu 

itinerário, relatam a experiência do poeta com a linguagem e têm, como ponto de partida, a 

constatação de que a infância foi a descoberta que lhe garantiu o segredo da sua poesia; muito 

mais, portanto, do que uma simples temática. O objetivo do presente capítulo é tratar a 

infância, em Bandeira, como a passagem do homem natural para o homem cultural, produtor 

do universo simbólico e da arte poética. Então, a aposta da infância, aqui, não pode ser vista 

como algo cronologicamente definido, que precede à linguagem e que, num dado momento, 

cessa de existir para sempre, a fim de versar-se na palavra; mas é o rompimento da não-fala, a 

articulação da voz humana em linguagem poética. A infância vai aparecendo, na lírica em 

pauta, no momento em que experiências de vida vão se estruturando em experiências de 

linguagem. Esse espaço, que o deixou à vontade para experienciar a plenitude criativa da 

palavra, é possível mostrar de que modo ele corresponde aos pressupostos da noção de desvio 

e da teoria do riso, com o intuito de tornar compreensível o principal método que implica ser a 

infância, em nossa análise, um experimentum linguae. 

A infância à qual Bandeira refere-se, na autobiografia literária, foi marcada pelo 

sobressalto linguístico, resultante de “uma atitude de apaixonada escuta”, mas, contudo, 

resistente “à análise da inteligência e da memória consciente” (BANDEIRA, 1997, p. 295). 

Seria, pois, uma escuta do subconsciente, a exemplo daquele grito estapafúrdio que lhe saltou 

para a composição de “Vou-me embora pra Pasárgada”, consoante o relato na prosa de 1954. 

Por outro lado, a etimologia do termo infância associa-se à perspectiva tomada para este 

estudo e para os desdobramentos desenvolvidos nos demais capítulos. Dentre as declinações 

do latim apresentadas no dicionário ficamos com estas duas: “īnfāntĭă, (de infans): 

incapacidade de falar, mudez”; īn-fāns-āntĭs, (de in e fari): que não falla, mudo” (SARAIVA, 

1993, p. 602). Ora, se o radical do termo fāns vem da raiz de fari, e significa falar, unido ao 
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prefixo in, também derivado do latim, que por sua vez exprime negação, logo entendemos que 

a palavra “infância” guarda o significado de “inefável”. Mas, na poesia de Bandeira, o que 

esta palavra significa? É certo que poesia é linguagem. Então, como apontar um “in-fari” (não 

fala) na linguagem? Isso faz supor que algo do campo do não dito está contido no paradoxo 

que a linguagem poética encerra em seu vasto campo metafórico; principalmente quando, no 

caso de Bandeira, a poesia é expressão de negação, por não falar, conforme já referido antes, 

“segundo o paladar da sociedade” (ADORNO, 1980, p. 195).  Isso, a teoria da infância, 

proposta por Agamben, explica da seguinte maneira: 

 

O conceito de infância é, então, uma tentativa de pensar estes limites em 
uma direção que não é aquela, trivial, do inefável. O inefável, o “inconexo” 
[irrelato] são de fato categorias que pertencem unicamente à linguagem 
humana: longe de assinalar um limite da linguagem, estes exprimem seu 
invencível poder pressuponente, de maneira que o indizível é precisamente 
aquilo que a linguagem deve pressupor para poder significar (AGAMBEN, 
2005, p. 10).  

      

A primeira tentativa de compreensão é assumir a infância em Manuel Bandeira como 

um desvio da concepção definida cronologicamente, como uma ausência de método e de 

caminho determinados. Isso se torna possível porque a experiência que a infância pressupõe 

guarda uma relação com a linguagem. Diferente da experiência científica, que “é de fato a 

construção de uma via certa (de um méthodos; ou seja, de um caminho) para o conhecimento, 

a quête é, em vez disso, o reconhecimento de que a ausência de via (a aporia) é a única 

experiência possível para o homem” (AGAMBEN, 2005, p. 39). Giorgio Agamben mostra ser 

a quête “a tentativa do homem que pode conhecer o bem somente per scientiam de fazer dele 

experiência, exprime a impossibilidade de unir ciência e experiência em um único sujeito” 

(AGAMBEN, 2005, p. 38). Nisso, ressalta a ideia do experimentum linguae, que coloca a 

linguagem como o lugar da realização da experiência humana. E, nessa trilha, que segue o 

programa benjaminiano sobre a experiência, compreende-se a poesia de Bandeira como uma 

experiência possível de ser pensada no mundo moderno. Mesmo em “Ruço”, sexto poema d’A 

cinza das horas, e o primeiro no qual a infância é tomada como simples temática, o dístico: 

“Lá vão os dias de minha infância /– Imagens rotas que se desmancham” (CH, p. 7) serve para 

indicar, pelo verso que segue o travessão, os dias da infância como imagem desgastada pelo 

tempo, sinalizando que Bandeira não está interessado em apontar “os dias” (ou a cronologia, o 

tempo “físico”, “natural”) aos quais ele esteve exposto; contudo, seu exercício poético 
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aproveitará a experiência do ser-no-mundo9, decisivo para o encontro do caminho de 

“Pasárgada”. Já em “Infância”, de Belo belo, não se trata apenas de rememorar vivências de 

seus primeiros anos, pois, desse modo, seria somente um poema de memórias; mas, por se 

tratar de poesia, são, irremediavelmente, experiências de linguagem, constitutivas do núcleo 

poético e do lugar onde se fez conhecedor da vida em suas verdades essenciais, a ponto de 

sentir-se maduro para o sofrimento e para a poesia. Basta ler os versos do poema “Infância” 

para que se comprove que essas experiências encerram um repertório inesgotável de emoções 

as quais Bandeira condensa em linguagem poética.  

 

Infância 
 
Corrida de ciclistas. 
Só me lembro de um bambual debruçado no rio.  
Três anos? 
Foi em Petrópolis. 
 
Procuro mais longe em minhas reminiscências. 
Quem me dera recordar a teta negra de minh’ama-de-leite... 
... meus olhos não conseguem romper os ruços definitivos  

[do tempo. 
 
Ainda em Petrópolis... um pátio de hotel... brinquedos pelo 
         [chão... 
  
Depois a casa de São Paulo. 
Miguel Guimarães, alegre, míope e mefistofélico, 
Tirando reloginhos de plaquê da concha de minha orelha. 
O urubu pousando no muro do quintal. 
Fabrico uma trombeta de papel. 
Comando... 
O urubu obedece. 
Fujo, aterrado do meu primeiro gesto de magia. 
 
Depois... a praia de Santos... 
Corridas em círculos riscados na areia...  
Outra vez Miguel Guimarães, juiz de chegada, com os seus 
      [presentinhos. 
 
A ratazana enorme apanhada na ratoeira. 
Outro bambual... 
O que inspirou a meu irmão o seu último poema: 
 
“Eu ia por um caminho, 
Encontrei um maracatu. 
O qual vinha direitinho  

                                                 
9 A expressão “ser-no-mundo” consta na obra Ser e Tempo (1927), de Martin Heidegger, e serve para explicar a 
constituição essencial do Dasein, termo que aparece nas traduções de 1989 e 1990 como “pre-sença” e “ser-aí”. 
Esse ser não é uma coisa, pois é atravessado pela dimensão de memória, de pensamento e de significação.  
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Pelas flechas de um bambu.”    
 
As marés de equinócio. 
O jardim submerso... 
Meu tio Cláudio erguendo do chão uma ponta de mastro 
              [destroçado. 
 
Poesia dos naufrágios! 
 
Depois Petrópolis novamente. 
Eu, junto do tanque, de linha amarrada no incisivo de leite, 
            [sem coragem de puxar.  
 
Véspera de Natal... Os chinelinhos atrás da porta... 
E a manhã seguinte, na cama, deslumbrado com os brinque- 

          [dos trazidos pela fada.  
 
E a chácara da Gávea? 
E a casa da Rua Don’Ana? 
 
Boy, o primeiro cachorro. 
Não haveria outro nome depois 
(Em casa até as cadelas se chamavam Boy). 
 
Medo de gatunos... 
Para mim eram homens com cara de pau. 
 
A volta a Pernambuco! 
Descoberta dos casarões de telha-vã. 
Meu avô materno – um santo... 
Minha avó batalhadora. 
 
A casa da Rua da União. 
O pátio – núcleo de poesia. 
O banheiro – núcleo de poesia. 
O cambrone – núcleo de poesia (“la fraicheur des latrines!”). 
   
A alcova de música – núcleo de mistério. 
Tapetinhos de peles de animais. 
Ninguém nunca ia lá... Silêncio... Obscuridade... 
O piano de armário, teclas amarelecidas, cordas desafinadas 
 
Descoberta da rua!  
Os vendedores a domicílio. 
Ai mundo dos papagaios de papel, dos piões, da amarelinha! 
 
Uma noite a menina me tirou da roda de coelho-sai, me levou  
     [levou, imperiosa e ofegante, para um desvão  
     [da casa de Dona Aninha Viegas, levantou a  
     [sainha e disse mete. 
 
Depois meu avô... Descoberta da morte! 
 
Com dez anos vim para o Rio. 
Conhecia a vida em suas verdades essenciais. 
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Estava maduro para o sofrimento 
E para a poesia. 
     [BB, p. 187.] 

 

 Experienciar com palavras a vida, traduzir em sentido o vivido, como faz Bandeira no 

poema acima, é tentar dar voz à experiência num mundo dominado pelo desenvolvimento da 

ciência moderna, da experimentação a partir da razão, e do saber operacional, momento em 

que ocorre a absolutização da razão e a artificialização da vida. Se o poema “Infância” fosse 

visualizado apenas como relato de uma fase da vida, como um fechamento nostálgico dos 

bons momentos da existência, em comparação com os limites impostos por esta, a 

interpretação cairia numa análise estreita frente à dimensão metafórica pertinente ao texto 

poético. Em todo o texto, sobretudo nos versos finais, Bandeira associa os momentos 

marcantes de seus primeiros anos à raiz de sua força poética, lugar que perscruta para dele 

extrair a significação da vida. Então, quando Bandeira fala de infância, refere-se a um 

momento em que se constituem suas experiências estruturantes, sua entrada e sua passagem 

da natureza para a vida simbólico-cultural, exercida na linguagem. Esse efeito que a infância 

exerce sobre a linguagem constitui-se, para Agamben, na 

 

cisão entre língua e discurso que caracteriza de modo exclusivo e 
fundamental a linguagem do homem. Pois o fato de existir uma diferença 
entre língua e fala, e de que seja possível passar de uma a outra – que todo 
homem falante seja o lugar desta diferença e desta passagem –, não é algo 
natural e, por assim dizer, evidente, mas é o fenômeno central da linguagem 
humana (2005, p. 63). 
   

 No tópico seguinte, o propósito é voltar a falar sobre “Infância” e explicitar a 

abordagem de Giorgio Agamben, para fundamentar a relação entre experiência e linguagem, 

compreendendo a poética da infância como um tipo de discurso que recupera a experiência da 

narração e da tradição e que a transforma em coisa tangível.  
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3.1. O poeta como contador de histórias 
 

 

 A produção poética de Bandeira data de 1914 a 1965, época de desenvolvimento 

industrial e urbano e de notáveis avanços da ciência moderna, grande responsável pela 

expropriação da experiência, no sentido tradicional. A matéria-prima dessa experiência era a 

vida humana transmitida de pessoa a pessoa e de geração a geração. 

 Escrito em 1936, o clássico texto “O narrador”, de Walter Benjamin, faz 

“considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, descrevendo os traços grandes e simples que 

são característicos de uma narração. No entanto, a primeira constatação feita pelo filósofo 

alemão é a de que “a arte de narrar está em vias de extinção” (BENJAMIN, 1993, p. 197), 

consequência da privação da faculdade de intercambiar experiências. Benjamin atribui ao 

fenômeno da Guerra Mundial de 1914 a principal evidência do desaparecimento da narração e 

diz: 

 
No fim da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do 
campo de batalha, não mais ricos e sim mais pobres em experiência 
comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 
sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de 
boca em boca (BENJAMIN, 1993, p. 198).         

 

Em certo sentido, o projeto fundamental da ciência moderna implicava o 

desaparecimento da experiência tradicional. A autoridade contida na máxima e no provérbio 

cedeu lugar à desconfiança, contida na busca pela legitimação, através da experimentação 

feita com a lógica e com os cálculos. Passa a vigorar o saber experimental, que desloca as 

impressões sensíveis das vivências cotidianas para as determinações exatas e instrumentais, 

transportando a experiência para fora do homem. A partir de Descartes, o saber contemplativo 

muda para o saber operacional e, assim, ocorre a artificialização da vida: as afirmações do 

homem moderno são provenientes da dúvida, da racionalização, do estudo de gabinete e da 

ciência de laboratório; o olhar dos sentidos é substituído pelo olhar do telescópio. Nisso, a 

verdade da ciência nasce no momento da negação do mundo da experiência, das tradições, das 

narrações e dos mitos. 

Agamben fala sobre o processo de transformação da experiência tradicional, que 

acarretou o surgimento do sujeito do conhecimento: 
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A transformação de seu sujeito não deixa imutável a experiência tradicional. 
Enquanto o seu fim era o de conduzir o homem à maturidade, ou seja, a uma 
antecipação da morte como ideia de totalidade consumada da experiência, 
ela era algo de essencialmente finito, e logo, era algo que se podia ter e não 
somente fazer. Mas, uma vez referida ao sujeito da ciência, que não pode 
atingir a maturidade, mas apenas acrescer os próprios conhecimentos, a 
experiência tornar-se-á, ao contrário, algo de essencialmente infinito, [...] 
algo que se pode somente fazer e jamais ter (AGAMBEN, 2005, p. 32). 

     

No auge dessas mudanças, o pensamento de um narrador ocupa espaço na lírica de 

Bandeira, a exemplo da conservação das histórias contadas em “Camelots”, “Evocação do 

Recife” e “Infância”. É na articulação poética das experiências lidas nesses poemas que a 

infância aparece como a essência mesma a partir da qual a experiência lírica de Bandeira é 

fortalecida. No primeiro poema, o Eu lírico lista os vendedores dos brinquedos de tostões e 

enriquece a sua poética com as experiências da rua, como se deduz da leitura de “Camelots”: 

 

Abençoado seja o camelot dos brinquedos de tostão: 
O que vende balõezinhos de cor 
O macaquinho que trepa no coqueiro 
O cachorrinho que bate com o rabo 
Os homenzinhos que jogam box 
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado 
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma 
 
Alegria das calçadas 
Uns falam pelos cotovelos: 
– “O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai buscar um 
   [pedaço de banana para eu acender o charuto. 
   [Naturalmente o menino pensará: Papai está 
   [malu...”  
 
Outros, coitados, têm a língua atada. 
 
Todos porém sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo  

[de demiurgos de inutilidades. 
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice... 
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição  

    [de infância. 
 

[L, p. 95.] 
  

A comunicabilidade das experiências cotidianas é um aspecto apontado por Benjamin 

para identificar o verdadeiro narrador. O filósofo afirma que é o narrador quem pratica a 

forma transmissível dessas experiências, de modo a reconhecer, em seu caráter exemplar, uma 
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moral característica específica da narração. Na verdade, esse “resíduo cultural”10, na lírica de 

Bandeira, encontra consonância com os aedos, primeiros contadores de histórias. A tradição 

oral dos aedos é uma prática cultural primitiva em que os poetas cantavam e recitavam ao som 

da lira, suas canções eram transmitidas de geração a geração. Bandeira comporta-se como 

narrador, em seu fazer literário, como se pode depreender do estilo transmissível das suas 

experiências. No poema em questão, a lição de infância capta o que é verdadeiramente 

importante na vida pelos que “sabem mexer nos cordéis com tino ingênuo de demiurgos de 

inutilidades. / E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice...”. 

Diferentemente ocorre com os “homens que passam preocupados ou tristes” (“Camelots”, L, 

p. 95), que estão voltados para as complicações infinitas do dia-a-dia e que não veem o 

sentido da vida porque não compreendem ser as coisas humildes as mais sublimes da 

existência humana: “existência inteiramente simples e absolutamente grandiosa” 

(BENJAMIN, 1993, p. 118). As experiências simples do cotidiano, como as conversas nas 

calçadas, o trabalho dos vendedores, a agitação das feiras, a dor dos meninos pobres, as 

brincadeiras das crianças etc., são válidas diante dos que estão imersos na cultura massificada, 

de maneira a torná-los alienados e inexperientes na transmissão de tais práticas. “Que 

moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de 

geração em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? [...] Qual o valor de 

todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 

1993, p. 114). Através dessas indagações, Benjamin atesta que essa “pobreza de experiência” 

dos tempos modernos resulta do desenvolvimento da técnica, que se sobrepõe ao homem. 

Mas se, diferente do pensamento benjaminiano, a poesia bandeiriana não falou do cenário de 

mudez dos que viveram a experiência pela guerra de trincheiras, tratou de observar que, 

apesar da agitação da rua, a existência cotidiana em uma grande cidade é monótona e torna o 

homem incapaz de intercambiar experiências. O olhar de Bandeira volta-se para as coisas 

simples, a fim de perceber seus sentidos específicos, diferente dos passantes comuns, 

preocupados em alcançar objetivos e em ver em tudo um meio para atingi-los: “O homem 

moderno volta para casa à noitinha extenuado por uma mixórdia de eventos – divertidos ou 

maçantes, banais ou insólitos, agradáveis ou atrozes –, entretanto nenhum deles se tornou 

experiência” (AGAMBEN, 2005, p. 22).  

Em “Infância”, no verso “procuro mais longe em minhas reminiscências”, Bandeira, 

bem como um contador de histórias, agarra-se ao sutil, realiza um movimento em busca de 

                                                 
10 Raymond Williams considera que “Qualquer cultura inclui elementos disponíveis do seu passado, [...] certas 
experiências, significados e valores [...] são vividos e participados à base do resíduo” (1979. p. 125). 
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reminiscências e recupera o sentido dos acontecimentos esquecidos, para dar-lhe outras 

significações, ao longo do poema. O Eu lírico procura juntar os fragmentos de lembranças da 

tenra idade, estabelecendo a cumplicidade de cada reminiscência para recriá-las, no texto 

poético. Benjamin observa que a reminiscência é a deusa Mnemosyne, outrora tida como a 

responsável pela transmissão dos acontecimentos que cada geração passava à sucessiva: “Ela 

inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontra-se em primeiro lugar a 

encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que em última instância todas as histórias constituem 

entre si” (BENJAMIN, 1993, p. 211). Tal como o filósofo sugere, a arte de tecer e a de narrar 

são práticas melancólicas. Na poesia de Bandeira, essas reminiscências são ruínas as quais ele 

sempre visita e onde recupera certos resíduos significativos, de modo a transformá-los em 

essência poética. Elas ora favorecem a aproximação e o detalhamento, ora o distanciamento. 

O sentido buscado está na aura lírica, que ressignifica a História e a existência humana. O 

estado de melancolia bandeiriano é um indício de infância: dele nasceu a constante prática de 

experienciar a linguagem enquanto instância criadora, capaz de trazer à tona o sentido 

específico das experiências para além daquilo que era tido como importante e como sucesso 

na época. O melancólico, no sentido benjaminiano, busca a compreensão do mundo; 

transforma, portanto, os dados do vivido no cotidiano em sustentáculo da continuidade 

humana. 

Contar história é a arte de contar de novo, admitindo, nisso, uma reconciliação e o ato 

de suportar para haver repetição. Repetir é um jeito de conservar. Benjamin afirma que a 

narrativa “se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 

ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história” (BENJAMIN, 1993, p. 205) e acrescenta, 

ainda, que o ritmo do trabalho artesanal apodera-se do narrador de tal maneira que adquire, 

espontaneamente, o dom de narrar. Esse costume propicia a reconciliação dos homens com a 

sua existência: “E assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo” (BENJAMIN, 

1993, p. 205). Bandeira tanto narra com as mãos quanto com os olhos as experiências 

cotidianas que apresenta, nos poemas “Evocação do Recife” e “Infância”, traços de uma 

mesma história, sem, contudo, neutralizar o procedimento criativo e evocatório do texto 

poético, mas de forma a gerar continuidade e novas significações. Intensa e variada é a 

produção literária de Manuel Bandeira, exercida na poesia, na correspondência, na crônica, na 

tradução, na organização de antologias e no ensaio: nela está bastante clara a atenção que o 

poeta dá à rua e às suas experiências.  

Se a infância serve de lição para a incapacidade do homem de experienciar suas 

relações com o mundo é porque ela guarda íntima relação com a experiência que confere ao 
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narrador a transmissão de conhecimentos e a sua interação como ser-no-mundo e como ser-

com-os-outros, prática que o habilita a intercambiar experiências, sendo essa “a fonte a que 

recorrem todos os narradores” (BENJAMIN, 1993, p. 198). Em contraposição, o homem 

moderno, por viver preso ao seu ego, permanece no isolamento, na alienação e na mudez, 

regido pela massificação da sociedade industrial. A infância, em Bandeira, remete à 

experiência; esta, por sua vez, à narração e ao discurso poético. A narração capta as 

experiências que estão em vias de extinção, por não serem mais intercambiadas. Na assertiva 

de Walter Benjamin, o narrador “pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não 

inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador 

assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder 

contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira” (BENJAMIN, 1993, p. 221).  

As palavras de Benjamin, acima, reiteram a convicção desta análise: a de que, na lírica 

bandeiriana, o espírito sensível de um homem conta histórias para dar significação à 

complexa existência humana. Contra isso, os experimentos do mundo padronizado, mecânico 

e coisificado submergem a vida humana na monotonia, na indiferenciação e na obscuridade. 

Em “Evocação do Recife”, na antepenúltima estrofe, o poeta-narrador fornece um dado que 

assegura a genuinidade do caráter da narrativa; a saber: a tradição da história oral passada de 

boca em boca. Eis o poema: 

  

Recife 
Não a Veneza americana 
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais 
Não o Recife dos Mascates 
Nem mesmo o Recife que aprendi amar depois –  

Recife das revoluções libertárias 
Mas o Recife sem história nem literatura 
Recife sem mais nada 
Recife da minha infância 
 
A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e  

  [partia as vidraças de dona Aninha Viegas 
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na 

       [ponta do nariz 
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, 

     [mexericos, namoros, risadas 
A gente brincava no meio da rua 
Os meninos gritavam: 
 
                              Coelho sai! 
                               Não sai! 
 
À distância as vozes macias das meninas politonavam: 
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Roseira dá-me uma rosa 
  Craveiro dá-me um botão 
 

      (Dessas rosas muita rosa 
      Terá morrido em botão...) 

 
De repente  
  nos longes da noite  
         
      um sino 
Uma pessoa grande dizia: 
Fogo em Santo Antônio! 
Outra contrariava: São José! 
Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. 
Os homens punham o chapéu saíam fumando 
E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo 
 
Rua da União... 
Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância 
Rua do Sol 
(Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal) 
Atrás da casa ficava a Rua da Saudade... 
    ...onde se ia fumar escondido 
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora... 
    ...onde se ia pescar escondido 
 
Capiberibe 
- Capibaribe 
Lá longe o sertãozinho de Caxangá 
Banheiros de palha 
 
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 
Fiquei parado o coração batendo 
Ela se riu 
    Foi o meu primeiro alumbramento 
 
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redomoinho 

   [sumiu 
E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos  
               [em jangadas de bananeiras 
Novenas 
       Cavalhadas 
Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão 
              [nos meus cabelos 
 
Capiberibe 
- Capibaribe  
 
Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas 
         [com o xale vistoso de pano da Costa 
E o vendedor de roletes de cana 
O de amendoim 

que se chamava midubim e não era torrado era cozido 
 

Me lembro de todos os pregões: 
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       Ovos frescos e baratos 
       Dez ovos por uma pataca 
Foi há muito tempo... 
 
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
 Ao passo que nós 
 O que fazemos 
 É macaquear 
 A sintaxe lusíada 
A vida com uma porção de coisas que eu não entendia muito bem 
Terras que eu não sabia onde ficavam 
 
Recife... 
  Rua da União... 
     A casa do meu avó... 
Nunca pensei que ela acabasse! 
Tudo lá parecia impregnado de eternidade 
 
Recife... 
  Meu avô morto. 
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô. 
               [L, p. 104.] 
 

Em todo o poema, Bandeira transcreve os pregões dos vendedores de bananas, de 

roletes de cana, de amendoins e de ovos. A referida passagem confirma essa marca de 

oralidade. É como se Bandeira quisesse mostrar que a continuidade da história humana só 

poderia ser feita pela fala. Essa hipótese parece coerente, se for considerado, de acordo com 

Walter Benjamin, que o caráter oral da narrativa dá-se como a passagem do anel de mão em 

mão, entre as gerações. O filósofo acrescenta que essa oralidade não tem dimensões de regras 

e de normas da língua padrão; no entanto, é válida e, através dela, a vida é narrada de boca em 

boca, tal como fez Manuel Bandeira, registrando, em seus versos, as experiências coletivas de 

folguedos, de brincadeiras, de histórias humanas, de pregões, de descrições de ruas, de rezas e 

de festividades. Outro aspecto que chama a atenção do leitor, nos versos transcritos, é a 

ausência dos meios de comunicação de massa. Benjamin acrescenta que a informação, como 

novo meio de comunicação, vai contribuir para o desaparecimento da narrativa. Nesta, “o 

saber, que vinha de longe – do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal 

contido na tradição –, dispunha de uma autoridade que era válida mesmo que fosse 

controlável pela experiência. Mas a informação aspira a uma verificação imediata” 

(BENJAMIN, 1993, p. 202) sobre acontecimentos próximos e admissíveis, o que acaba por 

torná-los incompatíveis com o espírito miraculoso da narrativa.  
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Paul Zumthor aponta que a oralidade “é a historicidade de uma voz: seu uso” e chama 

atenção para a importante função da voz, “da qual a palavra constitui a manifestação mais 

evidente” (1993, p. 21). No texto poético de Bandeira, a voz é utilizada para descrever e para 

narrar as práticas de oralidade na época em que “a vida não [lhe] chegava pelos jornais nem 

pelos livros”. A escrita poética assume a perspectiva histórica porque permite uma leitura da 

sociedade a partir das práticas desta, entendidas, nesse estudo, como experiências que se 

explicitam e que aparecem na linguagem. Nisso reside a compreensão da infância em 

Bandeira aqui apresentada. Roger Chartier (2001) admite que as formas dos textos e a 

materialidade destes compreendem não só o mundo dos objetos escritos como também a voz, 

enquanto suporte dessa materialidade.  

Walter Mignolo (1993) esclarece ser homem sábio aquele que tem experiência para 

transformar o conhecimento transmissível às novas gerações. Para Mignolo, as formas da fala 

cotidiana, às quais têm acesso todos os membros da comunidade, são discursos que 

conservam e que transmitem a continuidade da História. Isso leva a crer que Bandeira cuidou 

em conservar e em transmitir práticas sociais, projetando sua energia criativa em poesia. 

Sobre a relação entre história e literatura, em “Evocação do Recife”, comenta Gilberto 

Freyre: 

 
não se evoca uma cidade sem fazer história; e, quando se é Manuel Bandeira, 
sem fazer literatura. O poema de Manuel Bandeira é história e é literatura. 
Mas é acima de tudo poema. É de uma grande pureza poética e de uma 
grande pureza humana, sendo ao mesmo tempo uma crônica, com nomes de 
gente, de rua, de coisas regionais (FREYRE, 1980, p. 78). 

 

O poeta constituiu a experiência como dado significativo na linguagem literária e, 

através dos sentidos, eternizou seu Recife de antigamente em experiência poética; trouxe à 

tona um mundo de significado que, sem o dizer poético, poderia cair na vala comum do 

esquecimento. Esse sentido é pensado como linguagem: não aquela da informação, da 

propaganda e da erudição, mas uma linguagem originária e autêntica; por conseguinte, 

relacionada às experiências em que os homens revelam-se dotados de dizibilidade e não de 

meras engrenagens do sistema econômico e político. O poeta é levado a considerar a 

experiência vivida apenas na medida em que ela cessa de ser obscura para tornar-se expressão 

lírica. Adorno admite ser a subjetividade lírica expressão das experiências cotidianas 

articuladas frente a uma situação de fetichização das coisas – dentre as quais estão a 

mercadoria e o dinheiro – e de reificação dos seres humanos.  
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Nesse caso, se a ciência moderna expropria a humanidade da experiência como 

matéria-prima que cada geração transmite à sucessiva, a poesia responde, transformando essa 

destruição em um lugar de experiência autêntica, ao conduzir a linguagem ao estatuto original 

da significação. 

 

 

3.2. Infância e linguagem: a descoberta da poesia 
 

 

O trabalho segue com a análise da primeira estrofe de “Evocação do Recife”, o poema 

encomendado, conforme diz Bandeira, por tê-lo concebido mediante um pedido de Gilberto 

Freyre para o aniversário de Pernambuco.  

O primeiro verso, que somente traz o nome da cidade natal de Bandeira, singulariza a 

evocação que anuncia a verdadeira Recife, da qual o poeta falará no seu texto lírico. Não é a 

cidade conhecida por todos, com suas histórias reais de luta e de literatura. No poema de 

Bandeira, tem-se Recife das experiências substantivas da infância, povoado por aqueles que 

fazem o dia-a-dia, sem lugar-comum e sem heróis conhecidos. Tem-se, assim, uma 

identificação do Recife de que Bandeira falará: o das palavras.   

Em Infância e história, Agamben coloca a linguagem no centro da discussão sobre a 

infância, por ser aquela a responsável pela condução do homem à sua experiência originária, 

na qual o sujeito tem a sua origem e o seu lugar: “É na linguagem e através da linguagem que 

o homem se constitui como sujeito” (AGAMBEN, 2005, p. 56). Por isso, a proposição que se 

tem da constituição do sujeito na linguagem e por intermédio da linguagem é certamente a 

expropriação de uma experiência muda, como a de um sujeito pré-linguístico: “Uma 

experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não poderia ser nada além 

daquilo que, no homem, está antes do sujeito, vale dizer, antes da linguagem” (AGAMBEN, 

2005, p. 58). Então, a infância que se apresenta aqui não vem antes e independente da 

linguagem, mas participa de “um círculo no qual a infância é a origem da linguagem e a 

linguagem a origem da infância” (AGAMBEN, 2005, p 59). Para Agamben, a infância é a 

possibilidade de ir ao encontro da linguagem e, a partir desta, fazer uma experiência como 

pátria original do homem, de modo a defini-lo e a constituí-lo. É possível admitir, com isso, 

que a infância do homem é a cisão entre o humano e o linguístico. Tendo em vista que o 

homem é, entre os viventes, o que consegue articular a voz em linguagem, nesse caso, a 
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infância é a experiência pela qual o homem conduz a sua essência originária de ser falante. 

Agamben acredita que a passagem da língua ao discurso consiste no fenômeno central da 

linguagem humana. 

 
Se não houvesse a experiência, se não houvesse uma infância do homem, 
certamente a língua seria um jogo, cuja verdade coincidiria com o seu uso 
correto segundo regras lógico-gramaticais. Mas, a partir do momento em que 
existe uma experiência, que existe uma infância do homem, cuja 
expropriação é o sujeito da linguagem, a linguagem coloca-se então como o 
lugar em que a experiência deve tornar-se verdade (AGAMBEN, 2005, p. 
62).    

 

 Dessa maneira, a infância recupera a ideia de experiência na atualidade, por assinalar o 

limite entre uma experiência muda e uma experiência da língua. Isso deve ser levado em 

conta quando se encontra Bandeira dizendo que a poesia é a sua vida verdadeira, por ela ter 

sido o arquilimite entre a simples voz do homem Manuel e a experiência da linguagem 

poética do Manuel Bandeira, autor de Estrela da vida inteira, de modo que foi mesmo só 

através da poesia que ele pôde exercer a experiência de encontrar sua condição original como 

ser de linguagem. É tanto que a descoberta da poesia, em se tratando de Bandeira, veio no 

momento em que ele “a certa altura da vida [soube] identificar essa emoção particular (da 

infância) com outra – a de natureza artística. Desde esse momento, [pôde] dizer que havia 

descoberto o segredo da poesia, o segredo do [seu] itinerário em poesia” (BANDEIRA, 1997, 

p. 295). Não obstante, Manuel Bandeira encontra, na poética da infância, o testamento que o 

torna dono da Pasárgada, sua “ilustre cidade”. O poeta admitiu a verdade de sua vida no 

âmbito poético e “só no chão da poesia [pisou] com alguma segurança” (BANDEIRA, 1997, 

p. 346). Benjamim Abdala explica: 

 

No espaço carente, o poeta sofre toda sorte de limitações; no futuro, em 
Pasárgada, tem toda felicidade. Neste espaço de sonho ele é irreverente, 
libertino. Lá o poeta encontra um rei bonachão, que assumiria a paternidade 
de uma infância mítica, atualizada em suas formas lúdicas, próprias do jogo 
poético (ABDALA Jr., 1991, p. 559).   

 

Em Heidegger, discutir sobre a possibilidade de se fazer uma experiência com a 

linguagem significa reivindicar a linguagem como a morada própria da presença do homem, 

tocando na articulação mais íntima dessa presença ou do ser-no-mundo. É conhecida a 

afirmação de Heidegger de que “a linguagem é a casa do ser”. Então, suscitar a questão da 

experiência com a linguagem é restituir ao ser a sua morada verdadeira; não simplesmente 

porque o homem é o único animal que fala, mas porque ele é capaz de articular, na voz 
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humana, o lógos11; ou seja, o lugar da significação, através do discurso. Para Agamben, nos 

termos de Aristóteles, o homem é capaz de usar a voz como potência que constrói e que 

articula a pólis, a cultura e a vida humana, enquanto vida ética. Na tradição ocidental, esse ser 

do discurso é associado ao processo de individualização do ser humano, ocorrido nas relações 

com os outros. Desse processo provém o poder político, nascido desde o tempo da fundação 

das relações civilizadas entre os homens, principalmente com a mediação da lei e do diálogo. 
Trata-se de um meio de organizar politicamente a convivência entre os cidadãos, através da 

liberdade de participação no poder, representando a vida em comum graças ao discurso. 

Nessas condições, o homem, sendo capaz de articular a língua em discurso, torna a existência 

própria e comum bastante significativa.  

Essa proposição foi discutida por Heidegger, em Ser e Tempo (1927), ao entender que 

“a linguagem é o pronunciamento do discurso” e que é neste que o homem descobre o 

sentido. Isso ocorre não simplesmente porque o homem seja capaz de emitir, na fala, sons 

vocais, no sentido de ser animal racional; tampouco porque se têm, na lógica e na gramática, 

as estruturas básicas da linguagem (HEIDEGGER, 1989, p. 224), mas por ser a linguagem 

condição inerente da possibilidade existencial do ser-aí. A segurança de tal possibilidade está 

na abertura dessa existência: “O discurso é a articulação em significações da 

compreensibilidade inserida na disposição do ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 1989, p. 221), 

podendo tornar-se a meta explícita do discurso poético. Em outro texto, “Sobre o 

humanismo”, Heidegger reforça a ideia: “a libertação da linguagem dos grilhões da Gramática 

e a abertura de um espaço essencial mais originário está reservado como tarefa para o pensar e 

o poetizar” (HEIDEGGER, 1979, p. 149). É desse jeito que a poesia ocupa lugar central no 

pensamento de Heidegger sobre a linguagem. Em seus escritos, o filósofo chama sempre 

atenção para o fato de que a fundamental pressuposição da análise filosófica da linguagem 

deve presumir a análise existencial do ser-aí, pois o fenômeno da linguagem radica-se na 

constituição existencial da abertura do Dasein. A linguagem, na abordagem heideggeriana, 

fundamenta-se no projeto ontológico-existencial do ser-aí, a partir da ideia de abertura da 

clareira do ser, cultivada pelo pensamento filosófico e pela linguagem poética. A filosofia de 

Heidegger é uma crítica à concepção de linguagem instrumental da ciência moderna, que é 

representacional, objetiva e calculadora (Cf. DUARTE, 2005). Na contramão do projeto 

moderno, ele pensa a linguagem como o lugar da essência do homem. Na Carta sobre o 

humanismo, ao afirmar que a linguagem é a casa do ser, compreende que nessa habitação 

                                                 
11 Nos escritos de 1927, Heidegger entende ser lógos o que se deixa e faz ver sobre o que se discorre, o que se 
mostra como tal e já está sempre presente como fundamento (Cf. 1989, p. 62-64).   
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mora o homem: “Os pensadores e os poetas são os guardas desta habitação”. Nela, consuma-

se a manifestação do ser por intermédio da linguagem (HEIDEGGER, 1979, p. 149). Dizer a 

linguagem é dizer a essência do homem. Na conferência “A essência da linguagem”, 

Heidegger explica a palavra “essência”, do alemão wesen, como um verbo, wesend: significa 

que algo está em vigor, que persiste. “Pensada desse modo, a essência designa o vigor, o que 

persiste e perdura, o que nos concerne em tudo que nos toca, porque é o que tudo en-caminha 

e movimenta” (HEIDEGGER, 2003, p. 158). A linguagem é o lugar onde repousa a essência 

do homem; ali ele está apropriado para a verbalização do sentido. Nisso, 

 

se devemos buscar a fala da linguagem no que se diz, faríamos bem em 
encontrar um dito que se diz genuinamente e não um dito qualquer, 
escolhido de qualquer modo. Dizer genuinamente é dizer de tal maneira que 
a plenitude do dizer, própria ao dito, é por sua vez inaugural. O que se diz 
genuinamente é o poema (HEIDEGGER, 2003, p. 12). 
   

O dizer genuíno, para Heidegger, desoculta um dizer significativo e acolhe o simples 

do acontecimento apropriador do ser. A visão de uma experiência poética com a linguagem, 

aqui em questão, deixa vigorar algo para se pensar o sentido. Entenda-se, por isso, o que traz 

abertura ao sentido do ser, inerente ao Dasein. Na compreensão da lírica moderna, Hugo 

Friedrich fala de uma linguagem autônoma, sem a finalidade de comunicação, que goza da 

liberdade nos confrontos com o mundo habitual (Cf. 1978, p. 28). Consoante Agamben, o 

experimentum linguae seria a possibilidade de operar o livre uso do comum. No caso, esse 

livre uso da língua, que é o comum, estaria distante de tudo o que não é da ordem do ser; 

escaparia da linguagem informacional, que faz da comunicação a sua condição necessária. Em 

Heidegger, essa linguagem prova que é expressão, à medida que nomeia e evoca a palavra 

original e não apenas atribui simples títulos ou palavras aos objetos e aos processos 

conhecidos e representáveis: “Nomear aproxima o que se evoca. Mas essa aproximação não 

cria o que se evoca no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito imediato das coisas 

vigentes” (HEIDEGGER, 2003, p. 15); ao contrário, evocar é convidar as coisas para o que 

concerne aos homens.  

Alfredo Bosi, em “Poesia Resistência” (1997), também disserta que o ser da poesia 

contradiz o ser dos discursos correntes da sociedade, pois sendo ingênua, desprovida de 

intencionalidade, a poesia não concorre com a lógica do sistema. Segundo propõe Bosi, no 

caso de Manuel Bandeira, a recorrência à infância é o reencontro com o sentido vivo e 

encantador de um mundo mágico ainda marginal ao processo de modernização do Brasil (Cf. 

1997, p. 152). A infância, por ser zona sagrada, apresenta-se como o princípio fundante que 
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conduz o homem ao campo da significação. Então, a poesia que busca dizer a infância acaba 

exercendo um papel de resistência aos engenhos persuasivos do capitalismo, que cerceiam a 

autonomia e a criatividade do homem.   

Se na estrofe transcrita no início deste tópico, depois de uma série de recusas, 

prevalece o Recife da infância é porque Bandeira reconhece que o fundamento do ser, em 

questão, coincide com o nomear a essência do lugar, a partir da potencialidade da linguagem 

poética, conforme diz Alfredo Bosi: “O poder de nomear significava para os antigos hebreus 

dar às coisas a sua verdadeira natureza, ou reconhecê-la. Esse poder é o fundamento da 

linguagem, e, por extensão, o fundamento da poesia” (BOSI, 1997, p. 141). Assim, esse 

instante da criação do poema apresenta paralelo com a maneira de criação do mundo lido no 

texto bíblico, pois o “Livro dos livros” sentencia: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 

com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio 

dele, e sem ele nada foi feito” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2006, Jo 1:1-3). O pronome “ele”, 

grafado com letra minúscula, não se refere a Deus, mas ao Verbo; isto é, à criação bíblica 

feita pela palavra ordenada por Deus, segundo a Bíblia. 

A visão referida aqui sobre o ser é associada à palavra e à cultura. Poeticamente, não 

existe ser anterior à linguagem, bem como não existe Recife antes que suas tradições venham 

à tona. O ser coincide com o nomear. É como se, no início do poema, houvesse uma abertura 

para a narrativa de origem e para o “mito fundador” 12 do Recife poético. Então, abriu-se, para 

a feitura do poema, o momento em que ele tomava posse do território natal mediante rituais 

de evocação, repetindo, de forma simbólica, a vontade de criação. Portanto, esse momento é 

semelhante ao do fazer, é a busca da poesia, o qual não se pode furtar todo verdadeiro poeta. 

Sobre isso, diz Davi Arrigucci Jr: 

 

Parece uma volta obrigada à fonte escondida, ao momento primeiro da 
criação ou do encontro, que revém na perplexidade do instante decisivo, 
como um recomeço necessário e incerto. Então cada verso – palavra que 
etimologicamente significa retorno – recoloca a questão do princípio, como 
se a cada passo o poema arriscasse a não tomar forma; o poeta, a perder-se 
de si mesmo; a poesia, a não ser. É que o poeta parece forçado a reinventar-
se a cada instante, na busca de si mesmo, do poema e da poesia. É por essa 
experiência profunda que toma rumo e passa sua vida (2003, p. 46). 

 

                                                 
12 No tocante à narrativa etiológica, este trabalho assume a proposição desenvolvida por Marilena Chauí, que 
admite ser uma narrativa de origem aquela que opera como mito fundador: este “não cessa de encontrar novos 
meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra 
coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo” (CHAUÍ, 2000, p. 9).     
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A partir do título “Evocação do Recife”, tem-se a atitude reverencial, preparação do 

tom ritual que abre e fecha o poema sobre o lugar sagrado. Mesmo que o verbo “evocar” 

signifique chamar almas do outro mundo, ou presentificar lugares, objetos, paisagens, afetos, 

enfim, uma ação mítica concebida pelo poeta, esse momento coincide com o vigor nomeativo 

da palavra, em seu poder de invocação como essência da poesia, implicando no que entende 

Benedito Nunes: “A poesia usa a palavra como palavra, sem gastá-la, liberando o seu poder 

de nomear, ou de fundar o ser, como quer Heidegger, desencobrindo-o no poema” (1999, p. 

125).  

No verso “Recife sem mais nada”, Bandeira, após rejeitar as possibilidades que 

apontavam para um Recife factual, pontua a abertura para a vertente ficcional. A cidade à qual 

o poema passa a se referir é a mitológica, aquela preenchida de poesia, pois o “nada” propõe 

que tudo o que será dito não passará de pura ficção. Além disso, o pronome indefinido 

“nada”, que marca a lírica de Bandeira, vem para desmentir todos os que anunciam a poesia 

como simples espelhamento e para dizer que Recife será o da infância, o da experiência com a 

linguagem, o da inventividade e o das brincadeiras; enfim, um Recife recriado e mitificado 

pelo dizer poético. Ao recorrer à expressão que também inicia a exuberante narrativa de 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, tem-se a palavra “Nonada” que anuncia a fronteira 

do vazio a partir do qual o verbo rosiano vai criar um mundo poético. 

A primeira prova da instauração do mito é a presença, no poema, da Rua da União, 

que integra uma mitologia testificada em Itinerário de Pasárgada e que fornece ao leitor mais 

uma evidência de que a infância é a matéria fundante da criação poética de Bandeira. Não 

importa se tudo o que há no poema foi vivenciado pelo menino-poeta, pois a realidade da 

linguagem é válida no universo criativo da palavra. Bandeira criou o Recife da infância 

através da “narrativa que brota e recupera os feitos dos nossos heróis fundadores”13, aqueles 

que estavam no seu imaginário14 e que eram os heróis do Recife poético. Foi lá onde se 

construiu o universo mitológico do poeta. E com base mesmo nas palavras de Bandeira é 

preciso admitir sua galeria mitológica: “um Totônio Rodrigues, uma D. Aninha Viegas, a 

preta Tomásia, velha cozinheira da casa do meu avô Costa Ribeiro, têm para mim a mesma 

consistência heroica das personagens dos poemas homéricos” (BANDEIRA, 1997, p. 297); 
                                                 
13 No artigo “Antes, o mundo não existia” Ailton Krenak considera que o fundamento da vida está na 
recuperação da memória da criação do mundo e que é graças a essa memória que o Homem informa a sua arte e 
o seu conhecimento universal (KRENAK, 1992. p. 201). 
14 Este trabalho utiliza o vocábulo “imaginário” segundo a perspectiva assumida por autores como François 
Laplantine e Liana Sálvia Trindade, que relacionam o referido termo às imagens marcadas pelos sentimentos e 
pelas experiências vivenciadas: “O imaginário encontra-se presente nas idealizações dos indivíduos e em outras 
expressões simbólicas, religiosas ou leigas, que traduzem e constroem as emoções em um novo contexto 
imaginativo” (2003, p. 8). 
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enfim, “Figuras marcantes para a imaginação do menino que um dia pôde vê-las perambular 

pelo espaço ‘fabuloso’ da Rua da União e adjacências, em Recife – um mundo mágico” 

(ARRIGUCCI Jr., 2003, p. 202). Alfredo Bosi entende que o mito está entre as fontes não 

contaminadas pelas duas revoluções industriais e defende ser a poesia uma recomposição do 

universo mágico renegado pelos tempos modernos.  

 

O seu vetor de significação parece ser absolutamente esquivo à ordem 
burguesa. Ao passo que o discurso desta quer manipular a natureza e a alma 
em nome do progresso de uma classe, a fala mitopoética deplora as úlceras 
que o dinheiro fez e faz na paisagem [...] e tenta reviver a grandeza heroica e 
sagrada dos tempos originários, unindo lenda e poema, mythos e epos (1997, 
p. 149)15.   

 

Consoante Mircea Eliade, cada ato de criação abre um começo absoluto, restaura o 

instante inicial, exige um retorno simbólico a esse instante, que é atemporal, e assegura a 

plenitude primordial que se espera para garantir a realização perfeita de cada ato criador. 

Considera, ainda, que toda criação urbana teve início a partir de um centro, como forma de 

iluminar as cidades sagradas (centros do mundo) (ELIADE, 2004, p. 23). Dali emanam forças 

criativas, produtivas, que alimentam, em Bandeira, a concepção de infância como centro da 

poesia. A infância surge como um novo campo de significação em seu universo poético: o 

Recife será inteiramente o da Rua da União, transfigurado em reino fabuloso. Portanto, não 

foi o Recife da História a pátria original do homem Manuel Bandeira, mas o Recife poético, o 

das experiências com a linguagem. Por meio do seu instrumento de expressão, Bandeira 

transfigurou suas experiências em poesia, recriando a realidade, “outras realidades 

necessárias, estabelecendo relações sempre novas entre as coisas e o nosso contato com elas, 

entre o seu mistério e o nosso sentimento, entre a sua realidade e os nossos sentidos” 

(PENNAFORT, 1980, p. 102). É assim que a infância assume perspectiva histórica, ao 

admitir um desvio no tempo e uma inserção na linguagem pela qual as experiências são 

articuladas: isso é o que vai ser explicado a seguir.  

 
                                                 
15 Por outro lado, nesse mesmo texto, “Poesia resistência”, Bosi faz restrições ao mito, advertindo haver um que 
é justificação do presente e das potências do capital – como o dinheiro e a exploração –, “com alguma forma 
conservadora de ideologia que tende a mitificar, sob nomes diversos, interesses de grupos em defensiva: 
Tradição, Passado, Casa, Nação... [Nesses termos,] ‘o mito está à direita’ [...]. A rigor, Direita é toda violência 
potencial e sempre alerta em uma sociedade de classe. [...] a Direita não é criadora; mas valendo-se do mito usa 
o tesouro da memória para ‘resolver’ verbal e emocionalmente as contradições de uma dada formação histórica”. 
Na contramão, Bosi entende ser a poesia mítica a que “tenta reviver a grandeza heroica e sagrada dos tempos 
originários”, a que fala das tradições populares e liga-se à memória das experiências ainda não contaminadas 
pelas potências capitalistas, a exemplo de Manuel Bandeira, que “gosta do passado pelo que este tem de 
definitivamente perdido: é o puro sabor da memória pela memória” (p. 149-152).     
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3.3. Desvio no itinerário 
 

 

A proposta do presente tópico é situar a infância na via do ilógico, num desvio da 

concepção psicológica ou cronológica16, já anunciada no início deste capítulo. A ideia de 

desvio, tomada por Agamben como sinônimo de quête, sugere o contrário do natural e do 

comum. Partindo desse ponto de vista, o pensador apresenta a concepção de ser a língua, sem 

interrupções nem fraturas, o lugar onde estão os animais: “O homem, ao invés disso, na 

medida em que tem uma infância, em que não é já sempre falante, cinde esta língua una e 

apresenta-se como aquele que, para falar, deve constituir-se como sujeito da linguagem, deve 

dizer eu” (AGAMBEN, 2005, p. 64). A língua, portanto, seria a natureza do homem, uma 

origem contínua, e a infância seria a cisão original dessa natureza, a introdução da 

descontinuidade e da diferença entre língua e discurso. Aqui, Agamben aponta a história 

como o lugar que soluciona o problema da infância como pátria originária da experiência do 

homem: “Por isso a história não pode ser o progresso contínuo da humanidade falante ao 

longo do tempo linear, mas é, na sua essência, intervalo, descontinuidade, epoché. Aquilo que 

tem na infância a sua pátria originária, rumo à infância e através da infância, deve manter-se 

em viagem” (AGAMBEN, 2005, p. 65). Nesses termos, Benedito Nunes compreende que, 

“em Ser e Tempo, o conceito de mundo, ligado à significação, é histórico. Somente ‘onde há 

linguagem, há um mundo’, e ‘onde há um mundo, há história’ ” (NUNES, 1999, p. 120). A 

história é o trânsito da natureza à cultura: nesta, a linguagem consiste no seu patrimônio mais 

importante; naquela, a língua natural define-se pelo código genético. O fundamento da 

historicidade de um homem encontra-se nessa diferença em que se estabelece o limite entre a 

pura língua e o discurso: “O mistério que a infância instituiu para o homem pode de fato ser 

solucionado somente na história, assim como a experiência, enquanto infância e pátria do 

homem, é algo de onde ele desde sempre se encontra no ato de cair na linguagem e na 

palavra” (AGAMBEN, 2005, p. 65).   

Essa chave de leitura do desvio, na lírica de Bandeira, tem seu processo criativo à luz 

da teoria do riso. Há uma clara relação entre essa teoria e a que persiste em sua temática. A 

infância, ao introduzir o recifense no mundo da poesia, decorre duma experiência de 

                                                 
16 A infância, sob o ponto de vista da cronologia, corresponde à etapa dos primeiros anos de vida do ser humano, 
período de crescimento que vai do nascimento à puberdade; sob o ponto de vista da psicologia, significa o 
momento de desenvolvimento da personalidade do indivíduo, cujo ápice está na entrada da vida adulta, na qual o 
homem é responsável psicologicamente pelos seus atos. A psicologia estuda, na infância, o comportamento da 
criança nessa fase do seu desenvolvimento.  
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linguagem metafórica, hiperbólica, repleta de jogos e de nuances poemáticas, de modo a 

permitir a lírica bandeiriana formar, a partir de Libertinagem, um corpus em que signo e 

discurso, coerentemente, suscitam a ligação entre o riso e a infância. Agamben indica ser o 

experimentum linguae a possibilidade de desativar os dispositivos linguísticos tradicionais, a 

fim de fazer novos usos da língua. Em Manuel Bandeira, o jogo com as palavras e o riso são 

meios de dissolução da seriedade e desativadores dos mecanismos normativos da língua 

instrumental e tecnicista. A essa fase ele chama de “reajustamento ao mundo dos sãos”, por 

causa do abandono da lírica sentimental da primeira poesia, e de “afinação poética”, obtida a 

partir de O ritmo dissoluto, graças à completa liberdade de movimentos, de que chegou abusar 

em Libertinagem. Os elementos humorísticos e irônicos fornecem vasto terreno a essa 

mudança de orientação, na medida em que apresentam uma redenção para o pensamento 

aprisionado nos limites da razão.  

Seguindo essa trilha, escolher o riso como caminho para o tratamento dado ao tema da 

infância, nesse autor, é considerar o assunto de maneira diferente do que tem sido estudado, 

por reforçar o conceito renovado de infância na obra de Bandeira. O riso toca, 

especificamente, o campo da poesia, porque os dois são categorias da linguagem e, por isso, 

tornam-se indissociáveis da principal premissa, que implica ser a infância, em nossa análise, 

experimentum linguae; ou seja, o lugar próprio à habitação do homem. Se o propósito aqui é 

procurar entender a infância deslocada de uma concepção estreita, relacionada à cronologia, o 

riso aproxima-se dessa ideia, pois ele é igualmente admitido como negação da normalidade e 

da lógica. Isso tem consonância com a concepção de lírica moderna já demonstrada no 

primeiro capítulo. O lirismo bandeiriano é expressão que se desvia do usual, ao ponto de 

tornar-se cômico até quando não comunga com os sistemas de imposição. Ademais, tal qual a 

linguagem, o riso pertence propriamente à categoria do humano, visto que o homem é o único 

animal que ri e que faz rir (Cf. BERGSON, 1987, p. 12). A essa célebre fórmula aristotélica, 

para Bakhtin, “atribuía-se um sentimento ampliado: o riso era considerado como privilégio 

espiritual do homem, inacessível às outras criaturas” (2008, p. 59).     

A infância é a passagem do vivido para o metafórico mundo dos versos. Pois bem, o 

riso encontra significado na transformação do impensável em risível, visto que se fundamenta 

numa instância inconsciente, criadora e regeneradora. O riso e o cômico são peças-chave, 

quando se pretende ver o mundo com outros olhos, na intenção de apreender um 

conhecimento ou uma realidade plena. Eles são formas de expor outras possibilidades, que 

estão além dos sistemas de sentido fechado, e que, por isso, constituem, nesse caso, a outra 

metade da sociedade, indispensável para dar conta de sua totalidade (Cf. ALBERTI, 1999). 
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Verena Alberti notou bem que o riso alia-se ao espaço do indizível, do impensado, do desvio 

e do jogo com as palavras, espaços necessários para o desprendimento dos limites impostos 

pelo pensamento sério e comedido. Eis a principal razão pelo qual se trabalhará o riso à luz do 

anúncio de libertação, em Libertinagem. O teor das palavras e a construção de determinados 

poemas conduzem esta análise ao encontro do riso. A larga variedade de recursos temáticos 

desenvolvidos nessa coletânea condicionou o afloramento de versos risíveis, plenos de ironia, 

de poemas-piada e de nonsenses, o que representa a conquista de uma liberdade do mundo 

coercitivo, tenso de valores, e da linguagem normativa. É como se a poesia passasse a se 

constituir num enigma que, para ser desvendado, supusesse a abertura de espaços nos quais 

figuram, por exemplo, os jogos de linguagem. Por esse motivo, também a infância e o riso 

estão diretamente ligados, nos versos de Bandeira, pois tanto aquela quanto este comungam, 

no espaço do anômico, do desvio e do indizível. Sobre isso, Verena Alberti afirma o seguinte: 

“São inúmeros os textos que tratam do riso no contexto de uma oposição entre a ordem e o 

desvio, com a consequente valorização do não-oficial e do não-sério, que abarcariam uma 

realidade mais essencial do que a limitada pelo sério” (ALBERTI, 1999, p. 12). Esse processo 

de oposição, comum na literatura moderna, que abriga, em sua essência, o desvio como 

tendência natural do riso, é classificado por Bergson como “inversão” ou “mundo às avessas” 

(BERGSON, 1987, p. 53).  

No caso de Bandeira, o poético da vida simples adquire uma espontaneidade tão 

natural que chega a tornar risível um assunto excluído pela mecanização da vida. Daí, onde o 

lugar comum desvia-se para o insólito, surge à função “desconstelizadora”, de que fala 

Haroldo de Campos, “como suporte de certa poesia de simplicidade emocional quase tocada 

pela trivialidade, que no entanto se sustenta admiravelmente em tênue linhas de força graças 

ao efeito de singularização obtido pelo poeta com o arranjo novo dessas aparentes banalidades 

sentimentais [...] onde interagem inocência e ironia” (CAMPOS, H., 1980, p. 284). 

Conquanto, o riso possui um papel “desmistificador da ideologia dominante e, por isso, 

emancipador, destacando ainda seu caráter libertário e sua capacidade de trazer o novo” 

(ALBERTI, 1999, p. 31). O universo da arte faz emergir o caráter regenerador do riso, às 

vezes subversivo, capaz de romper com o círculo do automatismo que a vida individual ou 

social encouraça em torno de si: “O riso está diretamente ligado aos caminhos seguidos pelo 

homem para encontrar e explicar o mundo: ele tem a faculdade de nos fazer reconhecer, ver e 

aprender a realidade que a razão séria não atinge” (ALBERTI, 1999, p. 12). Segundo a 

pesquisadora, os filósofos, por exemplo, preocupam-se com as grandes questões metafísicas, a 

fim de apreender a essência do mundo; já a poesia: 
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está para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário a que 
pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, na região do 
sonho, do encantamento, do êxtase, do riso. Para compreendermos a poesia 
precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma 
capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do 
adulto (HUIZINGA, 2004, p. 133).  

 

O riso, na poesia de Bandeira, é tirado de situações simples, cotidianas, e desvenda os 

mistérios da existência e da condição humana, para as quais o olhar pseudo-essencialista não 

dedica nenhuma atenção. Um exemplo do que foi afirmado é Mafuá do Malungo (1948), obra 

na qual Bandeira faz verdadeira festa com os amigos. A maior parte do livro intitula-se “Jogos 

Onomásticos”. Mas o que está por trás da brincadeira com os nomes desses malungos, ou 

camaradas? Ora, apesar de Bandeira ter vivido no período em que ocorria o desenvolvimento 

tecnológico do Brasil, sua poesia atinava para o lado humano, trazendo à tona a significância 

do cotidiano, das tradições e dos valores morais comprometidos por causa da substituição do 

trabalho humano pelo mecânico. Em vista disso, Huizinga percebeu que estariam no jogo as 

raízes da função poética, pois ambas são atividades livres e “não-sérias”, situadas 

exteriormente à vida habitual, desligadas dos interesses materiais e científicos. Do mesmo 

modo que acontece com o jogo, a poesia encerra um sentido, ao implicar a presença de um 

elemento não material em sua essência, “que transcende as necessidades imediatas da vida e 

confere um sentido à ação” (HUIZINGA, 2004, p. 4).    

Certamente, para Bandeira, a poesia foi uma forma de interagir e de participar da 

comunidade, de falar e de reconhecer o valor das pessoas. Ter um nome, um sobrenome e 

uma personalidade própria significa prestígio, respeito e capacidade de permanecer, através da 

lembrança, na memória da comunidade, e de adentrar no mundo por intermédio da linguagem 

como “um lugar que permite um íntimo acolhimento ao ser humano. E isto, que se pense nas 

santas palavras de Antígona, era o que o poeta e músico Sófocles indicava como missão: 

nomear, na intimidade do coração, a possibilidade de um acolhimento recíproco, que é, 

igualmente, acolhimento ao Ser” (KOSHIYAMA, 1996, p. 97).  

O prazer causado pelos jogos de palavras dispensa o esforço que é preciso fazer para 

que se possa utilizar seriamente as palavras. Nisso, Huizinga mostrou bem que a capacidade 

de jogar revela que os seres humanos são mais do que simples seres mecânicos e racionais, 

pois o jogo ultrapassa os limites da realidade material e, tal como a poesia, transcende os 

limites do juízo lógico e deliberativo. Ele reúne, num só grupo, o jogo, o riso, a loucura, a 

piada, o gracejo e o cômico, por julgar que participam “daquela mesma característica que nos 
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vimos obrigados a atribuir ao jogo, isto é, a de resistir a qualquer tentativa de redução a outros 

termos. Sem dúvidas, sua ratio e sua mútua dependência residem numa camada muito 

profunda de nosso ser espiritual” (HUIZINGA, 2004, p. 9). Dessa forma, o pensamento preso 

pela razão é redimido pelo riso. Acrescenta a autora de O riso e o risível que: 

 

Os jogos de palavras, assim como os chistes de reflexão, são fontes de prazer 
porque nos permitem dispensar a relação de sentido entre as palavras e as 
coisas, relação que não respeitamos nos jogos de infância. [...] O não-sério, 
ou o não-lugar da linguagem, seria então o lugar onde as palavras não 
significam as coisas e “jogam” entre si como nos jogos de infância – uma 
ausência de sentido que torna esse lugar inacessível ao pensamento 
(ALBERTI, 1999, p. 19). 

 

Em O chiste e sua relação com o inconsciente, Freud comenta ser a principal 

característica da elaboração do chiste a liberação do prazer pelo descarte das inibições e das 

repressões internas. Consequentemente, “o prazer em um chiste deriva do jogo com as 

palavras ou da liberação do nonsense e que o significado nos chistes pretende simplesmente 

proteger o prazer contra a supressão pela crítica” (1995, p. 127). Ao riso e ao risível reserva-

se o direito de transgredir a ordem social e cultural, num espaço em que é permitido 

experienciar a desordem. Em Libertinagem, ocorre o riso vinculado ao “não-lugar” do 

pensamento, necessário para que este ultrapasse seus próprios limites. “No que diz respeito ao 

estatuto desse ‘não-lugar’, desse ‘nada’ que encerra a essência do riso, pode-se distinguir dois 

movimentos. O primeiro o define em contraposição à ordem do sério. O riso e o risível 

remetem então ao não-sentido (nonsense), ao inconsciente, ao não-sério, que existem apesar 

do sentido, do consciente e do sério” (ALBERTI, 1999, p. 23).  

 Em “Namorados”, Antônia é alvo de uma cômica comparação: o poeta narra o 

encontro da moça com um rapaz que, após tê-la comparado a uma lagarta, diz que ela parece 

louca. Daí abre-se uma faceta do riso em Manuel Bandeira. 
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3.3.1. Comicidade e infância    

 

O amor é tão-somente um pretexto de riso. 

“Mancha” 

 

Toda poesia é ritual, divertimento, arte, invenção de enigmas e persuasão, sugere 

Huizinga. O ritual que se coloca, no texto abaixo, diante da personagem lírica, não é o da 

competição nem o da conquista do amor, mas o da espontaneidade no jogo da comparação.  

 

Namorados 
 

O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: 
– Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. 
 
A moça olhou de lado e esperou. 
 
– Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma  
    lagarta listada? 
 
A moça se lembrava: 
– A gente fica olhando... 
 
A meninice brincou de novo nos olhos dela. 
 
O rapaz prosseguiu com muita doçura: 
 
– Antônia, você parece uma lagarta listada. 
 
A moça arregalou os olhos, fez exclamações. 
 
O rapaz concluiu: 
 
– Antônia, você é engraçada! Você parece louca. 
                      

[L, p. 116.] 
 

Sérgio Buarque de Holanda percebeu que: “A reação normal contra uma lei que 

cumpria aceitar automaticamente, como um colegial que decorou a lição, tinha de ser o culto à 

espontaneidade irresponsável e sem limites” (HOLANDA, 1980, p. 156). 

A descrição de Antônia é exagerada e, se o poeta não chega a caricaturá-la, exerce 

sobre ela uma linguagem hiperbólica, de modo a levar o leitor ao riso. Ora, Longinus 

percebeu que “as hipérboles podem ser aplicadas tanto às pequenas como às grandes coisas, 

sendo o elemento comum a exageração dos fatos” (ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO, 

1978, p. 131). O paradoxo entre o sentido e a incoerência suscita o efeito cômico, além do 
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exagero, conforme aponta Vladimir Propp (1992), principalmente se o exagero desnuda um 

defeito. Ao comparar Antônia com uma lagarta, o poeta tira proveito dos diversos sentidos 

que isso pode assumir na transposição do sentido próprio ao figurado. No último verso, 

estaria, portanto, o Eu lírico referindo-se ao efeito enlouquecedor que o amor produz em 

certos namorados, ao ponto de torná-los engraçados? No poema “Antônia”, de Estrela da 

Tarde, o Eu lírico declara ter amado a personagem de maneira insensata. Isso mostra relativa 

coerência com a perplexidade amorosa suscitada em “Namorados”. O discurso poético, que 

poderia ser o de um romantismo amoroso, vai sendo gerado com espontaneidade e com 

despreocupação em agradar e em fazer declarações a Antônia.  

Bergson supõe ser cômico o que há de involuntário, de desajeitamento e de lentidão 

numa determinada atitude. Gratuitamente, o Eu lírico desenrola uma série de comparações 

jocosas e não se intimida com as exclamações feitas por Antônia. O exercício do poeta estava 

livre das amarras acadêmicas e convencionais, de forma a privilegiar a autenticidade até num 

possível encontro amoroso. Por esse motivo Bandeira usou a comicidade para não tratar do 

amor de um jeito mecânico, mas “tão-somente um pretexto de riso” (CH, p. 13). A infância é 

reforçada à medida que o poeta persiste em desprender-se das limitações da vida e da 

linguagem, de modo a transformar sua lírica num solo fértil de ludicidade. Assim é que 

Bergson evidencia ser engraçado o jogo de palavras, quando este manifesta um desvio 

momentâneo da linguagem.  

 

Enquanto a comparação que instrui e a imagem que impressiona nos 
parecem manifestar o acordo íntimo da linguagem com a natureza, encaradas 
como duas formas paralelas da vida, o jogo de palavras nos faz pensar 
sobretudo num desleixo da linguagem, que esqueceria por um momento a 
sua verdadeira missão, pretendendo por si ditar normas às coisas, em vez de 
sujeitar-se às normas delas (BERGSON, 1987, p. 65).  

  

 Desde “Poética”, a poesia bandeiriana ganha novo colorido, com doses líricas de 

nonsense e de clown, inclusive dispensadas às mulheres, por conseguinte, na lírica do 

Modernismo, não há lugar apenas para o bom comportamento. Assim, o poeta experimenta 

novas e diferentes maneiras de agradar e de tirar do sério, a partir de brincadeiras com as 

qualidades e com os defeitos de suas personagens. As namoradinhas do Eu lírico bandeiriano 

são descritas com uma linguagem ingênua, inofensiva, mas tendenciosa; por isso, provocam o 

riso. Somente se ri do impensável das características de Antônia e de Teresa, como se pode 

ver mais adiante, porque elas pressupõem o pensável. Talvez o riso, nesses poemas, 
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represente ainda uma impossibilidade da fala diante da perplexidade indizível que o amor 

produz. Exemplo disso é o poema “Pousa a mão na minha testa”:  

 

Não te doas do meu silêncio 
Estou cansada de todas as palavras. 
Não sabes que te amo? 
Pousa a mão na minha testa: 
Captarás numa palpitação inefável 
O sentido da única palavra essencial 
– Amor.   
   [LC, p. 147.] 

 

Daí, o riso surge como meio de lidar com o que não se consegue expressar em 

palavras, consequentemente, “quando a razão e o entendimento não conseguem responder, é o 

corpo que assume a tarefa de expressar a impossibilidade de resposta” (ALBERTI, 1999, p. 

29). Por outro lado, parece haver, em “Namorados”, certa façanha, que poderia ser aquela do 

jogo amoroso, à qual se refere Huizinga, presente nas competições pela noiva, nas culturas 

arcaicas. Porém, o elemento lúdico que prevalece no jogo bandeiriano é o riso e não a corte 

amorosa, como se pode depreender a partir do espanto e das reclamações de Antônia diante 

dos gracejos do Eu lírico.    

Veja o poema em que a graça já é anunciada desde o título: “Madrigal Tão-

Engraçadinho”. 
 

Teresa, você é a coisa mais linda que eu já vi até hoje na minha  
       [vida, inclusive o porquinho-da-Índia que 
        [me deram quando eu tinha seis anos. 
                        [L, p. 112.] 

  

Ora, se Teresa consegue ser mais linda do que um porquinho-da-índia, isso, além de 

ser engraçado, coteja a personagem ao nível de um animal, embora a comparação conserve o 

tom afetuoso que o Eu lírico tinha por seu bichinho de estimação. Segundo Vladimir Propp, a 

comparação que provoca o riso ocorre nos casos em que certas qualidades dos homens fazem 

lembrar aspectos de animais, como o porco, o macaco e o urso (PROPP, 1992, p. 66). Mas, 

para Bergson, quando a expressão cômica da face torna-se uma careta peculiar e definitiva, 

toda a vida moral de uma pessoa cristaliza-se nesse sistema. Ora, a continuidade das formas 

cômicas de Teresa se restabelece em outro poema. Apenas, desta vez, ela não está 

representada, ironicamente, com a tal beleza anunciada no madrigal. No entanto, nos poemas, 

a linguagem é tão pueril que também encontra respaldo nos jogos de infância – instâncias nas 
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quais não há preocupação em medir as palavras e em que a espontaneidade se arraiga na 

imaginação criadora. Eis o poema: 

 

Teresa 
 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 
 
Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do  
[corpo nascesse) 
 
Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. 
                                 [L, p. 107.] 
  

Nesse poema, o exagero pode ser demonstrado através do grotesco. Dizer que Teresa 

“tinha pernas estúpidas”, “que a [sua] cara parecia uma perna” e que “Os [seus] olhos 

nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse” é elevar o exagero ao 

seu grau extremo; a saber, ao grotesco, por adquirirem, esses versos, a forma suprema do 

exagero e da ênfase cômica. Propp considera que “No grotesco o exagero atinge tais 

dimensões que aquilo que é aumentado já se transforma em monstruoso. Ele extrapola 

completamente os limites da realidade e penetra no domínio do fantástico” (PROPP, 1992, p. 

91). A degradação, como uma das formas de transposição, é um meio de se obter o riso: “É 

fácil ver que, se a transposição do solene em trivial, do melhor em pior, é cômica, também o 

poderá ser a transposição inversa” (Cf. BERGSON, 1987, p. 67). No entanto, em “Teresa”, 

parece haver nuances que refinam esse grotesco por um delírio amoroso que entra em 

elucubrações nonsenses daquelas que “bouleversam”. 

Não é por acaso que o grotesco aparece nos versos de Bandeira, pois ele mesmo 

admite “que a poesia está em tudo – tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas 

lógicas como nas disparatadas” (BANDEIRA, 1997, p. 296). Além disso, ele confessa que ia 

se “embebendo [de] nonsenses líricos, [como] jeito de dar expressão ao gosto verbal nos 

momentos de bom humor” (BANDEIRA, 1997, p. 296). Boa parte do estudo de Vladimir 

Propp, dedicado ao riso, aplica-se aos poemas analisados. De acordo com Propp, a descrição 

da “natureza física” das pessoas é um campo de atuação do humor. Isso é o verificado na 

descrição dos olhos envelhecidos, das pernas e do rosto desengonçados de Teresa. “O homem 
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com a aparência de animal” aparece na semelhança de Antônia com uma lagarta listada. “Os 

caracteres cômicos”, Antônia os têm, ao parecer uma louca. 

No verso “os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo 

nascesse”, há um adynaton, figura de linguagem que consiste numa hipérbole, traduzindo 

impossibilidade. Massaud Moisés explica ser essa figura “o contraste, a colisão entre ideias ou 

imagens [que] evidencia o clima de absurdo e sem-razão em que mergulha um poeta: jura ser 

mais fácil ocorrerem impossíveis na ordem do mundo que diminuir a sua avassalante paixão” 

(MOISÉS, 2004, p. 12). 

“Teresa” trata-se de uma paródia do poema “O ‘adeus’ de Teresa”, de Castro Alves. 

Bandeira reescreve o texto do poeta do Romantismo, em versos livres e na linguagem do 

cotidiano. Segundo o modernista, não passava de uma “tradução”, embora muito afastada do 

original, pois dava a impressão de criação aos espíritos menos avisados (BANDEIRA, 1997, 

p. 338). Para ilustrar, vale a pena transcrever o poema de Castro Alves: 

 
A vez primeira que eu fitei Teresa, 
Como as plantas que arrasta a correnteza, 
A valsa nos levou nos gírios seus... 
E amamos juntos... E depois na sala 
 
– Adeus! – eu disse-lhe a tremer co’a fala... 
 
E ela, corando, murmurou-me: – adeus! 
 
Uma noite... entreabriu-se um reposteiro... 
E da alcova saía um cavaleiro 
Inda beijando uma mulher seus véus... 
Era eu... Era a pálida Teresa! 
– Adeus! lhe disse conservando-a presa... 
 
E ela entre beijos murmurou-me: – Adeus! 
 
Passaram tempos... Séc’los de delírio 
Prazeres divinais... gozos do Empíreo... 
Mas um dia volví aos meus lares  
Partindo eu disse – Voltarei!... descansa!... 
Ela, chorando mais que uma criança, 
 
Ela em soluços murmurou-me: – Adeus! 
 
Quando voltei... era o palácio em festa!... 
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquestra 
Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei!... Ela me olhou branca... surpresa! 
Foi a última vez que eu vi Teresa!... 
 
E ela arquejando murmurou-me: – Adeus!  

 [ALVES, 1981, p. 49.] 
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Essa imitação pode ser caricatural, movida por intuito cômico ou satírico. No poema 

de Castro Alves, “Teresa” é a personagem símbolo do amor romântico; já na lírica 

bandeiriana, a intenção é a de gracejar com “Teresa”. Assim, “a paródia consiste na imitação 

das características exteriores de um fenômeno qualquer de vida (das maneiras de uma pessoa, 

dos procedimentos artísticos etc.), de modo a ocultar ou negar o sentido interior daquilo que é 

submetido à parodização” (PROPP, 1992, p. 84). Affonso Romano de Sant’Anna considera 

ser “temática” a paródia “em que se faz a caricatura da forma e do espírito de um autor” 

(2004, p. 12), demonstrando a total superação da corrente literária parodiada. Massaud Moisés 

ensina que “de acordo com o sentido para, a paródia pode conter oposição (contracanto) ou 

ser uma obra à semelhança da outra (canto paralelo)” (2004, p. 340). O primeiro poema, 

transcrito anteriormente, encerra uma intenção negativa em relação ao segundo. A noção de 

desvio também pode ser observada na paródia, pois há, consoante Affonso Romano de 

Sant’Anna, um “desvio total” (2004, p. 38) de sentido no jogo parodístico. A sequência 

temporal formada pelos versos “A vez primeira que eu fitei Teresa” (verso 1); “Passaram 

tempos... Séc’los de delírio” (verso 13); “Quando voltei” (verso 19); “Foi a última vez que eu 

vi Teresa” (verso 23), do poema de Castro Alves, é parodiada por Bandeira nos versos 1, 4 e 7 

de seu poema. A sequência temporal do poema bandeiriano parodia a do poema alvesiano e 

corresponde ao que Affonso Romano de Sant’Anna concorda ser paródia “verbal”; ou seja, 

aquela que ocorre “com a alteração de uma ou outra palavra do texto” (2004, p. 12) 

parodiado. Affonso Romano de Sant’Anna mostra que, quando o “estilo e os defeitos técnicos 

de um escritor são usados como forma de zombaria”, ocorre a paródia “formal” (2004, p. 12). 

Do ponto de vista do conteúdo, “O ‘adeus’ de Teresa” encerra uma conotação romântica; em 

“Teresa”, ao contrário, há derrisão do espírito romântico e expansão do espírito galhofeiro, 

algo próprio do Modernismo. Na assertiva a seguir, Marcos F. Falleiros interpreta tal situação: 

 

O jogo moderno da citação se realiza nele afastado das crispações da 
amargura alegórica ou da contrariedade paródica. Através de um retorno 
pueril às origens bem humoradas, o poeta se diverte com a literatura, 
apresentado-a acolhida, familiar à cultura de seu povo, na vivência escolar 
ou no patrimônio caseiro. Nesse sentido, Castro Alves, por exemplo, torna-
se assunto, e, ao invés de surgir em citação erudita, aparece como figura 
íntima de uma conversa familiar bem-humorada (1995, p. 59). 

 

Do ponto de vista do conteúdo, na primeira estrofe, o caráter grotesco da semelhança 

das “pernas estúpidas” com o rosto prolonga o movimento de todo o corpo, a fim de imprimir 

o seu constante estado de transformação: “Ao atenuar a deformidade risível, deveremos obter 
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a feiura cômica. Portanto, uma expressão risível do rosto será a que nos faça pensar em algo 

rígido, retesado, por assim dizer, na mobilidade normal da fisionomia” (BERGSON, 1987, p. 

21). O mesmo ocorre com a descrição dos olhos, na segunda estrofe, que é, na análise de 

Mikhail Bakhtin, a expressão da “vida puramente individual, e de alguma forma interna, que 

tem a sua própria existência” (2008, p. 276). No caso dos olhos envelhecidos de Teresa, o 

grotesco tem um valor especial de ramificação, porque atesta a tensão corporal da 

personagem. Bakhtin afirma que as imagens do corpo são as que exprimem mais nitidamente 

os exageros, as hipérboles e os caracteres grotescos, propensos a sempre extrapolar até os 

limites do impossível. 

É provável, ainda, que Bandeira tenha se apropriado do mote retirado do imaginário 

popular, que diz: “Teresa da perna tesa” (RODRIGUES, 2006, p. 26); e, para a feitura da 

terceira estrofe, que ele tenha parodiado o texto bíblico do livro de “Gêneses”, a propósito da 

criação, que diz: “o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas” (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 2006, Gên. 1:2). No poema modernista, ocorre a alteração apenas da palavra 

“pairava”, do texto parodiado, por “voltou a se mover”, o que aponta para uma paródia verbal, 

conforme há pouco foi visto. O encantamento do terceiro encontro revela o momento sublime 

de cegueira que o amor produz. A retomada do ato da Criação, para figurar esse instante, 

metaforiza o amor incondicional, visto que criar é um ato de amor; logo, o amor e o ato de 

criar são sublimes. Esse aspecto fez aproximar o grotesco do sublime. Enquanto Teresa é 

deformada, nos versos iniciais, a saída que o poeta encontra, para os versos finais, é elevar o 

instante da derradeira aparição de Teresa ao ato teológico da criação do mundo, de modo a 

suavizar completamente o clima grotesco inicial a partir da utilização, no poema, do tom 

sublime da passagem bíblica. Isso também foi comentado por Mikhail Bakhtin, quando este 

observou a maneira interessante de Victor Hugo colocar, em suas obras, o problema do 

grotesco: 

 

O aspecto essencial do grotesco é a deformidade. A estética do grotesco é 
em grande parte a estética do disforme. Mas, ao mesmo tempo Hugo 
enfraquece o valor autônomo do grotesco, considerando-o como meio de 
contraste para exaltação do sublime. O grotesco e o sublime completam-se 
mutuamente, sua unidade (que Shakespeare alcançou melhor que qualquer 
outro) produz a beleza autêntica que o clássico puro é incapaz de atingir 
(BAKHTIN, 2008, p. 38). 

 

Libertinagem é apenas o começo dessa veia irônica de Bandeira. Nos livros seguintes, 

ele libertará mais ainda sua poética, de forma a substituir o sentimentalismo excessivo dos 
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primeiros livros por versos de expressiva agudeza e abusiva provocação: “Longe de destruir a 

dimensão trágica que acentua a visão altamente subjetiva de Bandeira, a ambiguidade e as 

evocações sugestivas de sua ironia dão maior acuidade e pathos à preocupação mórbida do 

poeta com a vida e toda situação humana” (PONTIERO, 1980, p. 269). 

Em Bandeira, a ocorrência de paradoxos é outro forte índice do jogo de palavras 

exercido nas petições à Virgem Maria. A “Oração a Teresinha do Menino Jesus” traz o viés 

irônico por intermédio das ambiguidades dispensadas nos seguintes versos: 

 

Perdi o jeito de sofrer. 
Ora essa. 
Não sinto mais aquele gosto cabotino da tristeza. 
Quero alegria! Me dá alegria, 
Santa Teresa! 

   [L, p. 110.]  
 

Tais versos pareceriam desprovidos de sentido, se não houvesse, nos três primeiros, a 

sugestão burlesca do abandono da tendência crepuscular, embora haja, no quarto verso, a 

contradição do tom irônico inicial. A desarticulação de sentido recorrente no efeito irônico e 

no paradoxo, como instrumento linguístico da comicidade, traduz a inquietação existencial e a 

estética, tão caras na poesia do modernista, a fim de aproximar ironia e paradoxo, ao que 

esclarece Vladimir Propp: “Se no paradoxo conceitos que se excluem mutuamente são 

reunidos apesar de sua incompatibilidade, na ironia expressa-se com as palavras um conceito 

mas se subentende (sem expressá-lo por palavras) um outro, contrário” (1992, p. 125).  

Segundo Bandeira (1997, p. 339), nos primórdios do Modernismo, o emprego do jogo 

de palavras constituiu um truque, justamente na fase em que o poema-piada esteve em voga. 

A “Oração no Saco de Mangaratiba” traz, no verso 5, um trocadilho, para ironizar a vida “tão 

mal cumprida”:  

 
Nossa Senhora me dê paciência  
Para estes mares para esta vida! 
Me dê paciência pra que eu não caia 
Pra que eu não pare nesta existência 
Tão mal cumprida tão mais comprida 
Do que a restinga de Marambaia!...  
     [L, p. 109.] 

   

Por causa dos fins cômicos, o trocadilho torna-se um caso à parte da paronomásia e 

também pode ser chamado de calembur, do francês calembour, um “jogo de sentidos que se 

obtém pela alteração na forma ou na pronúncia das palavras, arranjadas de forma intencional, 
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principalmente para fins humorísticos” (CAMPOS, 1978, p. 162). Ademais, o jogo de 

palavras é um desvio momentâneo da linguagem, em sua passagem do sentido próprio ao 

figurado.  

Em matéria de hipérbole, deve-se dizer que Bandeira entende do assunto, pois a ela o 

poeta recorre diversas vezes, para suscitar o efeito cômico. Nesse sentido, vale a pena conferir 

o poema “Balada das três mulheres do sabonete Araxá”: 

 

As três mulheres do sabonete Araxá me invocam, me bouleversam,  
     [me hipnotizam. 

Oh, as três mulheres do sabonete Araxá às 4 horas da tarde! 
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá! 
 
Que outros, não eu, a pedra cortem 
Para brutais vos adorarem, 
Ó brancaranas azedas, 
Mulatas cor da lua vem saindo cor de prata 
Ou celestes africanas: 
Que eu vivo, padeço e morro só pelas três mulheres do sabonete Araxá! 
 
São amigas, são irmãs, são amantes as três mulheres do sabonete Araxá? 
São prostitutas, são declamadoras, são acrobatas? 
São as três Marias? 
 
Meu Deus, serão as três Marias? 
 
A mais nua é doirada borboleta. 
Se a segunda casasse, eu ficava safado da vida, dava pra beber e  

 [nunca mais telefonava. 
Mas se a terceira morresse... Oh, então, nunca mais a minha vida  

      [outrora teria sido um festim!  
 
Se me perguntassem: Queres ser estrela? queres ser rei? queres uma 

       [ilha no Pacífico? um bangalô em Copacabana? 
Eu responderia: Não quero nada disso, tetrarca. Eu só quero as três 

[mulheres do sabonete Araxá: 
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá!  
                              [EM, p. 122.] 

 

 Imagina-se o poeta a dar o reino por três mulheres de um sabonete mineiro. Em 

Itinerário de Pasárgada, Bandeira comenta: 

 
Mencionei a “Balada das três mulheres do sabonete Araxá”: eis um poema 
que à geração de 45 deve parecer bem cafajeste, o que não admira, pois já a 
de 30, com Schmidt, Vinícius, (o Vinícius do Caminho para a distância) e 
outros, se distinguia da de 22 pela seriedade da atitude, pelo gosto do decoro 
verbal. A mim sempre me agradou, ao lado da poesia de vocabulário 
gongorinamente seleto, a que se encontra não raro na linguagem coloquial e 
até na do baixo calão. Assim, a expressão “ficar safado da vida”, em que o 
adjetivo “safado” só pode ser superado por outro que não se deve escrever, 
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continua para mim preservando, na sua condição de lugar-comum, a mesma 
virtude poética inicial. O poema foi escrito em Teresópolis depois de eu ver 
numa venda o cartaz do sabonete. É, claro, uma brincadeira, mas em que, 
como no caso do anúncio “Rondó de efeito” (Mafuá do malungo) pus 
ironicamente muito de mim mesmo (BANDEIRA, 1997, p. 342).  

 

Na verdade, o poema “Balada das três mulheres do sabonete Araxá” é todo de 

colagens. Quem faz a análise delas é Sônia Brayner, no texto “O ‘humour’ bandeiriano ou as 

histórias de um sabonete”. Segundo diz: “A ‘Balada’ é um estrato na arqueologia dinâmica do 

poeta, na medida em que conjugou o modelo subjacente destruição/construção nessa síntese 

de débitos literários e extraliterários” (BRAYNER, 1980, p. 340-345). 

A palavra “balada” reporta, no título do poema, a uma forma poética trovadoresca, na 

qual os versos iniciais repetem-se no final do poema, vindo isso a ser uma ocorrência do 

aproveitamento da cultura medieval na lírica do modernista. Mas não foi só a forma que 

Bandeira tomou por empréstimo: o refrão, “meu reino pelas três mulheres do sabonete 

Araxá”, é paráfrase de Ricardo III, de Shakespeare, e sugere a incorporação, no poema, da 

frase “Meu reino por um cavalo”. Por causa dessa alusão, o verso é também um trocadilho. 

Em Comicidade e riso, há uma explicação para a figura de linguagem, que é um caso 

particular da argúcia e é um sinônimo de calembur: “um jogo de palavras, baseado em sua 

semelhança fônica e na diferença de sentido” (PROPP, 1992, p. 120). Portanto, o trocadilho 

reforça o espírito de brincadeira que o poeta indica, no seguinte trecho, do Itinerário de 

Pasárgada, quando faz considerações sobre a execução da “Balada das três mulheres do 

sabonete Araxá”: 

 
O trabalho de composição está em eu ter adequado às circunstâncias de 
minha vida fragmentos de poetas queridos e decorados em minha 
adolescência – Bilac, Castro Alves, Luís Delfino, Eugênio de Castro, Oscar 
Wilde. Fiz de brincadeira o que Eliot faz a sério, incorporando aos seus 
poemas (e convertendo-o imediatamente em substância eliotiana) versos de 
Dante, de Baudelaire, de Spenser, de Shakespeare, etc. (BANDEIRA, 1997, 
p. 343)    

 

No que concerne à comicidade, o texto não fica atrás. À medida que deseja as mulheres, 

Bandeira vai prevendo o destino de cada uma, mesmo que desgraçadamente, como faz com a 

terceira delas. Quanto à segunda, o ciúme impossibilita-o de telefonar-lhe, caso ela venha a se 

casar. A carnavalização parodística aparece ainda, por causa da inversão de sentido e devido à 
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superposição do sacro e do profano17. Bandeira indaga se as três mulheres são prostitutas, 

amantes ou se são as três Marias, o que, indubitavelmente, remete a um contexto sagrado.  

Bandeira não se limita mais à pacífica contemplação da vida, como ocorre em “Ruço”. 

A balada mostra que a poesia bandeiriana continua sendo, em meio à sociedade de consumo, 

o modo de expressão das coisas essenciais e não apenas a representação dos interesses da 

comunicabilidade social de um cartaz de propaganda.  

A ideia de infância e de riso reforça algo que se encontra na estética do Modernismo: a 

autenticidade como algo necessário para que haja espontaneidade no dizer artístico, consoante 

as seguintes palavras de Brayner: “A quebra das convenções poéticas serve como proposta 

explícita para a interação dinâmica dos fatores do verso, acentuando de maneira jocosa uma 

operatividade renovadora sempre no bojo das reivindicações modernas” (BRAYNER, 1980, 

p. 345). Conforme já foi visto em “Poética”, Bandeira satiriza as estéticas “bem 

comportadas”, anteriores ao Modernismo, e chega a comparar o jeito de expressão desse 

lirismo com os funcionários públicos, que obedecem a normas de trabalho e que bajulam os 

seus superiores. Esse trecho chama atenção para o que Vladimir Propp aponta como “a 

ridicularização das profissões”, em função do caráter mecânico e heterônomo do serviço 

público. Este se adéqua às regras fixas e exteriores de forma completamente passiva, 

provocando o cerceamento da criatividade. Contra isso, vemos emergir a potência satírica da 

“Poética” de Bandeira. Mas não é só de sátira que se fala no presente estudo: há outras 

modalidades do riso, na lírica bandeiriana. Em vários poemas de Libertinagem, encontra-se, 

também, o que Vladimir Propp considera como “o riso bom” ou “o riso alegre”. Essa é mais 

uma modalidade do riso, na qual se detém esta pesquisa, para a análise da poesia de Bandeira. 

Este tópico termina com uma “Trova”18 bandeiriana. Outra vez, o poeta brinca com o 

destino das mulheres e, agora, caçoa com aquelas que vão dormir porque não têm amores:  

 

Atirei um limão doce 
Na janela do meu bem: 
Quando as mulheres não amam, 
Que sono as mulheres têm! 
    [MM, p. 312.] 

                                                 
17 Mikhail Bakhtin, no texto A cultura popular na Idade Média e no Renascimento - O contexto de François 
Rabelais (2008), explica que a “carnavalização” é resultado de um desvio ou deslocamento de significados e tem 
função parodística, quando há inversão de sentido, de costumes consagrados e de ideia às avessas.  
18 Massaud Moisés ensina que “Durante a Idade Média galaico-portuguesa, o vocábulo ‘trova’ era sinônimo de 
‘cantiga’, e, portanto, designava toda espécie de poema em que se produzia aliança entre a letra e a música. [...] 
A partir do século XVI, com a desvinculação havida entre as palavras e a pauta musical, o termo fixou-se como 
equivalente de quadrinha” (2004, p. 454).  
  



 

 

91

 

A casualidade dos versos é já uma demonstração do riso bom e cômico que domina, 

com ousadia, o jogo da linguagem no Modernismo. A medida da pequena quadra é um 

convite à liberdade de expressão; um ponto de partida para deixar em suspense algo 

interrompido pela brevidade do verso, de forma a causar um efeito cômico, principalmente 

pela imprevisibilidade dos dois versos finais.  
 
  

3.3.2. A alegria da meninice 
 
Ah se em troca de tanta felicidade que me dás 
Eu te pudesse repor  
– Eu soubesse repor – 
No coração despedaçado  
As mais puras alegrias de tua infância! 

“O impossível carinho”  
 

De modo geral, pode-se associar o senso de humor presente na poesia de Bandeira a 

uma energia que provém da infância e que substancializa sua obra, transformando-a em jogos 

de linguagem. As lembranças da tenra idade, no poeta, são recriadas com alegria, com risada e 

com brincadeiras líricas. A manifestação desse espírito lúdico é cultivado pelo poeta através 

das “qualidades figurativas, ou seja, portadoras de imagens, da linguagem, de maneira 

deliberada. O que a linguagem poética faz é essencialmente jogar com as palavras” 

(HUIZINGA, 2004, p. 149). 

Basta reler, no início deste capítulo, alguns versos do poema “Camelots”, para ver 

Bandeira apontando “alegrias” da meninice como lição de vida para “os homens que passam 

preocupados ou tristes”. Marcos F. Falleiros relaciona a meninice ao “tempo mais próximo do 

popular, quando as cascas da ‘segunda natureza’ ainda não se esclerosaram em forma de 

convenções e conveniências de relacionamento social e de classe” (1995, p. 10). De fato, o 

verso em que “a meninice brincou de novo nos olhos” de Antônia parece trazer certo teor 

ingênuo do tempo das experiências até então não contaminadas pela modernização.   

Analisando a obra de León Tolstói, Vladimir Propp estima que este escritor “não é 

certamente um humorista e não tem como objetivo provocar o riso do leitor, mas sabe suscitar 

nele um sorriso involuntário, um sorriso de simpatia e de aprovação” (PROPP, 1992, p.152). 

Essa mesma consideração pode ser feita quanto à poesia de Manuel Bandeira, uma vez que os 

versos anteriores provocam, no leitor, um riso desintencional, mas bom. Esse riso não é 

derrisório; ao contrário: ele pode nascer de pretextos simples e insignificantes, como Bandeira 
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sugere, ao falar da lição de infância, constituída pelos que fazem a alegria das calçadas e pelos 

que “sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades”. Isso tem 

consonância com o seu peculiar jeito de expressão: a simplicidade torna-se um mistério que 

oculta o sentido de sua poética, desentranhado das “coisas simples e menos intencionais”. Em 

“O impossível carinho”, poema que serviu de epígrafe para este tópico, Bandeira almeja 

repor, em troca da felicidade recebida, “as mais puras alegrias da infância”. E o que são, para 

o jogo poético, essas alegrias?  

Ora, o que Bandeira faz é tão-somente ofertar um poema, pois essas alegrias estão no 

âmbito do poético. Conforme foi visto, esse é lugar em que cabem a alegria das calçadas, as 

brincadeiras na rua, as descobertas, a imaginação e a criatividade. A satisfação da liberdade 

conquistada, nessa coletânea, faz emergir a alegria que o cômico engendra pela recriação de 

valores do mundo interdito e tenso. Essa liberdade propiciada pelo cômico opõe-se ao mundo 

sério das regras e das normas. Desse modo, “a ludicidade impregna os jogos formais que 

deliciam o poeta desde a infância, ensinando ao erudito que a materialidade linguística, 

imagética e musical, é o continente da poesia, artefato de palavras” (FALLEIROS, 1995, p. 

20).  

O primeiro contato de Bandeira com a poesia deu-se sob a forma de versos dos contos 

da carochinha, de cantigas de roda, de trovas populares, de coplas de zarzuelas; enfim, de 

versos de toda a sorte que lhe ensinava seu pai, como declarou o poeta. Em vários poemas, há 

o aproveitamento de algumas das cantigas de roda que lhe encantaram na meninice, a 

exemplo de: “Roseira, dá-me uma rosa”, “O anel que tu me deste”, “Bão, balalão, senhor 

capitão”, “Cai cai balão”, “Café com pão”, “Sapu-cururu da beira do rio” e “Boca de forno”; 

tudo isso evidencia que a sua experiência com a linguagem guarda, na essência lúdica, o 

itinerário de sua poesia rumo a Pasárgada, topo da criação poética. A confirmação disso está 

no seguinte trecho:  

 
Procuro me lembrar de outras impressões poéticas da primeira infância e eis 
que me acodem os primeiros livros de imagens: João Felpudo, Simplício 
olha pro ar, Viagem à Roda do Mundo numa Casquinha de Noz. Sobretudo 
este último teve influência muito forte sobre mim; por ele adquiri a noção de 
haver uma realidade mais bela, diferente da realidade cotidiana, e a página 
do macaco tirando cocos para os meninos despertou o meu primeiro desejo 
de evasão. No fundo, já era Pasárgada que se prenunciava (BANDEIRA, 
1997, p. 296).  

 

O estado de espírito alegre que Bandeira conserva, ao privilegiar a aurora da vida, 

também pode ser visto nos poemas “Profundamente” e “Evocação do Recife”. O primeiro fala 
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da noite de São João vivida no passado, aos seis anos – “Havia alegria e rumor/ Estrondos de 

bombas luzes de bengala/ Vozes cantigas e risos/ Ao pé das fogueiras acessas” –, após o Eu 

lírico registrar a alegria da festa no momento presente. Já o segundo poema, “Evocação do 

Recife”, novamente traz à tona a alegria das calçadas: “Depois do jantar as famílias tomavam 

a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas / A gente brincava no meio da rua”. 

Bandeira exterioriza cenas de infância: as ruas das brincadeiras, a casa do avô impregnada de 

eternidade, os pregões dos vendedores ambulantes, as cantigas de roda etc. Yudith 

Rosenbaum entende que “abordar o topos da infância na poesia de Bandeira implica, antes de 

tudo, depreender seu significado a partir de uma necessidade subjetiva de reconquistar tempo 

e espaço passados” (2002, p. 41). Esse aceno ao passado, de acordo com a pesquisadora, 

encontra relevância na identificação que o poeta tem de si mesmo, desde a criança que ele foi. 

A recordação da infância, julga a autora, constitui o reequilíbrio do poeta e é fenômeno 

iluminador para a sua escrita. Ela ainda acentua ser o universo infantil o centro das vivências 

de onde o poeta reconta seus momentos fundamentais, em alguns poemas, a partir da lógica 

da criança, permeada de inocência e de graça na linguagem: “O mundo infantil é, claramente, 

o espaço da saúde, da ingenuidade, da espontaneidade, da simplicidade e, sobretudo, da 

plenitude, a infância é trazida para o âmbito da poesia imbuída de uma aura mágica, sagrada. 

Em Bandeira ela é mais do que nunca um verdadeiro paraíso perdido que teima em 

desaparecer” (ROSENBAUM, 2002, p. 42).  

Tudo isso leva a crer que, segundo os estudos de Propp, a espontaneidade do riso bom 

nasce do colorido e da “vividez da forma exterior” (PROPP, 1992, p. 154), que, 

harmonicamente, alegra. O espírito bonachão, alegre e benevolente do Eu lírico consolida-se, 

a começar da coletânea de 1930, pelo humor cada vez mais atenuado e inofensivo. A respeito 

dessa harmonia, Verena Alberti diz que o risível é necessariamente agradável: “O agradável, 

diz Aristóteles, é tudo o que produz prazer, sendo este último definido como ‘um movimento 

da alma de uma espécie determinada e um retorno total e sensível ao estado natural” 

(ALBERTI, 1999, p. 53). O prazer, quando faz nascer a alegria, é causa de riso. Aquele ocorre 

em situações simples e frequentes, que traduzem uma inocente expressão de contentamento, 

como o encontro com crianças, com parentes e com amigos. Na lírica bandeiriana, toda a 

coletânea dos “Jogos Onomásticos” expressa a ideia de tal contentamento. Neles, Bandeira 

aplica procedimentos estilísticos e ressalta, aqui e ali, um efeito cômico de situação e, 

sobretudo, de caráter. Ele se vale de inúmeras possibilidades para suscitar, no leitor, uma 

contínua sensação de admiração que há num nome, suscitando a natureza do riso bom ou 

daquele humor atenuado, em que foi especialmente versado. Na farta lista de nomes, a 
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desenvoltura com que os descreve reforça a simplicidade como traço estilístico predominante 

em toda a obra, a exemplo dessa homenagem à Joanita, a caçula da família Blank, amigos 

caros de Manuel Bandeira, moradores do mundo rico de figuras humanas do morro do 

Curvelo: 

 

Joanita  
 

Não é Joe, não é Joana,  
Nem Juanita: é Joanita. 
A diferença é pequena, 
Mas nessa diferencita,  
Que em suma é tão pequenina, 
Há a graça que não está dita, 
Que é privilégio da dona, 
Que já toda gente cita 
E assim talvez não reúna 
Nenhuma moça bonita.  

      
       [MM, p. 269.] 
 

Bandeira foi professor particular de Joanita, exercendo forte influência na formação de sua 

adorável chela, como era carinhosamente chamada por ele, no tocante à literatura e às artes. 

Joanita deixou uma bela contribuição à obra do poeta: o desenho feito em nanquim de Irene, a 

preta boa que também dedicava seus serviços na casa dos Blank (Cf. BEZERRA, 1995). 

Sobre o poema, com um recurso simples, aproveitado a partir do nome, o sufixo “ita” torna 

singular o caráter de Joanita, dotado de graça e de beleza.       

O jogo com as letras do nome, na visão de Freud, constitui no uso múltiplo de um 

produto que condensa uma nova formação de um substituto para o nome, mantendo viva 

alusões à custa de cada letra. “Os nomes próprios em geral são fáceis vítimas desse tipo de 

tratamento pela técnica do chiste” (FREUD, 1995, p. 29), quando nasce de uma estrutura 

verbal e guarda o poder de causar riso. Ademais, o significado de cada nome, mesmo em tom 

de riso e de brincadeira, é uma instância de reconhecimento e traz a mediação através da qual 

este pode se realizar civilizadamente. O poeta, em Itinerário de Pasárgada, confirma essa 

análise, ao explicar sua intenção para o conjunto de 1948: “‘Mafuá’ toda a gente sabe que é o 

nome por que são conhecidas as feiras populares de divertimentos; ‘malungo’, africanismo, 

significa ‘companheiro, camarada’. Uma boa parte do livro são versos inspirados em nomes 

de amigos” (BANDEIRA, 1997, p. 357). O poema “Josefina” comprova que os nomes são 

pretextos de riso, sem falar em tantos outros poemas cheios de trocadilhos, de onomatopéias e 

de diversas figuras de linguagem: 
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Em Josefina 
Modos, linguagem, 
Ar, expressão, 
Olhos e riso, 
Riso e sorriso, 
É tudo imagem 
Graciosa e fina 
De coração. 

      [MM, p. 262.] 

 

Essa alegria vem declarada no primeiro poema da coletânea de 1930, em abertura que 

saúda a nova fase de seu itinerário: “Uns tomam éter, outros cocaína. / Eu já tomei tristeza, 

hoje tomo alegria”. Sobre esse verso, Paulo M. Campos comenta: “Entretanto, esse poderoso 

tônico e reconstituinte, de que o rei Salomão foi um dos mais hábeis camelôs, e que fazia 

parte dos ideais de São Francisco – a alegria – é perfeitamente anódino ao organismo desse 

poeta que a sorve assim, com a avidez dos maníacos inveterados” (CAMPOS, 1987, p. 95).  

O Eu lírico declara que não precisará de alucinógenos ou de outros meios de influência 

para estar constantemente no estado de graça suscitado pela poesia. Sua atividade será 

permeada de autenticidade, de forma a revelar o método pelo qual se dará o seu fazer, pois 

sequer as amarguras causadas pelas perdas familiares influenciarão, com choramingas, o jogo 

poético; ao contrário: essas circunstâncias, em alguns momentos, também serão ironizadas, 

tomadas de ludicidade e de brincadeira, levando, cada vez mais, a dimensão da infância à 

linguagem poética. Marcos F. Falleiros concorda não ter, esse humor puro de Bandeira, 

sarcasmo nem ironia, sendo “o mesmo com que D. Quixote, os bêbados, as crianças nos 

provocam o riso” (1995, p. 30), e ainda adverte ser esse humor “a estratégia da simplicidade 

para o desentranhamento da ‘poesia’, [...] alcançada sempre quando o poeta deixa de levá-la a 

sério, rompendo com sua solenidade pomposa como a dizer uma última gracinha perante a 

presença inexorável da Morte: – ‘Alô, iniludível’ ” (FALLEIROS, 1995, p. 30). Essa é, por 

conseguinte, uma das formas com que o riso aparece na obra bandeiriana, de modo a permitir 

a compreensão da experiência literária do poeta, pois “o humor como método de abordagem, 

oposto em princípio ao tratamento sério, litúrgico, metafísico, do Simbolismo e muitas vezes 

associado ao ingênuo, ao culto da infância e da simplicidade de espírito, aparece 

condicionando a própria visão do artista” (NUNES, 1975, p. 44). O riso e os outros elementos 

implicados e ligados à poética do Modernismo, expressos em toda a coletânea de 

Libertinagem – o desvio, o lúdico, a liberdade de expressão, o indizível, dentre outros – 

conduzem esta análise sempre ao substrato da presente temática. 



 

 

96

 

3.3.3. O humour para o trágico fim 
 

    Por isso me rio 
De mim para mim. 

    Rio, rio, rio! 
 
   “Ria, Rosa, ria” 

 

No estudo “O humour na moderna poesia brasileira”, Manuel Bandeira dá a seguinte 

explicação: “O humour, ou seja, a disposição para rir, ou pelo menos sorrir, de coisas ou 

situações que encaradas a sério seriam demasiado penosa ou revoltante – [...] – instalou-se na 

poesia brasileira com a geração de 22, subversiva dos cânones e valores então em voga” 

(BANDEIRA, 1997, p. 522). Bandeira esclarece, ainda, que essa geração exerceu sensível 

influência sobre ele, de modo a contribuir para que o poeta se libertasse da sua represada 

formação clássica, parnasiana e simbolista, bem como para o surgimento de sua natureza 

irônica expandida, existente em Libertinagem e emergida em “Pneumotórax”, um dos poemas 

característicos para o ponto de vista do presente tópico: 

 
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.  
Tosse, tosse, tosse. 
 
Mandou chamar o médico: 
 
– Diga trinta e três. 
– Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
– Respire.  
..................................................................................................... 
 
– O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão  

[direito infiltrado. 
– Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
– Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
 
                 [L, p. 97.] 
 

O poeta vê-se diante dos limites impostos pela doença e trata, de forma burlesca, tais 

limitações. A disposição dos versos reveste-se da peculiar característica de uma consulta 

médica ao obedecer a sequência de perguntas e de respostas, de acordo com esquema: 

sintomas, auscultação, diagnóstico e prescrição médica. A primeira estrofe é o relato dos 

sintomas da enfermidade. Supõe-se que, com a chegada do médico, na terceira estrofe, haja os 

procedimentos normais da consulta; então, nas três primeiras estrofes, ri-se do que há de 
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rígido e de mecânico nas atitudes e nas palavras estereotipadas das personagens. Daí, através 

das reticências, uma longa pausa sinaliza o espaço do retorno do médico à mesa para dar o 

diagnóstico clínico sobre o caso. Após o crucial diagnóstico, é manifesta a esperança do 

paciente, que, mesmo apavorado, pergunta sobre o pneumotórax como possível tratamento 

para a doença. Porém, o último verso quebra, de forma burlesca, a rigidez das palavras lidas 

na primeira parte do poema e o tom pesaroso da sentença de morte proferida pelo clínico, 

preciso e duro, suscitando o riso. O “tango argentino” sinaliza a quebra da rigidez de uma 

situação difícil, ou seja, um nonsense para, ironicamente, representar o sentido da vida, a 

exemplo da imprudente sentença expressa na letra deste tango de Maria Luisa Carnelli (1898-

1987): 

 

Se va la vida, se va y no vulve. 
Lo mejor es gozarla y largar 
las penas a rodar.   
  (SÁBATO 1963, p. 22, Apud CARNELLI, 1929) 

 

Embora o verso bandeiriano encontre coerência semântica com a metáfora do tango 

argentino, pois, segundo Enrique Santos Discépolo, “el tango es un pensamiento triste que se 

baila”19, não seriam essas as palavras esperadas de um médico, se elas não estivessem na 

esfera do artístico. Aqui, vale transcrever a regra geral de Bergson: “Obteremos um efeito 

cômico ao transpor a expressão natural de uma ideia para outra tonalidade” (1987, p. 66). Em 

“Pneumotórax”, é no último verso que se tem o empenho da criação cômica. Nele, o desvio 

prova estar no campo do risível, por causa da quebra de rigidez da linguagem médica. Ela é 

constante nos demais versos do poema, porquanto, logo são reconhecidos os signos 

pronunciados automaticamente entre o paciente e o médico. No referido verso, a ironia 

fornece um novo estilo de representar a catarse de suas inquietações estéticas e existenciais: 

rir de coisas penosas consumando a nota positiva de reação antipenumbrista. A propósito 

desse poema, conforme interpretação de Péricles Eugênio da Silva Ramos, “A linguagem de 

Bandeira atinge sua plenitude coloquial e irônica, mas por vezes com um humor que ostenta a 

                                                 
19 Quem transcreve a frase de Discépolo é Ernesto Sábato, em Tango: discusión y clave, ao considerar ser o 
tango uma expressão artística a respeito da ansiedade, da esperança e da evasão mágica da dura realidade 
cotidiana. No livro, ele aponta os mecanismos que explica a tristeza do tango. Dentre eles, destaca a 
desesperança, o sentimento de inferioridade do novo imigrante argentino, o rancor, a ameaça e o sarcasmo: “el 
porteño que se baila un tango lo hace para meditar en su suerte [...] o para redondear malos pensamientos sobre 
la estructura general de la existencia humana. [...] El porteño siente que el Tiempo passa y que la frustación de 
todos sus suños y la muerte final son sus inevitables epílogo” (1963, p. 17 e 22). De acordo com esse 
pensamento, o Eu lírico de “Pneumotórax” combina com “el hombre del tango [que] es um ser profundo que 
medita en el paso del tiempo y en lo que finalmente ese paso nos trae: la inexorable muerte” (SÁBATO, 1963, 
22).  
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rara qualidade de ser ao mesmo tempo trágico20, traço que o divorcia do simples poema-piada 

ou do caso meramente pitoresco ou anedótico” (RAMOS, 1980, p. 137).  

O final do poema quebra a sequência séria em que vinha o enunciado. O riso, então, 

tem afinidades com o inesperado, que gera a ruptura da situação, no final do poema, como 

saída da complicação. O humour bandeiriano é uma forma de ironia, porquanto Bandeira, em 

alguns poemas, dissimula alegria para não revelar a amargura das difíceis decepções 

ocasionadas pela vida; enfim, uma saída para ironizar um destino trágico e para suscitar, 

liricamente, uma proposta de vida. Huizinga sugere que a ironia revela-se no espírito humano 

com o propósito de exprimir ou de resolver os problemas difíceis da vida. Nisso, adverte 

Bergson, estão o aspecto risível da natureza humana e a função comum do riso: “O que a vida 

e a sociedade exigem de cada um de nós é certa atenção constantemente desperta, que 

vislumbre os contornos da situação presente, e também certa elasticidade de corpo e de 

espírito, que permitam adaptar-se a ela” (1987, p. 18). A poesia é um campo fértil para esse 

recurso criativo ao apresentar jogos de palavras que problematizam os desajustes profundos 

da existência humana. Acaso, diante da rigidez do corpo, do espírito e do caráter, falte a 

elasticidade, surgirão debilidades, indigências psicológicas e misérias presas ao aspecto sério 

e rígido da vida individual e social: “Tensão e elasticidade, eis as duas forças reciprocamente 

complementares que a vida põe em jogo” (BERGSON, 1987, p. 18). Huizinga notou que a 

alegria e o divertimento do jogo têm funções de distensão oferecidas a todas as criaturas, 

como forma de compensar as ações puramente mecânicas da vida. 

Ademais, a prescrição médica, de “Pneumotórax”, pode ser um exemplo do que 

Alberti disserta sobre o segundo estatuto do “não-lugar”, como nada, que encerra a essência 

do riso: “O segundo movimento consiste em relacionar o “nada” à cessação de ser: o “nada” 

não é mais a metade não séria ou o inconsciente do ser, e sim a morte. Saber rir, nesse caso, é 

tornar-se Deus, experimentar o impensável, ou ainda sair da finitude da existência” 

(ALBERTI, 1999, p. 23). Na lírica de Bandeira, o riso da morte consiste na transfiguração 

poética dos limites do ser e revela a arte como uma experiência possível para se transcender 

do nada existencial. É, nesse sentido, que o riso guarda relação com o campo da criação, 

metaforizado, por Alberti, como o “tornar-se Deus”. Daí, “o riso passa a ser uma solução 

tanto para o ser aprisionado nos limites da razão quanto para o ser aprisionado na finitude da 

existência” (ALBERTI, 1999, p. 24). O verso “A única coisa a fazer é tocar um tango 

                                                 
20 O grifo nas palavras “humor” e “trágico” é para assegurar ao leitor que se trabalha com a concepção de 
“humour”, sinônimo de humor trágico.  
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argentino” suspende, de certa forma, a inibição que o diagnóstico fatal produz e pode 

conduzir, aparentemente, a um efeito chistoso de nonsense.  

O verso “Perdi o jeito de sofrer”, da “Oração a Teresinha do Menino Jesus”, texto 

pertencente também ao conjunto de Libertinagem, torna-se cômico, por aludir à desventura 

expressa na fase inicial da poesia bandeiriana. Já alguns versos de “Não sei dançar” 

surpreendem ironicamente o leitor, com uma suposta indiferença e com uma superioridade do 

Eu lírico frente às perdas que a vida ocasiona; afinal, o verso 2, “Eu já tomei tristeza, hoje 

tomo alegria”, assinala que, em consequência dos sentimentos complexos, o riso sempre 

mostra completa conexão com a tristeza (Cf. SKINNER, 2004, p. 29). A dose de alegria 

suaviza tudo o que poderia restar de rigidez mecânica, no espaço poético de “Não sei dançar”. 

Aqui, o riso carnavalesco aplica-se ao riso festivo, como patrimônio do povo, inerente à 

própria natureza do carnaval, momento em que o mundo inteiro parece cômico, alegre e cheio 

de alvoroço, “mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e 

ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 2008, p.10).  

A forma poética é, portanto, o principal método de expressão das coisas importantes 

da vida e, das antigas civilizações até hoje, permanece expressando naturalmente as coisas 

intangíveis. Isso é por que ela traz, em sua origem, a função lúdica situada nos limites da 

extravagância, da alegria e do divertimento (Cf. HUIZINGA, 2004, p. 136). Bandeira 

“explora uma larga variedade de recursos estilísticos com o fito de desenvolver seus dons 

naturais para o verso humorístico e irônico, e sua multiplicidade de nuanças contribui para a 

impressão geral de grande riqueza e sutileza de expressão” (PONTIERO, 1980, p. 269). O que 

ele sublinha, nos versos anteriores, apresenta o humor amargo e irônico como desmistificador 

e como emancipador da ideologia de outrora, prevalecendo a tendência modernista de caráter 

libertário e a capacidade de trazer o risível para o seu trabalho artístico. Retomando o 

pensamento de Verena Alberti, “o caráter regenerador do riso é identificado com o universo 

da arte” (ALBERTI, 1999, p. 31), visto que o riso e o risível aproximam-se do campo poético 

e ficcional, ignorando os sistemas de sentidos fechados, de automatismo e de rigidez, e 

fazendo emergir possibilidades diversas na esfera criativa. Admite a autora que “Quando 

pressupõe a ideia de um sistema, de uma ordem ou de uma norma, o lugar do riso é, em geral, 

o da desordem ou da transgressão” (ALBERTI, 1999, p. 30). No geral, há, na poética em 

pauta, a renúncia de um lirismo que não é libertação. Bandeira permitiu-se fugir do trágico 

sentimento da morte para a transposição poética vivenciada com disponibilidade irônica e 

com recusa de todas as tristezas. 
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Henri Bergson explica que “o desvio é essencialmente risível [...] O rígido, o já feito, 

o mecânico, contrariamente ao maleável, ao continuamente cambiante, ao vivo, o desvio 

contrariamente à atenção, enfim, o automatismo contrastando com a atividade livre, eis em 

suma o que o riso ressalta e pretende corrigir” (1987, p. 69). 

No ensaio “Camões: alegria por trás do triste fado”, Elizabeth Dias Martins avalia que 

o poeta português, frente aos infortúnios, “riu para não chorar, ou, fingindo o riso, buscou 

dissimular a mágoa da pobreza, isto é, da miséria. Por esse processo, muito aproximado da 

catarse, o autor intenta libertar-se da dor pelo riso” (2003, p. 112). De acordo com a 

pesquisadora, quando há uma possível relação dos fatos da vida de um poeta com a sua obra, 

 

esta se deve a estarem intrinsecamente relacionados os fatos da vida do autor 
com os temas da poesia do riso, seja o irônico, o faceto, ou o amargo. Em 
alguns casos, como o da “técnica do artifício alusivo” (SARAIVA, José 
Hermano, A vida Ignorada de Camões. Mem Martins: Europa-América, s/d: 
42), cujos exemplos são muitos nas redondilhas, a investigação biográfica 
pode ser fundamental no esclarecimento do poema e, principalmente, no 
atinente ao sentido dos versos, pois só conhecendo a gênese do episódio 
poderemos aclarar se a intenção do Poeta era zombar, invectivar ou 
simplesmente gracejar com o destino aludido (MARTINS, 2003, p. 108). 

 

Bandeira igualmente riu em torno do trágico. Expressou os infortúnios da vida como 

um grande clown, exercendo plenamente sua maturidade poética. Deparou-se com as 

amarguras que a vida lhe impôs, tornando risível um assunto grave e impedindo que o sério se 

fixasse na integridade inacabada da existência cotidiana. Antes, o poeta suscitou um riso 

alegre e bom, ao incorporar liricamente as alegrias da meninice; depois, expandiu sua veia 

risível e teceu considerações cômicas em alguns versos. No entanto, o humour expressa-se de 

modo agudo, com abusiva provocação frente aos desastres do Eu lírico bandeiriano, por 

conseguinte, o poeta riu quando não havia razão para rir. Nas culturas arcaicas, Huizinga 

confirma, em determinadas ocasiões, que um poema surgia a fim de quebrar um feitiço ou 

para que alguém se saísse de uma situação difícil.  

 

O que importa aqui não é que esse costume tenha ou não chegado a possuir 
alguma importância prática para a vida quotidiana, e sim que o espírito 
humano tenha inúmeras vezes visto neste motivo lúdico, que é aparentado 
tanto ao enigma “fatal” quanto à aposta, uma maneira de exprimir, e talvez 
de resolver, os intrincados problemas da vida, e que a arte poética, sem visar 
diretamente a um efeito estético, tenha encontrado neste jogo o mais fértil 
solo para o seu desenvolvimento (HUIZINGA, 2004, p. 141).      
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Já em A cinza das horas, o poeta revela uma espécie de catarse artística, como forma 

de libertação, de purificação ou de apaziguamento: 

 

Cria, e terás com que exaltar-te 
No mais nobre e maior prazer. 
A afeiçoar teu sonho de arte, 
Sentir-te-ás convalescer. 

 
A arte é uma fada que transmuta  
E transfigura o mau destino.  

[CH, p. 16.] 
 

Nessa análise, pode-se observar que Bandeira apropriou-se de diversas modalidades 

do riso, deixando, para cada tema, diferentes tons de comicidade: a lírica bandeiriana passa de 

alegre para satírica; de cômica para irônica, até chegar ao humour. A variedade expressiva 

atende e conduz a uma unidade de estilo referente à presente pesquisa. No caso de 

Libertinagem, essa unidade encerra as visões de um lírico que formalizou a sua poesia numa 

diversidade de ritmos, de metros; enfim, de experiências de linguagem. Assim, a evolução 

dessa lírica é permeada por um substrato lúdico que guarda a poesia, o segredo de Pasárgada e 

a infância, que inundaram a produção de Bandeira. O riso foi mais um ponto de chegada que 

elevou o fazer literário do poeta, revelando mais uma de suas facetas. 

 

 

3.3.4. “Nem nada” 
 

     

Do mesmo modo como foi assumida a proposição, no primeiro capítulo, sobre o “não-

lugar” da lírica bandeiriana na sociedade moderna e tecnológica, aqui vale a indagação, feita 

por Huizinga: “Até que ponto se mantém essa qualidade lúdica da poesia, à medida que a 

civilização se vai tornando mais complexa” (2004, p. 143) e desligada das coisas intangíveis? 

No presente capítulo, os versos risíveis e os nonsenses, vistos na poesia do recifense, tornam 

evidente que a raiz de sua força poética situa-se na infância, ao passo que tem sua essência 

nas experiências com a linguagem. Disso, surgiu a preferência de brincar com as palavras e 

tornou-se pura fruição, em todos os sentidos, reconstituindo e vivificando as experiências 

graças à intimidade lúdica de Bandeira com a linguagem. A infância consistiu no lugar onde 

se tornaram possíveis as experiências rejeitadas pelo mundo administrado. É como se ela se 

constituísse num enigma do indizível, que, para ser desvendado, supusesse a abertura de 
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espaços nos quais figuram, por exemplo, os jogos de linguagem; ou seja, o indizível da 

infância, considerado lugar do lúdico, em que as formas poemáticas, livres do academicismo e 

da massificação, foram fundando a escrita de Bandeira e conferindo um sentido ao dado 

complexo da existência humana, principalmente se o lúdico for “desentranhado” de um objeto 

simples, a exemplo do que se pode ler em “Balõezinhos”: 

 

Na feira-livre do arrabaldezinho 
Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor: 
– “O melhor divertimento para as crianças!” 
Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres,  
Fitando com os olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito 
redondos. 
 
No entanto a feira burburinha.  
Vão chegando as burguesinhas pobres, 
E as crianças das burguesinhas ricas, 
E as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. 
Nas bancas de peixe, 
Nas barraquinhas de cereais, 
Junto às cestas de hortaliças 
O tostão é regateado com acrimônia.  
 
Os meninos pobres não vêem as ervilhas tenras 
Os tomatinhos vermelhos, 
Nem as frutas, 
Nem nada. 
 
Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor  

[são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. 
 
O vendedor infatigável apregoa: 
– “O melhor divertimento para as crianças!” 
E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem  

[um círculo inamovível de desejo e espanto. 

       [RD, p. 91.] 

 

Arrigucci Jr. desenvolve sua tese a partir do reconhecimento de que, no estilo 

bandeiriano, a presença do poético brota sob uma forma simples, “na forma paradoxal do 

simples onde se depura o complexo se cala o mistério. Por aí quem sabe, se possa ter acesso à 

fonte escondida da arte de Manuel Bandeira” (2003, p. 48). Esse traço essencial, comum à 

lírica do pernambucano, abriga, em sua essência, a fórmula de Isócrates, assim referida por 

Longinus, no seu tratado Sobre o sublime: “As palavras têm tal poder, que podem tornar 

humilde o que é grandioso, e tornar grandioso o que é humilde; elas podem exprimir velhas 

ideias sob uma forma nova, e discutir o que acaba de acontecer em um estilo dos velhos 
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tempos” (ISÓCRATES, Apud ARISTÓSTELES; HORÁCIO; LONGINUS, 1978, p. 130). 

Assim, a poesia, em análise, parece despertar a velha ideia de que a simplicidade resulta de 

um apurado processo de experiência natural da vida. Vale lembrar, aqui, da parábola bíblica 

sobre a simples naturalidade com que, através do crescimento, vestem-se os lírios do campo, 

ao ponto de serem tão belos “que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como 

um deles” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2006, Mat. 6:29). Entretanto, o efeito de simplicidade, 

em Bandeira, não descarta o meticuloso trabalho com os múltiplos recursos significativos de 

uma poética, para organizar, funcionalmente, a estrutura geral do poema. É o que ocorre em 

“Balõezinhos”. 

Manuel Bandeira elabora, nesse poema, um quadro que mistura, funcionalmente, a 

natureza viva à natureza-morta, em cenas ricas em cores e em movimento. O cenário da feira 

livre do arrabalde é construído em função do que será a cena mais tocante; aquela que 

prenderá o olhar do poeta e o do leitor. Os personagens são os meninos pobres e o vendedor 

de balões. Sem dinheiro para comprar o melhor divertimento, as crianças fitam “com os olhos 

muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos”. Enquanto isso, a feira burburinha: 

vai chegando a gente do povo, comprando e saindo. O movimento efervescente da feira 

diferencia-se daquele momento estático, que aparece até o final do poema: “Um círculo 

inamovível de desejo e espanto”. Da feira, o poeta lista os produtos alimentícios necessários à 

sobrevivência humana e, olhando em torno do vendedor de balões, descreve os menininhos 

pobres admirados da mercadoria lúdica. Bandeira capta a preferência dos meninos que, apesar 

de serem pobres, não estão preocupados com a fome. Consoante o Eu lírico, a principal 

mercadoria é o brinquedo colorido, logo, este tem a substância que dá prazer à vida, como a 

alegria e o divertimento das crianças, quando elas brincam com balões. Isso é a infância em 

Manuel Bandeira. O balão pode ficar entre as mercadorias que estão em segundo plano, no 

senso comum; porém, no poema de Bandeira, esse objeto colorido constitui a imagem 

principal da cena. Nesta, há outro indício de que a função “desconstelizadora” atua em toda a 

poética bandeiriana. De acordo com Haroldo de Campos (1980), a simples mudança de 

ângulo do lugar-comum para o lugar-incomum inscreve a poesia de Bandeira na referida 

função; principalmente como suporte ao apego do poeta à simplicidade. Onestaldo de 

Pennafort acredita que Bandeira “cria um simbolismo verbal em que as palavras não só se 

podem desviar do seu sentido normal e lógico, como deixam de ser simples termos de 

conceitos abstratos, para adquirir uma significação especial, uma qualidade própria, tornando-

se como que um elemento ao mesmo tempo de percepção e expressão” (PENNAFORT, 1980, 

p. 103). 
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A base lúdica tende a ser reforçada, desde o início do poema, não apenas pela 

descrição da imagem, mas pelo procedimento geral de apresentação da feira, mediante 

imagens diferentes e justapostas; portanto, arma-se um jogo dramático, metonímico, entre 

personagens do cotidiano e a essencialidade. Com isso, certamente, o aspecto lúdico e o social 

surgem entrelaçados, numa espécie de estrutura poética. Bandeira não permite que as práticas 

sociais, como o movimento da feira, ocultem o que é essencial no espaço poético. O poema 

parece dividir-se em duas partes que estruturam o jogo criativo: a primeira é marcada pela 

disparidade social, pela narração e pela enumeração do que é corriqueiro, de forma a compor 

o meio do poema; já a segunda compõe os dois extremos, o início e o fim, pois o texto 

começa e termina com o olhar do poeta atento ao lúdico, peça essencial às crianças e à poesia. 

Na feira livre, os meninos pobres ignoram as frutas, as verduras e os peixes frescos, no 

entanto se alimentam do que se faz indispensável a eles: os balõezinhos de cor; ou seja, 

apenas o lúdico parece dar, nesse poema, sustentação à vida e à arte.  

A adoção do verso livre colaborou para que Bandeira chegasse mais perto do universo 

lúdico da infância e das coisas simples e significativas do cotidiano, de modo a desvendar, 

assim, o segredo da sua poesia. Consoante o autor de Humildade, paixão e morte: 

 

Esse movimento em busca da simplicidade tem de fato algo de misterioso, 
na medida em que evita todo mostrar-se ostensivo, seja pelo espetáculo da 
forma ou da emoção, para recolher-se ao redor do essencial, do reduto 
último daquele “luzir sensível da ideia” (na expressão de Hegel), despojado 
de todo brilho fácil. Sugere, em troca, outro tipo de facilidade, enganosa, 
porque esconde a verdadeira dificuldade no mais fundo (ARRIGUCCI Jr., 
2003, p. 48).  

 

Mesmo com a habilidade de manipular o verso livre como bem queria, o poema 

“Balõezinhos” apresenta uma geometria explícita, encaixada no todo, de forma a enfatizar a 

organização geral: a primeira estrofe aproxima-se da última, logo, repete o pregão e a cena 

dos meninos em volta do vendedor, repetição que lembra a estrutura do rondó; as duas 

estrofes do meio apenas enumeram aquilo que é indispensável à sobrevivência, de maneira 

que a segunda delas, a penúltima estrofe, admiravelmente chama atenção pela diminuição 

progressiva do número de sílabas poéticas, também muito discrepantes quanto ao tamanho. É 

como se Bandeira quisesse enfatizar a insignificância das duas estrofes do meio frente ao que 

torna belo o poema. Talvez por isso, o verso mais curto coincide com a expressão “Nem 

nada”. 
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Nesse poema, o deslumbramento capta a infância do espaço lúdico, que dá substância 

aos versos, assim como atrai os meninos. Estes são tomados pela admiração, pelo apelo 

silencioso, pelo desejo e pelo espanto, para sustar a desilusão. O “nada” pode significar o que 

eles vivenciam na vida: a constante falta ou a escassez do que não veem na feira – os 

alimentos –, pois estão fixos na alegria, no encanto do colorido que transcende à vida. Para os 

meninos, bastava o olhar de deslumbramento, porquanto a vida não estava áspera naquele 

momento, como era para os que regateavam tostões. O espaço em que nasce a beleza do 

poema é igualmente sustado pelo corriqueiro e pelo banal, a fim de encher-se de ludicidade. 

A terceira estrofe de “Balõezinhos” mostra a força significativa do espaço construído 

em função do sentido da palavra que constitui o verso mais curto e visivelmente menor. O 

número de sílabas poéticas dos versos dessa estrofe, respectivamente, é 13, 7, 3 e 2. Ela ocupa 

uma posição privilegiada, no meio do poema, porque encerra a cena descritiva do que encheu 

o balão e não teve importância central para o jogo poético. Daí recomeçará a narração e o 

desfecho do poema, contendo o mesmo discurso pelo qual começou. De certo modo, a 

disposição das estrofes promove uma visualização de um círculo, similar ao formato de um 

balão.  

A infância, em “Balõezinhos”, tem um significado ético, pensado a partir do balão, 

mercadoria “inútil” e verdadeiramente dispensável à vida das personagens da feira, visto que 

elas estavam preocupadas mais com as mercadorias padronizadas, aquelas que sustentam o 

corpo, do que com o simples objeto colorido. Isso faz supor e desvelar o dia-a-dia dos pobres 

e dos ricos, dividindo ali o mesmo lugar e escolhendo, para si, diferentes produtos de 

consumo. Os balõezinhos, para as crianças e o poeta, é que consistiu no produto 

indispensável. O sufixo diminutivo adicionado ao substantivo “balão” é a forma apreciativa a 

qual Bandeira utiliza a fim de qualificar os objetos. O sufixo indica, outrossim, depreciação, 

de maneira a enfatizar que o balão pode ser classificado como um simples objeto de baixo 

valor mercadológico. Mas, antes da palavra “balõezinhos”, no verso 5, Bandeira classifica-os 

como “grandes”. Assim, o poeta oculta, na mais simples mercadoria vendida naquela feira, a 

grandeza que os balões possuem no espaço de sua poética, onde ganham lugar de admiração, 

de preferência e de destaque. O grande, mais uma vez, oculta-se no humilde, como forma de 

desvendar o segredo da poesia bandeiriana. O poeta desvia o olhar para as coisas simples do 

cotidiano, mas merecedoras de expressão da arte. “Balõezinhos” encenam uma lição de vida e 

de poesia: nesse poema é possível reconhecer a infância a partir do olhar de desejo e de 

espanto que a poesia requer para si. 
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O refrão, “‘o melhor divertimento para as crianças!’”, coincide com o pregão dos 

vendedores da feira: trata-se de um resíduo clássico ou medieval presente no texto lírico de 

Bandeira, pois os pregões originaram-se nas feiras da Antiguidade e do Medievo. Essas são 

práticas sociais que representam um costume peninsular de experiências coletivas e que 

aparecem, constantemente, ao longo da história da civilização medieval e ocidental, chegando 

até os nossos dias. O discurso figurativo da feira livre é uma projeção de sentido feita dos 

versos que constroem um espaço repleto de elementos significativos na estrutura do poema. 

Por certo, é apenas um olhar de recepção na obra de Bandeira que prende a atenção do leitor 

para algo incomum ou inesperado, trazido pela poesia, nascido de sua natureza expressiva e 

estruturado materialmente nos signos. Exemplo disso é o formato do balão, que serviu para 

estruturar a arquitetura do poema e que pode se constituir, também, numa metáfora, a fim de 

sugerir o círculo da vida. O burburinho da feira é como o ar que apenas enche o balão, para 

mostrar o seu exterior, a parte que mais chama atenção. Diferente de um bombom ou de um 

presente, no balão o que atrai é a forma, o exterior, a leveza e a cor. O olhar do poeta é 

igualmente atraído por isso, prende-se a tudo isso para captar a beleza das coisas simples e 

desvia-se do comum e do padronizado, como acontece aos olhares das crianças, que preferem 

o divertimento à obrigação que os pais impõem. Esse desvio é a infância, na poética de 

Bandeira. Fecha-se para o dispensável na vida e abre-se para colorir os olhos carentes de 

ternura e de linguagem, sendo esse o lugar conferido à significação. O discurso do início é o 

mesmo do fim, atado para estampar o que é verdadeiramente indispensável à vida: “Não só de 

pão vive o homem” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2006, Mat. 4:4), já disse “o Mestre dos 

Mestres”; o que dirão a poesia e o reino infantil, espaços encantados, coloridos, divertidos e 

necessários ao desenvolvimento psicopedagógico da criança. Ao passo que o balão, em cima, 

é oval e, no meio, afunila-se, até chegar ao lado oposto e tornar-se oval, o poema de Bandeira 

acompanha esse formato. Nesse ritmo, Bandeira fecha o volume de 1924, preparado para 

chegar ao livro em que coube a sua Pasárgada.   
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4. “VERSOS COMO QUEM MORRE” 
 
A arte é uma fada que transmuta 
E transfigura o mau destino. 

      
  “À sombra das Araucárias” 

 
 A discussão do presente capítulo gira em torno da constatação de que a morte é uma 

evidência contínua na lírica de Manuel Bandeira, mesmo em poemas tomados de ludicidade. 

Desde o início do itinerário poético, em 1917, é intrigante ler em “Desencanto”, segundo 

poema de A cinza das horas, Bandeira anunciar que faz “versos como quem morre”.  

Ao longo dos 11 livros de poesia, a morte se configura de diferentes modos, mas 

sempre com forte carga expressiva. Tanto assim que, em 1940, no “Poema desentranhado de 

uma prosa de Augusto Frederico Schmidt”, o poeta repete a símile de “Desencanto” e, em 

1965, após quase 50 anos da publicação d’A cinza das horas, Bandeira lança a coletânea 

“Preparação para a morte”, a qual apresenta restritamente o tema da morte.  

O intuito deste trabalho é investigar alguns dos significados que tem essa temática, 

partindo da relação, proferida por Bandeira, entre a arte de fazer versos e a morte. A hipótese 

levantada por esta pesquisa é a de que essa relação compõe a chave para a elucidação do 

sentido de toda a lírica bandeiriana.  

A morte, na obra do modernista, traz aquilo que a criação da arte de sua época 

representa, a saber: um vasto campo de visões, amparadas em questões que envolvem 

filosofia, religião, ciência, economia, sociologia etc. No caso de Bandeira, que guarda os 

resquícios da arte simbolista na primeira poética, sobretudo por reagir às correntes analíticas e 

científicas do século XIX, elege a simbologia das cinzas para o início de sua obra literária.  

A partir do título A cinza das horas, o símbolo cinza é o primeiro suporte para a 

análise da poética bandeiriana, que tem na ideia de morte um lugar essencial de sua expressão. 

É provável que os termos cinza, por lembrar fragmentos, e horas, por trazer a noção de 

brevidade, indiquem, já no início da carreira literária do recifense, um ser diluído que, no 

entanto, sustenta-se em uma “pouca cinza fria”, a fim de resistir à efemeridade da vida 

moderna, a qual privilegia a razão calculista e anônima, além de desconsiderar aquilo de que 

fala Heidegger, sobre a linguagem poética, que restitui ao homem a sua verdadeira natureza. 

Ao trazer, nas circunstâncias de 1917, a poética da morte como tema de abertura, 

Bandeira reconhece e presentifica que a tragédia humana, como foi outrora tão cara à 

Literatura Universal desde Homero, faz parte de sua obra. Conquanto, a análise dos poemas 

de Bandeira também contribui para a percepção do sentido da vida humana na modernidade. 
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Diante da lírica do modernista brasileiro, este trabalho mostra o enfrentamento deste Eu face a 

face com as questões pertinentes à condição do homem, a exemplo da angústia, do desamparo 

e da finitude. Nesse passo, é possível chegar ao discernimento de que o enfoque dado à morte, 

como elemento fundante do seu lirismo, desencadeia a negatividade como seu discurso 

construtivo, por ser expressão de desgosto e de negação do mundo fáustico, industrial e 

burguês da era moderna.  

Na lírica moderna, a morte como negatividade pode ser reconhecida como expressão 

do “desamparo do homem no deserto da metrópole, transitoriedade, reflexões acerca do 

alheamento do mundo [...] com suas complicações, contradições, [mesmo que seja] de forma 

alusiva e indireta” (FRIEDRICH, 1978, p. 198). Ora, se a morte fosse compreendida apenas 

como o fim do ciclo vital (do nascimento à morte), atribuído a todo vivente, Bandeira não a 

usaria como símile ao seu exercício poético na fase inicial. Entretanto, se a expressão “como 

quem” aproxima o estado de consciência da morte da arte de fazer versos, é porque ela guarda 

o entendimento análogo ao da filosofia: tanto a morte quanto a linguagem são instâncias que 

colocam o homem diante de sua condição mais certa e insuperável, visto ser ele, entre os 

viventes, o que possui a linguagem e tem a consciência da morte.  

A partir desse entendimento, convém elucidar o conceito de morte, que é tomado do 

Dicionário de Filosofia, elaborado por Nicola Abbagnano. Dentre as acepções do verbete 

morte, essa análise adotou a que guarda relação específica com a existência humana: “O 

conceito da Morte como possibilidade existencial implica que a Morte não seja um 

acontecimento particular, situável no início ou no término de um ciclo de vida próprio do 

homem, mas uma possibilidade sempre presente na vida humana e tal que determine as 

características fundamentais desta” (1962, p. 654).  

Nas páginas anteriores, esta pesquisa foi guiada pela convicção de que somente na 

linguagem a experiência humana se realiza com significação. Seguindo ainda os passos de 

Agamben (2006), o objetivo agora é compreender a morte, na poesia bandeiriana, também 

pelo viés que aponta para a linguagem, tal como foi visto no estudo sobre a infância, 

ocupando o espaço de estrutura original da significação. Visto que a infância introduz 

Bandeira no mundo da escrita poética, simbolizando a passagem do homem natural para o 

homem cultural, produtor da arte, a morte encena o modo de o poeta percorrer o mundo de 

sua criação lírica. Disso nasce a investigação deste trabalho, cujo intento é mostrar que a 

morte guarda relação entre o ser dos mortais e o ser da linguagem, num espaço onde é 

possível se discutir a questão do sentido, do silêncio e da negatividade no processo criativo do 

pernambucano. Esses tópicos, desenvolvidos ao longo deste capítulo, estão entrelaçados e 



 

 

109

 

servem para reforçar a continuidade das concepções de lírica moderna e de infância, já 

trabalhada nos dois primeiros capítulos desta tese. 

A propósito da relação entre linguagem e morte, Agamben (2006), na trilha de 

Heidegger, discute que o homem figura como o mortal e como o falante, sendo o animal que 

possui a faculdade da linguagem e da morte. Ele se baseia nas palavras de Heidegger, escritas 

na conferência de 1959, sobre “A essência da linguagem”: “mortais são aqueles que podem 

fazer a experiência da morte como morte. O animal não é capaz dessa experiência. O animal 

também não pode falar. [...] Essa relação pode, contudo, nos dar um aceno para o modo em 

que a essência da linguagem nos intima e alcança e, com isso, nos sustenta, se é que a morte 

faz parte do que nos intima” (HEIDEGGER, 2003, p. 170).  

De certa maneira, a morte é, para Bandeira, o fio de Ariadne que o orientou nos 

labirintos das vivências, do cotidiano, das esperanças, dos sofrimentos, apontou uma direção 

para sua existência, inclusive depois de ter estado diante da morte prematura, e o conduziu à 

transfiguração poética dessas experiências. Nessa circunstância, Agamben propõe que “a 

morte assim concebida não é, obviamente, aquela do animal, não é, portanto, simplesmente 

um fato biológico. O animal, o somente-vivente, não morre, mas cessa de viver” (2006, p. 

13).  

Na mocidade, aos 18 anos, Manuel Bandeira descobre estar com tuberculose, se 

depara com os limites fatais da vida e procura estratégias para ressurgir e dar um novo 

significado a esta, e mesmo da morte fez arte, segundo diz: “Então, na maior desesperança, a 

poesia voltou como um anjo e sentou-se ao pé de mim” (Apud SENNA, 1980, p. 64). É José 

Maranhão, no livro O que é a morte (1985), que fala ser ela a possibilidade peculiar, 

insubstituível e insuperável do viver humano. “À medida que nos conscientizamos de nossa 

condição de mortais perceberemos, mais e mais, que não temos o direito de desperdiçar o 

pouco tempo que dispõe a sua existência; que cada instante é irrecuperável e que, por isso 

mesmo, deve ser aproveitado o mais plenamente possível” (p. 64).  

Agora, faz-se necessário examinar os versos de “Desencanto” e esclarecer em que 

medida a morte é tomada na lírica do autor de “Vou-me embora pra Pasárgada”:  

  

Eu faço versos como quem chora 
De desalento... de desencanto... 
Fecha o meu livro, se por agora 
Não tens motivo nenhum de pranto. 

 
Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 
Tristeza esparsa... remorso vão... 
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Dói-me nas veias. Amargo e quente, 
Cai, gota a gota, do coração. 
 
E nestes versos de angústia rouca 
Assim dos lábios a vida corre, 
Deixando um acre sabor na boca.  
 
- Eu faço versos como quem morre.  

      [CH, p. 4.] 

 

Este poema apresenta o Eu lírico desencantado, fazendo versos como quem chora, 

morre e sente angústia, certamente a facultar ao homem a ser o ser vivo que ele é, diante 

dessas situações que o reivindicam sempre para sua condição humana. Nisso, convida o leitor 

a não participar dessa lírica se por acaso não tiver “motivo nenhum de pranto”. 

Os poemas de A cinza das horas, primeira coletânea, salientam o tom melancólico 

inerente ao Penumbrismo ou Crepuscularismo, termos referentes à tendência poética 

constante em autores caros a Manuel Bandeira. Particularmente, por causa da doença, 

Bandeira confessa cumplicidade com Sérgio Corazzini, poeta crepuscolare.21  

De acordo com Norma Seltzer Goldstein, grande parte dos poemas de A cinza das 

horas evidencia traços estilísticos tanto do Parnasianismo quanto do Simbolismo, e mesmo 

dos precursores do Modernismo. Ela defende que o meio-tom sentimental prevalecerá ao 

longo de toda a coletânea, tornando-se uma particular marca do poeta, bem como o uso de 

reticências, reminiscências do Simbolismo presentes no texto (GOLDSTEIN, 1987, p. 11). 

Para Ribeiro Couto, esse poema expressa angústia pessoal com a enfermidade e as condições 

de vida que esta obrigou a Bandeira. O primeiro quarteto “era um apelo à piedade” e “o 

célebre verso ‘Eu faço versos como quem morre’ não era literatura. Durante muitos anos cada 

dia foi para ele o último. Cada poema era uma despedida” (1980, p. 49).  

De fato, segundo as seguintes palavras de Bandeira, A cinza das horas corresponde à 

fase da poesia de desabafo: “Imobilizado largos anos numa chaise-longue, consolava-me 

daquela forçada inação escrevendo versos, que não passavam de um desabafo das minhas 

tristezas. Não pensava em publicá-los em livro; só o fiz em 1917 [...] meu primeiro volume de 

poesia – A cinza das horas” (Apud SENNA, 1980, p. 64).  

No entanto, os versos de “Desencanto”, para esta análise, não podem simplesmente ser 

associados às tendências poéticas referidas no parágrafo anterior, nem à marca sentimental e 

                                                 
21 “Naquele tempo me apaixonei , mas me apaixonei deveras, por um poema de Sérgio Corazzini, poeta um ano 
mais moço do que eu e falecido aos vinte anos, da mesma tuberculose que escapei de morrer. Pertencera ao 
grupo crepuscolari,  sentimentais, irônicos e antidannunzianos” (BANDEIRA, 1997, p. 323). 
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particular por causa do estado de saúde do homem Manuel, mas à chave que guarda a morte 

como a significação do seu universo poético. Prova disso, anos depois das circunstâncias de 

1917, em Lira dos cinquent’anos (1940), Bandeira volta a dizer “da poesia feita como quem 

ama e quem morre”. Se na fase madura perdura a associação entre a poesia, a morte e, desta 

vez, também o amor, outra instância que traz à tona o propósito de viver intensamente, sinal 

que a símile de “Desencanto”, “Eu faço versos como quem morre”, atualiza-se em toda obra 

como pista para o seu desvendamento. Não é à toa que o tópos da morte é central para a 

crítica bandeiriana. A carga existencial de “Desencanto” torna-se evidente à medida que o 

poeta elucida o seu fazer a partir das circunstâncias limites que a vida impõe como condição 

inerente ao homem nos momentos geradores de lágrimas, como o desalento, o desencanto e a 

morte.  

Heidegger, ao abordar, em Ser e Tempo (1927), a questão do ser, seu sentido e a sua 

verdade, coloca em reflexão o próprio homem; nomeia a existência humana de Dasein22: “ser-

aí”, que tem no ser-no-mundo sua constituição fundamental, sempre em algo pendente no que 

pode ser e será.  

  

A esse pendente pertence o próprio “fim”. O “fim” do ser-no-mundo é a 
morte. Esse fim, que pertence ao poder-ser, isto é, à existência, limita e 
determina a totalidade cada vez possível da pre-sença. [...] Enquanto fim da 
presença, a morte é a possibilidade mais própria, irremissível, certa e, como 
tal, indeterminada e insuperável da pre-sença. Enquanto fim da pre-sença, a 
morte é e está em seu ser-para o fim (HEIDEGGER, 1990, p. 12; 41). 

 

Em linhas gerais, “Desencanto” dá a entender que a poesia, tal como a consciência da 

morte, é um modo de expressão e de enfrentamento da precária condição humana, que 

possibilita ao homem encontrar um entendimento novo e verdadeiro para as questões da vida. 

A ideia de morte tornou a linguagem desse autor produtora do sentido da sua indesejada 

realidade transfigurada para o poético. Torna-se fácil esse entendimento se forem lembradas 

aqui as palavras de Bandeira quando atribui à fatalidade da tuberculose o nascimento de sua 

arte, conforme disse: “No fim do ano letivo adoeci e tive de abandonar os estudos, sem saber 

que seria para sempre. Sem saber que os versos, que eu fizera em menino por divertimento, 

principiaria então a fazê-los por necessidade, por fatalidade” (BANDEIRA, 1997, p. 301). 

Segundo diz Heidegger, a consciência testemunha a determinação da estrutura 

existencial do ser-para-a-morte, mostrando que “o findar, implicado na morte, não significa o 

                                                 
22 Embora seja utilizada a tradução de Márcia de Sá Cavalcante (1990), que verte o termo Dasein por pre-sença, 
conserva-se, no decorrer do presente texto, exceto nas citações, o termo original Dasein. 
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ser e estar-no-fim da pre-sença, mas o seu ser-para-o-fim. [...] O esclarecimento existencial 

do ser-para-o-fim poderá fornecer a base suficiente para se delimitar o sentido possível em 

que se fala de uma totalidade da pre-sença, desde que essa totalidade seja constituída pela 

morte entendida como ‘fim’ ” (HEIDEGGER, 1990, p. 26). Heidegger explica, em nota, que a 

consciência é condição para o Dasein ao supor uma experiência originária de saber e de 

conviver (co-pre-sença), em que os homens realizam a sua existência comum e individual (Cf. 

1990, p. 257).  

Pelos versos iniciais de Bandeira, entende-se que ele tornou-se consciente da finitude 

humana. Por esse processo é que a morte emerge em sua poética, muito mais do que uma 

simples temática. O verso que “é sangue/ Volúpia ardente.../ Tristeza esparsa...” reverte a 

poesia da consciência da fase amarga da vida; ao mesmo tempo, busca redimir-se do remorso, 

a fim de germinar, gota a gota, em outra civilização, o paraíso poético. 

  

 

4.1. Versos de angústia 
 

 

Para João Ferreira, no artigo “Sobre a essência da poesia em Manuel Bandeira”, a 

analogia “como quem” aproxima “o poeta do homem prostrado em pranto ou curvado perante 

a morte, na orla da angústia. Tal situação deverá ser participada pelo leitor, que terá de 

revestir o mesmo espírito poético para compreender: ‘Fecha o meu livro, se por agora/ Não 

tens motivo nenhum de pranto’ ” (1980, p. 298). É significativo que fragmentos de sua vida 

pessoal, quando permanecem aderentes às suas poesias, indiquem, sobretudo, a angústia que 

se recolhe ao vazio ante o padrão ideal imposto pela modernidade.  

De fato, consoante Heidegger, o existir humano do ser-para-a-morte tem a sua 

solicitação manifesta na angústia, estando aí o desvendamento da sua existência autêntica, 

aquela que revela a verdade do ser. Em “Mal sem mudança”, de Estrela da tarde, a angústia 

permanece em seu subconsciente como um “mal sem motivo”: 
 

Já não me entendo mais. Meu subconsciente  
Me serve angústia em vez de fantasia, 
Medos em vez de imagens. E em sombria 
Pena se faz passado o meu presente. 
 
  [...] 
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Bem não é que a alma pede e não alcança. 
Mal sem motivo é o que ora me castiga, 
E ainda que dor menor, mal sem mudança. 

         [ET, p. 221.] 
 

Na terceira estrofe de “Desencanto”, os versos de angústia, que deixam um “acre 

sabor” na boca, atentam para a condição de que a existência humana é vulnerável e suscetível 

aos sentimentos de dor, de angústia e de solidão. No pensamento de Heidegger, “é na 

disposição da angústia que o estar-lançado na morte se desentranha para a pre-sença de modo 

mais originário e penetrante” (1990, p. 33). O poema “Embalo” traduz bem esse sentimento: 

 

Sou nada, e entanto agora 
Eis-me centro finito 
Do círculo infinito 
De mar e céus afora. 

      [ET, p. 219.] 
 

A angústia é o que coloca o homem diante da insuperável condição de seu viver. 

Desse modo, ela aniquila qualquer objeto determinado e existente para apontar o nada. É 

Heidegger quem diz: “A angústia manifesta o nada. [...] A angústia nos suspende porque ela 

põe em fuga o ente em sua totalidade” (1979, p. 39). Marilena Chauí assinala que 

 

isso se comprovaria pelo fato de que, na angústia, todas as coisas do mundo 
aparecem bruscamente como desprovidas de qualquer importância, tornam-
se desprezíveis e dissolvem-se em nulidade absoluta. O próprio angustiado 
desapareceria de cena, na medida em que seu ser habitual, composto pelas 
preocupações, desejos e ambições cotidianos e vulgares, passa a ser 
considerado como insignificante. A própria dissolução do eu nas coisas do 
mundo e nas trivialidades impede-o de localizar a causa da angústia. O que 
ameaça o angustiado – diz Heidegger – está em tudo e em lugar algum, ao 
mesmo tempo (1979, p. X).   
    

Logo, a angústia é responsável por revelar o acontecimento fundamental do ser-aí. No 

caso de Bandeira, a angústia igualmente o conduziu à consciência de si mesmo como ser de 

linguagem, instância que o tornou capaz de potenciar a vida. O último verso da penúltima 

estrofe, “Deixando um acre sabor na boca”, a forma do gerúndio do verbo deixar indica 

continuidade do sabor áspero e intragável. É a permanência desse estado que possibilita a 

abertura em busca de alternativas de superação da angústia. Momento em que se evidencia o 

poder de transcendência sobre o mundo e sobre si. Esse é o pressuposto básico da abordagem 

heideggeriana para a abertura do ser em possibilidades. No texto “O que é Metafísica?”, o 

filósofo explica: “este estar além do ente designamos a transcendência. Se o ser-aí, nas raízes 
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de sua essência, não exercesse o ato de transcender, e isto expressamos agora dizendo: se o 

ser-aí não estivesse suspenso previamente dentro do nada, ele jamais poderia entrar em 

relação com o ente e, portanto, também não consigo mesmo” (HEIDEGGER, 1979, p. 41). 

Nesse intento é que o nada possibilita descobrir o ente enquanto tal para o ser-aí.  

A clara e constante consciência de sua condição humana de mortal não fez Bandeira 

depreciar a vida. Muito pelo contrário, isso possibilitou Bandeira ultrapassar o estágio de 

angústia, tomar o destino em suas mãos e projetar-se em significação através da linguagem 

poética, sendo esse o lugar onde descobriu a vida em suas verdades essenciais. Corrobora com 

essa dedução João Ferreira na passagem a seguir: “se os versos de Bandeira são essa 

expressão do Dasein-in-welt (do seu ser-no-mundo), eles tentam exprimir toda a força do 

sangue e, com ele, toda a fenomenologia quotidiana captada e retirada no subconsciente, e 

são, em circunstâncias definidas, uma voz da ‘angústia rouca’ e do ‘acre sabor da vida’ ” 

(FERREIRA, 1980, p. 298).  

A consciência da morte serviu como abertura a partir da qual Bandeira tomou 

conhecimento do mundo e não só de si, mas de si no mundo. Ela deu-lhe a condição para a 

criação, o itinerário do caminho de Pasárgada, o horizonte que permitiu Bandeira enxergar as 

experiências originárias que só veem aqueles que fazem versos como quem morre. Esse traço, 

de “Desencanto” “permanece explícito ou subjacente em toda sua poesia, posteriormente, 

entretanto, o ponto de união mais forte vai ser uma aguda consciência que permeia tanto sua 

concepção de poesia quanto o apego que ele tem à vida” (BRANDÃO, 1987, p. 22).  

Oswald Spengler entende que, diferente do animal, o homem, “cujo pensamento está 

liberto das cadeias do aqui e agora, projeta as suas reflexões para o ontem e o amanhã e a sua 

imaginação dá-lhe um conhecimento antecipado da morte. É em função da profundidade ou 

superficialidade da sua natureza e da sua concepção cósmica que triunfará ou não desse temor 

inspirado pelo fim” (1993, p. 42). O primeiro Bandeira, conforme é chamado por Goldstein, 

não é simplesmente um penumbrista; é “testemunha do calvário humano, não esconde o 

trágico existencial, pois todo poeta autêntico reflete e traduz o ‘homem como é’, fenômeno e 

númeno, corpo e espírito, imanência e transcendência, fogo e cinza, temporalidade e 

eternidade” (FERREIRA, 1980, p. 299). Não é por acaso que o termo cinza compõe o título 

de sua primeira coletânea de poemas. Porém, teria algum significado falar da simbologia das 

cinzas nesta altura do percurso analítico do presente trabalho? É o que esta análise se propõe a 

investigar a seguir.  
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4.2. A Fênix poética e o Mito do Eterno Retorno 
 

 

O símbolo cinza abre, para esta análise, três acepções que estão entrelaçadas e ajudam 

a fazer, igualmente, uma leitura simbólica da morte no primeiro momento da poesia de 

Bandeira. São elas: o Penumbrismo, o Mito da Fênix e o Mito do Eterno Retorno. Para tanto, 

faz-se necessário transcrever o poema “Epígrafe” da obra inicial: 

 

Sou bem nascido. Menino, 
Fui, como os demais, feliz. 
Depois, veio o mau destino 
E fez de mim o que quis. 

 
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 
Na sua paixão sombria... 
E dessas horas ardentes 
Ficou esta pouca cinza fria. 

 
- Esta pouca cinza fria... 

[CH, p. 119.] 

 

Os versos desse poema estão em redondilha maior, apresentam ritmo e musicalidade 

marcados pelas rimas e cadência do metro. Para Norma Goldstein, esse texto expressa 

melancólica frustração devido à sequência de desastres, restando apenas a poesia, “Esta pouca 

cinza fria”. No entanto, “Não há desespero ante a insatisfação, mas uma terna melancolia, 

decorrente da frustração solitariamente fruída. Eis o meio-tom sentimental que prevalecerá ao 

longo de toda a coletânea” (GOLDSTEIN, 1987, p. 11). Sobre “Epígrafe”, diz a autora: 

 

situa-se dentro do universo crepuscular, marcado pelos efeitos de atenuação 
e pelo tom melancólico. [Neste poema], predomina a regularidade de 
composição apoiada em recursos retóricos de sabor clássico ou parnasiano. 
Paralelamente, despontam traços anunciadores do modernismo, seja no ritmo 
(deslocamento de acento, rimas toantes, tensão rítmica), seja na temática 
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(ironia, metalinguagem, aceitação e transfiguração do quotidiano) 
(GOLDSTEIN, 1987, p. 12).  
 

O tom melancólico, na primeira poética, é inerente à tendência Crepuscular, 

constituindo um caminho de retorno à raiz da vida, pois “o crepúsculo reveste-se, também 

para si mesmo, da beleza nostálgica de um declínio e do passado, beleza essa que ele 

simboliza. É a imagem e a hora da saudade e da melancolia” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2005, p. 300). A vivência melancólica bandeiriana traduz-se, no 

entendimento de Rosenbaum, como “o apego do sujeito lírico às experiências findas (ou 

traços que a presentificam), [isso] se explicaria pela necessidade de resgatar vida na morte, a 

fim de que a existência do eu possa reconstituir-se”. Nesse aspecto, embora tenha restado 

apenas uma “pouca cinza fria”, ela foi suficiente para a recomposição desse estado 

melancólico, ao dar “vida verdadeira” ao modernista em questão.     

De modo geral, entende-se por cinzas as sobras do que foi queimado pelo fogo, têm 

cor escura, não se configuram geometricamente e sua densidade é leve, capaz de se 

desmanchar até com um pequeno sopro. No Dicionário de símbolos (2005) lê-se: 

 

Antes de mais nada, a cinza extrai seu simbolismo do fato de ser, por 
excelência, um valor residual: aquilo que resta após a extinção do fogo e, 
portanto, antropocentricamente, o cadáver, resíduo do corpo depois que nele 
se extinguiu o fogo da vida. [...] Finalmente, não se deve esquecer que tudo 
aquilo que está associado à morte liga-se, como ela, ao simbolismo do eterno 
retorno. [...] A cinza parece efetivamente ter uma função mágica, ligada à 
germinação e ao retorno cíclico da vida manifestada: os heróis Gêmeos do 
Popol-Vuh transformam-se em cinzas antes de ressuscitar como o pássaro 
Fênix (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2005, p. 247). 

 

Além do que já se disse do influxo de A cinza das horas para a vertente penumbrista23, 

é preciso dizer, outrossim, que ela é conhecida como fase sincrética na literatura brasileira por 

causa da indefinição de novas tendências. Ora, a palavra penumbra sugere algo efêmero, 

fugaz e incerto. Denota, ainda, a meia-luz, ou a nebulosidade do tempo visto de madrugada, 

ou o anoitecer, que nem é dia, nem é noite, não está claro, mas também não está escuro. Esse 

estado de indefinição é associado à cinza. Noutras pesquisas, admite-se o poema “Epígrafe” 

ser somente a transfiguração dos acidentes da vida íntima e pessoal de Bandeira. Entretanto, 

para o enquadramento interpretativo dessa pesquisa, a simbologia das cinzas, a começar desse 

poema, fornece o resíduo indicador da ligação entre morte e linguagem e anunciador de uma 
                                                 
23 A designação vertente penumbrista foi cunhada por Ronald de Carvalho e é caracterizado por emoções 
indefinidas e intuitivas, reminiscências evocadas, vivências vagas e fluidas, pré-lógicas, inefáveis e achados 
inusitados (GOLDSTEIN, 1987. p. 8).   
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Pasárgada. Talvez esta fosse querendo surgir das cinzas e nascer, pois dentro desse universo 

de fim, representado pela cinza e pelo crepúsculo, pode haver uma perspectiva de começo. É 

o que diz o conceito simbólico do vocábulo crepúsculo: “Símbolo estreitamente ligado à ideia 

do Ocidente, a direção onde o Sol declina, se extingue e morre. Exprime o fim de um ciclo, e, 

em consequência, a preparação de outro” (CHEVALIER, 2005, p. 300). Assim, a ideia de 

morte é renovada, na lírica de Bandeira, por intermédio da constituição existencial para a 

abertura do Dasein por ter seu fundamento na linguagem poética. 

Num tom irônico, o verso “Sou bem nascido”, de “Epígrafe”, opõe-se ao mau destino 

do poeta, que não ligou para suas origens, pregando-lhe a peça e a fatalidade da tuberculose. 

Na obra em prosa, encontramos Bandeira afirmando ter começado a ser poeta por fado. 

Acabara de descobrir a doença que marcou profundamente sua vida, abandonara o curso de 

Arquitetura e, conforme diagnóstico médico, restava-lhe pouco tempo de vida. Deu início 

então a uma peregrinação – em busca de novos ares que o fizessem obter melhor respiração – 

que o fez renascer como poeta.24 Segundo confessa, “foi precisamente para me dar a ilusão de 

‘não existir  em vão’ que comecei a publicar meus versos” (Apud SENNA, 1980, p. 65). Em 

outra passagem, o poeta acentua: “Nos primeiros anos da doença me amargurava muito a 

ideia de morrer sem ter feito nada; depois a forçada ociosidade” (BANDEIRA, 1980, p. 38). 

Ademais, a poesia, como forma da criação humana, emana da ação que, na concepção de 

Hannah Arendt, está “intimamente relacionada com a condição humana da natalidade; o novo 

começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-

chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. Nesse sentido de iniciativa, 

todas as atividades humanas possuem um elemento de ação e, portanto, de natalidade” (2001, 

p. 17).  

Bandeira estava iniciando a mocidade; não se achava preparado para morrer tão cedo e 

sem glória. Ao deparar-se com a “Indesejada”, o poeta procurou, na condição de sua 

existência, um itinerário que comportou sentimentos de glória, redenção e ressignificação da 

vida. O soneto A Antônio Nobre traduz bem esse sentimento, principalmente os dois tercetos: 

 

Mas tu dormiste em paz como as crianças. 
Sorriu a Glória às tuas esperanças 
E beijou-te na boca... O lindo som! 
 

                                                 
24 “Quando, aos 18 anos, adoeci de tuberculose pulmonar, não foi à maneira romântica, com fastio e rosas na 
face pálida. A moléstia ‘que não perdoava’ (naquele tempo não havia antibióticos) caiu sobre mim como uma 
machadada de Brucutu. Fiquei logo entre a vida e a morte. E fiquei esperando a morte. Mas ela não vinha. 
Durante alguns anos andei pelo interior do Brasil em busca de melhoras. Pude assim verificar a verdade daquelas 
duras palavras de João da Ega: ‘Não há nada mais reles do que um bom clima’” (BANDEIRA, 1997, p. 224). 
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Quem me dará o beijo que cobiço? 
Foste conde aos vinte anos... Eu, nem isso... 
Eu, não terei a Glória... nem fui bom. 
     [CH, p. 5.] 

 

Sob esse prisma, o ângulo desta análise destaca, em A cinza das horas, um discurso 

originário de abertura do Dasein, o despontar da constituição significativa de toda poética e a 

marca da transcendência de um ser inacabado, renascido perante a possibilidade de refazer o 

seu caminho à luz da Estrela da vida inteira, metáfora que Bandeira utiliza, na coletânea de 

1966, para sintetizar sua poesia. Encontra-se, por exemplo, o ato de transcender-se, na 

possível transformação da dor em alegria, observada numa estrofe de “Renúncia”: 

 

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... 

    [CH, p. 43.] 

 

Essa passagem traz ecos do princípio bíblico da dignidade que tem o sofrimento de um 

justo, a exemplo de Jó: embora perdidos os filhos e os bens materiais, conservou o fio da 

esperança.  

O poema “Gesso”, d’O ritmo dissoluto, traz a reflexão: “só é verdadeiramente vivo o 

que já sofreu”. Essa experiência ante a dor e a adversidade, bem como a do sentido da vida e 

da morte, configura-se na abertura para a compreensão da existência humana. Por traz disso, 

“o ser-para-a-morte resoluto modifica o ser-no-mundo em sua totalidade, também agora se 

poderia pensar que a resposta do homem ao dom de sua capacidade de morrer modifica a 

relação da ek-sistência com os outros e com a linguagem” (DUARTE, 2005, p. 151). Noutras 

palavras, o ser-para-a-morte coincide com o ser da linguagem. Entende-se por isso que o Eu 

lírico bandeiriano experienciou a morte como finitude para lançar-se na escrita como 

possibilidade de significação da vida e da arte. Giorgio Agamben explica que a experiência da 

morte inscreve o homem numa impossibilidade que se transforma na sua possibilidade por 

favorecer a escolha de si. Por conseguinte, o teor negativo da morte converte-se em 

possibilidade, em poder-ser, capaz de projetar a si mesmo aquilo que vai fazer da vida que lhe 

foi dada.  
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Passemos para as duas últimas compreensões da noção de cinza, o simbolismo do 

Eterno Retorno e o Mito da Fênix25. Esse pássaro mítico simboliza a perpetuação, sendo 

 

dotado de uma extraordinária longevidade, e que tem o poder, depois de se 
consumir em uma fogueira, de renascer de suas cinzas. Quando se aproxima 
a hora de sua morte, ela constrói um ninho de vergônteas perfumadas onde, 
no seu próprio calor, se queima. Os aspectos do simbolismo aparecem, 
então, com clareza: ressurreição e imortalidade, reaparecimento cíclico 
(CHEVALIER, 2005, p. 422). 

 

A relação analógica possível de estabelecer entre a morte, a Fênix mítica e a poesia se 

dá pela ênfase de haver, na simbologia das cinzas, um aspecto de renascimento, alcançado 

pela perspectiva da transcendência, valendo-se da “pouca cinza fria” que lhe restou. Desse 

modo, algo fez Bandeira ressurgir das cinzas, configurando a sua poesia. Esse algo só pode 

ser a infância, sob o lume da experiência do autor com a linguagem, pois foi assim que ela se 

tornou responsável pela gênese do seu segredo poético. Dentro de um universo de fim, visto 

em A cinza das horas, houve o recomeço ou o espírito da inovação poética atingido em 

Libertinagem. O trânsito das “cinzas” à Pasárgada deu-se pelo amadurecimento de suas 

inquietações estéticas e existenciais. Os seus primeiros impulsos poéticos são marcados por 

um sentimento de tristeza, desolação e nostalgia. Depois, esses sentimentos são configurados 

através de cristalizações, nas nuanças formais, naquilo que concerne à compreensão simbólica 

das coisas da infância como experiências de linguagem. Essas configurações culminam em 

narração, jogo e riso, conforme foi visto.  

Para fechar o presente tópico, é bom atentar que a noção de “cinza” articula-se com o 

Mito do Eterno Retorno. Ora, se “Epígrafe” dá início à obra de Manuel Bandeira, o verso final 

“Esta pouca cinza fria” vem a ser a chave do retorno e do Mito da Fênix, pois das “cinzas” de 

que trata o verso surgirá outra vida, que só será possível na linguagem poética, lugar onde a 

experiência humana pode se constituir significativamente.  

O prazer de construir o poema conseguiu elevar o poeta ao momento mais importante 

da vida, o nascimento. O verso “Sou bem nascido. Menino,” anuncia como iria ser sua obra 

poética, um recomeço na esfera lúdica das palavras. Ao longo da obra, o retorno às origens, às 

vivências de Pernambuco e de Petrópolis foi uma necessidade tão frequente quanto é possível 

                                                 
25 “O licorne, a fênix e a salamandra têm rica simbologia e podem ser encontrados nas mais diversas culturas, a 
Ocidente e a Oriente. A fênix e a salamandra estão incluídas nos chamados ‘bestiários ígneos’ e encarnam, com 
larga polissemia religiosa, o mito da ressurreição: aquela, porque renasce das cinzas que vão extinguindo por 
quinhentos anos; esta, porque a força das chamas é incapaz de destruí-la – ao contrário, a suprema virtude de seu 
corpo frio é que apaga as labaredas” (MONGELLI, 2000, p. 248).    
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transcrever, mas de modo transfigurado pelo plano artístico. É nos estudos de Mircea Eliade 

que se fundamenta a ideia de princípio, de acordo com a seguinte passagem: O mito 

cosmogônico também é recitado por ocasião dos casamentos, nascimentos e mortes; porque é 

sempre por meio de um retorno simbólico ao instante atemporal da plenitude primordial que 

se espera pela garantia da perfeita realização de cada uma das situações (Cf. 2004, p. 75).  

A poesia foi o espaço do começo de um novo lugar da experiência e a constituição 

original do sujeito bandeiriano. A partir do poema “Epígrafe”, verifica-se que os rumos do 

poeta já estavam tomados. Ao abrir um livro, ele encerra uma fase e uma consciência estética. 

Em cada um, a perspectiva da morte surge como recurso semântico para ocultar o sentido, 

alcançado através das palavras poéticas. Isso parece coerente se for assinalado que a escrita 

poética desse autor é um morrer, pois expressa o Eu lírico como um ser finito, que desvela o 

essencial para as coisas da vida. Com feito, a reflexão sobre a morte em Bandeira coincide 

com uma reflexão a respeito de toda sua poesia, pois não é possível assinalar a compreensão 

da poesia, nesse autor, sem se deparar com o problema do sentido da morte. Na “Introdução” 

que escreveram para a Estrela da vida inteira, Gilda e Antonio Candido consideram que os 

temas “vida e morte se opõem para se unirem numa unidade dinâmica, por entre o céu e o 

inferno da existência de todo dia” (1986, p. LXI). Já que a poesia é a vida verdadeira de 

Bandeira, a lembrança das palavras de Michel de Montaigne emerge aqui: “Quem ensinasse 

os homens a morrer os ensinaria a viver” (1980, p. 44).  

Em A cinza das horas, a segunda palavra simboliza passagem, passado, futuro e 

cotidiano. Então, horas retrata a efemeridade da obra inicial e o passo que marca o fim de 

uma etapa na vida e na obra de Bandeira, apontando o recomeço de outra, consoante a estética 

Modernista. A palavra horas traz consonância com a fugacidade das coisas da vida, que, nos 

termos de Bandeira, “é uma agitação feroz e sem finalidade” (EM, p. 128). Em vários 

poemas, ele ai insiste, a exemplo do verso “A vida é vã como a sombra que passa” (CH, p. 

43). Talvez por causa das perdas sucessivas de parentes e de amigos, a certa altura, Bandeira 

confessa sua incapacidade de enfrentar essa efemeridade da vida no trecho seguinte da crônica 

“Vitalino”, da Flauta de papel, em que fala da fragilidade dos seus calungas de barros, que 

 

se quebram com a maior facilidade. E isso, na minha idade, é de uma 
melancolia que me põe doente. Não quero mais saber de coisas efêmeras. 
Deus me livre de ganhar afeição a um passarinho: eles morrem à toa. Flor 
mesmo dei para só gostar de ver onde nasceu, a rosa na roseira, etc. Uma flor 
murcha num vaso está acima de minhas forças. Sou um mozarlesco, que hei 
de fazer? (BANDEIRA, 1997, p. 142). 
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Isso reforça a tese de que a sua poética desentranha-se como a possibilidade mais 

peculiar e irremissível do ser humano, do estar-lançado na morte e do recolher-se no 

acontecimento apropriador, fundado na linguagem. Ambos são lugares que conferem ao 

homem a significação da existência. A poesia foi o reencontro com a vida e suas verdades 

essenciais, e só com o auxílio do fio condutor da infância e da morte, o Eu lírico pôde costurar 

significados, como o dado desamparo dos meninos carvoeiros, ou aquela identificação da 

substância da vida com o prazer, com a alegria e com o divertimento, encontrados nos 

balõezinhos de cor. Neles, se pode sentir a transição de uma fase, de abandono da melancolia 

sentimentalona do primeiro Bandeira, em direção a ligeireza dos ritmos libertinos do 

modernismo.   
 

 

4.3. A morte do outro 
  

 

Nos versos de Bandeira, em que a morte aparece como consciência da finitude 

humana, em muitos casos, manifesta-se pela experiência da morte do outro. Um forte registro 

está em “Evocação do Recife” e em “Infância”. Neste, o poeta descobre a finitude pela morte 

do avô, fato marcante para o menino Manuel, a partir do qual tem o verdadeiro conhecimento 

da vida e a maturidade para o sofrimento como um todo, de modo a revelar-se, nesse 

momento, a capacidade de iniciar a poesia. Na evocação, a experiência da finitude está clara 

nos versos: 

 
Recife... 
  Rua da União... 
     A casa do meu avó... 
Nunca pensei que ela acabasse! 
Tudo lá parecia impregnado de eternidade 
 
Recife... 
  Meu avô morto. 
Recife morto, (...)  

       [L, p. 107.] 

 

Daí, nos dois poemas, um dado interessante: a relação entre a morte do avô e a de 

Recife simbolizando a consciência da morte como significação de que sem o avô, Recife não 

seria mais a mesma. O lugar da completude agora estava vazio. Foi a partir desta falta, 
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conforme expresso há pouco, que a ideia de morte serviu como abertura para o espaço onde 

iniciou seu longo percurso literário, dado que se completa no final do poema “Infância”: 

 

Depois meu avô... Descoberta da morte! 
 

Com dez anos vim para o Rio. 
Conhecia a vida em suas verdades essenciais. 
Estava maduro para o sofrimento 
E para a poesia.  
     [BB, p. 189.] 

 

Outra constante, nos dois poemas, é o uso das reticências, talvez para expressar um 

profundo suspiro diante da dor que essa experiência representava para o poeta. Na sequência 

nominal, “Depois meu avô... Descoberta da morte!”, a ausência do verbo torna a sequência 

apenas enunciativa, sem uma ação que possa movimentar o estado do Eu lírico. Somente as 

reticências, no meio, sugerem a suspensão do enunciado, a fim de restituir-lhe o fôlego para a 

declaração final. Isso faz supor ser a descoberta da morte um dado que entra no espaço do 

indizível, mas nunca é inapreensível ao Eu lírico, tendo em vista a dimensão que esse 

acontecimento acarreta nos versos finais: a morte constituiu o amadurecimento para a poesia.   

Mais concretamente, Bandeira experiencia a morte do outro nos poemas “A minha 

irmã”, “Elegia para minha mãe”, “A Mário de Andrade ausente”, “José Cláudio”, “Ovalle”, 

“Elegia de Londres” e “Sonho branco”. Em todos, o peso da ausência dos parentes e dos 

amigos traduz-se numa conversa natural com todos eles, ressaltando o sentimento de 

brevidade da vida e “o mistério augusto da morte”.  

Yudith Rosenbaum analisa a obra de Manuel Bandeira à luz de Uma poesia da 

ausência (2002), cujo intento move-se por uma experimentação difícil da vida por causa da 

tuberculose e das perdas familiares, que “alimentaria um núcleo pulsional e criativo em que o 

fazer poético se torna uma possibilidade de recompor a integridade perdida” (ROSENBAUM, 

2002, p. 22). A pesquisadora julga ser o estudo da ausência o topos maior na obra do poeta 

pernambucano. Ao abordá-lo, sob o ponto de vista estilístico, de um fundo psíquico, ela 

observa que: 

 

De qualquer modo, Bandeira transforma o buraco negro da ausência – 
configurado agora no topos da morte – em algo passível de convívio. Como 
figura da falta, a morte frequentemente aparece referida ao outro; como 
noção de limite, ela diz respeito ao si-mesmo. Em alguns momentos, 
Bandeira se percebe um “ser para a morte” heideggeriano, tendo-se 
constituído na imanência de um fim (ROSENBAUM, 2002, p. 76).  
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A temática da morte, bem como a da infância, ocorre, na análise de Yudith 

Rosenbaum, pela interação entre elementos biográficos e poéticos. O universo subjetivo 

bandeiriano, marcado pelas perdas em sua vida, impregnou sua visão de mundo, dado que o 

fez ter íntima aceitação e convivência com a morte, utilizando recursos para driblar o seu 

impacto. Alguns desses recursos, apontados pela pesquisadora, podem ser vistos no tópico do 

Ubi Sunt? e na própria ideia de vazio e de ausência, tese central da autora. Ela examina a 

ausência como um movimento que almeja a completude, logo é o motor da criatividade em 

Bandeira, pois, impulsionado pela carência, recompõe sua individualidade destroçada pelas 

perdas. De acordo com suas palavras: “A permanência da experiência finda na subjetividade 

lírica é o grande material poético, para o qual a figuração da ausência aparece como o seu 

reverso. Em outras palavras, o espírito ainda retém vivamente as imagens que correspondem 

às vivências perdidas, enquanto a ‘realidade objetiva’ afirma a finitude da experiência na 

materialidade da ausência” (ROSENBAUM, 2002, p. 82).    

No poema feito à irmã e nas elegias à mãe e à Londres, esta alude à morte do amigo 

Ovalle, é fácil notar que as ausências desses entes queridos aproximam o poeta da consciência 

do homem solitário e angustiado por encarar o “fim terrível, o mais duro,/ é que [lhes] 

sufocou com implacáveis dedos”. Essa experiência da morte do outro que, em “Momento num 

café” (EM, p. 128), acontece “maquinalmente” pelos homens que “saudavam o morto 

distraídos”, exceto por um, que “se descobriu num gesto largo e demorado/ olhando o esquife 

longamente”, é interpretada por Otto Maria Carpeaux como:  

 

A oposição violenta entre a indiferença otimista dos muitos e a experiência 
dolorosa do homem solitário transforma-se em oposição entre duas formas 
de existência humana, e a dúvida terrível que surge diante do esquife está 
acalmada pela resposta muda do próprio morto que venceu: na identificação 
com o morto (CARPEAUX, 1980, p. 200).    

 

Diversamente, a ausência de Mário de Andrade corporifica-se nas referências ao 

cotidiano, “por exemplo assim”:  

 

À mesa conversarão de uma coisa e outra, 
Uma palavra lançada à toa 
Baterá na franja dos lutos de sangue,  
Alguém perguntará em que estou pensando, 
Sorrirei sem dizer que em você 
Profundamente.  
 

[...] 
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Você não morreu: ausentou-se. 
Direi: Faz tempo que ele não escreve. 
Irei a São Paulo: você não virá ao meu hotel. 
Imaginarei: Está na chacrinha de São Roque. 

        [BB, p. 174.] 

 

O diálogo entre o Eu lírico e o finado denota uma intimidade com o estado do ausente, 

que deixa o poeta à vontade até para uma súplica, como a que se tem nos dois versos finais de 

“Elegia a Londres”: “Ovalle, irmãozinho, tu que és hoje estrela brilhante lá do alto-mar, / 

manda à minha angústia londrina um raio de tua quente eternidade.” [ET, 220].  

Heidegger justifica que a possibilidade de se experienciar a morte dos outros torna-se 

penetrante por permitir alcançar a finitude do Dasein e da convivência no mesmo mundo. “O 

finado deixou nosso ‘mundo’ e o deixou para trás. É a partir do mundo que os que ficam ainda 

podem ser e estar com ele. [...] A morte se desentranha como perda e, mais do que isso, como 

aquela perda experimentada pelos que ficam” (HEIDEGGER, 1990, p. 19). Para o filósofo, o 

que pode delimitar ontologicamente a totalidade do Dasein é que, “sendo essencialmente ser-

com os outros, [ele] pode obter uma experiência da morte” (1990, p. 17). Reconhecer a 

experiência vivida com os outros é presentificá-la na memória da escrita. Essa aceitação 

aproxima, cada vez mais, a ideia de morte com a arte de fazer versos. Nos últimos versos 

dedicados “A Mário de Andrade ausente”, Bandeira dá a entender o porquê de não sentir, na 

ocasião da morte do amigo, a falta dele: 

 

[...] você ausentou-se. Para outra vida? 
A vida é uma só. A sua continua  
Na vida que você viveu. 
Por isso não sinto agora a sua falta.  
     [BB, p. 174.] 

 

Isso traz uma implicação ética para se refletir, a qual é oportuna descrever, de acordo 

com André Duarte: 

 
Mais importante do que determinar regras e critérios para circunscrever e 
qualificar de antemão a relação com o outro é reconhecer-se como 
originariamente destinado a co-habitar a abertura, a clareira do ser que 
ilumina o que é, na qual aparece também o outro. Reconhecer-se destinado 
pelo ser ao aberto implica cuidar e conservar a morada, o mundo no qual o 
ek-sistente co-habita com o outro, acolhendo-o como hóspede de uma casa 
que a nenhum dos dois pertence (DUARTE, 2005, p. 156). 
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A indicação da morte do outro, na poesia bandeiriana, desentranha-se como perda 

experienciada na linguagem, mas garante sobretudo a permanência do finado na memória dos 

que ficam. Nesse caso, ser-com indica sempre conviver no mesmo mundo, guardando “o 

sentido ontológico da morte de quem morre enquanto uma possibilidade ontológica de seu 

ser, e não sobre o mundo da co-presença e do ainda estar-presente do finado junto aos que 

ficam” (HEIDEGGER, 1990, p. 19). Corrobora o que assinala Rosenbaum: “Nos textos em 

que o poeta vive a falta do outro, a ausência domina o espaço poético e faz com que esse 

outro se presentifique exatamente por não existir mais. Nesses poemas, esta parece ser a 

condição para que haja poesia” (2002, p. 83). Daí, emerge a relação entre a criação artística e 

a experiência com os outros e com o mundo, resultando, consequentemente, na linguagem 

poética como substância da cultura, que contém aquela plenitude infinita, de que fala Suzuki, 

a respeito da obra de Schiller: é na criação poética que a natureza humana encontra uma 

forma de expressão mais acabada. “Apenas a cultura, com todo o seu antagonismo entre o 

coração e o entendimento, deve nos ‘reconduzir à natureza pelo caminho da razão e da 

liberdade’” (1991, p. 12). E é nesse lugar, o da cultura, o da linguagem, que o homem 

encontra seu fundamento.    

 Manuel Bandeira alcança, no dizer de Rosenbaum,  

 
uma sadia elaboração de suas ‘ausências fantasmáticas’, seres que habitam 
um fértil imaginário voltado para a recordação – e elaboração – de sua 
história. A tendência melancólica, assim, caminha – via linguagem – a um 
seletivo trabalho de luto, dando voz a tudo o que já se foi. Através da 
expressão lírica, o poeta encontra um canal sublimatório capaz de vivificar 
suas lembranças e reinvestir o mundo externo com a carga libidinal antes 
retida nas fixações melancólicas (2002, p. 23).  

 

No poema “José Cláudio”, Bandeira fala do espanto e do vazio que a morte do irmão 

significou para os que ficaram, fazendo crescer em cada um “o mistério augusto da morte”. 

Nessa medida, em que se quebra a comunidade com o finado, é o momento em que o sujeito 

experimenta a morte no interior de sua existência. Nos termos de Paul-Louis Landsberg, “é a 

experiência da morte na solidão que sucede à perda. Na experiência decisiva da morte do 

próximo há uma sensação de infidelidade trágica da parte desse próximo, tal como existe no 

ressentimento da infidelidade uma experiência da morte” (1994, p. 30). Mas, em suma, o que 

a poesia bandeiriana faz da experiência da ausência do outro é uma possibilidade de 

comunhão, “um lugar que permite um íntimo acolhimento ao ser humano” (KOSHIYAMA, 

1996, p. 97). 
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4.3.1. Lirismo e desamparo  

 
 Pálidas crianças 
 Que me recordais 
Minhas esperanças! 

 
“Flores Murchas” 

 

Decerto, não é só pela morte do outro que o Eu lírico bandeiriano manifesta o ser-

com-os-outros. Aquele olhar que o poeta lança para o tísico José, da “rua do sabão”, e para os 

“Meninos carvoeiros” faz dele, no dito de Mário, um “poeta amorosamente tísico”. Nesse 

trato com o outro, Bandeira viabiliza a partilha de experiências provenientes de um mundo 

comum, pois parece emprestar a sua tísica ao menino José e o seu desamparo aos pequenos 

vendedores de carvões. “A nossa atenção é despertada inicialmente pela voz lírica deste Eu, 

que, ao construir os poemas, nos acompanha a cada passo, dando a cada verso o seu timbre e a 

sua vida” (SOUZA; CANDIDO, 1986, p. LXVI). Evidentemente, por trás de sua capacidade 

de se associar aos outros por intermédio da linguagem, o poeta universaliza o sentimento 

humano. “As mais altas formações líricas são, por isso, aquelas em que o sujeito, sem resíduo 

de mera matéria, soa na linguagem, até que a própria linguagem ganha voz” (ADORNO, 

1980, p. 198).  

O ambiente do morro do Curvelo, segundo atesta no Itinerário de Pasárgada, fez de si 

um “observador lírico da ‘pobreza mais dura e mais valente’ e amistoso personagem nessa 

convivência com a gente humilde do subúrbio” (MORAES, 2001, p. 59). A voz de Manuel 

Bandeira não só ressoa o lirismo sarcástico dos “clowns”, conforme acentua nos satíricos 

versos de sua célebre “Poética”, mas também repercute uma humanização e uma 

“identificação com os pobres, com os desamparados, uma franciscana desolação pela sorte 

triste dos que sofrem invadem a poesia de Bandeira” (CÂMARA, 1980, p. 165). Nessa 

intenção, é preciso ler “Meninos carvoeiros”:  

 

Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
- Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
  
Os burros são magrinhos e velhos. 
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
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(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um 
gemido). 
 
- Eh, carvoero! 
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles... 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 
- Eh carvoero! 
 
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados!
          

[RD, p. 85.] 

 

Observar é a primeira função e a mais importante do processo de intelecção, que 

permite ao indivíduo ler, escrever, imaginar e recriar. Vários poemas de Manuel Bandeira 

retratam a sua atenção ao cotidiano, daí ser essa uma fonte temática apontada por diversos 

críticos literários em Bandeira. A presente análise passa pelo cotidiano para selecionar 

aspectos ligados ao tema deste estudo. O mais importante deles é o olhar para o inobservado, 

que favorece certa extensão da ideia de morte.  

O fluxo lírico, de caráter contemplativo, faz o poema transcender de uma narrativa 

social sobre a pobreza e o trabalho infantil, e acolhe o desamparo da existência emprestado 

àqueles meninos. Semelhante à morte, o desamparo é a condição para se ir ao fundamento. Na 

assertiva de Jorge Koshiyama, “esta identificação do poeta a seres marginais, a seres feridos, a 

seres mínimos, dá-nos a medida da pungência e da compaixão características de sua poesia. 

Aquilo de que Manuel Bandeira fala é do conteúdo de uma poética negativa, para levar-nos à 

experiência do lirismo em si mesmo” (1996, p. 92). O olhar do poeta está voltado para os 

percalços da alma humana. Até aqui, o poeta parece atualizar a símile de “Desencanto”: o seu 

fazer estar sempre face a face com as condições humanas reveladoras do sentido da vida e da 

arte; bem como, a proposta de “Poética”: “o poeta pode integrar a experiência de seres que 

vivem à margem e trazê-los, com a força compassiva de sua emoção e de seu canto, para junto 

de nós” (KOSHIYAMA, 1996, p. 92).    

O gosto da poesia do cotidiano está acentuado, segundo palavras do poeta, em 

Itinerário de Pasárgada, que Davi Arrigucci interpreta da seguinte maneira: 
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Bandeira já afirmara que esse gosto pelo “humilde cotidiano” lhe teria vindo 
não propriamente de uma intenção modernista, mas dos tempos de sua 
morada no Morro do Curvelo, do convívio com a gente pobre que ali vivia, 
de uma experiência da rua, de uma poesia dispersa num mundo ao rés do 
chão, em anos decisivos para a formação de sua obra madura (2003, p. 99).  

 

Da capacidade que o poeta teve de extrair poesia das coisas aparentemente “banais” do 

cotidiano, o poema “Meninos carvoeiros” é exemplar. Primeiro, porque Bandeira desvia o 

olhar para um detalhe no texto. Ao contrário do poema “O bicho”, que a expressão nasce da 

perplexidade diante da animalização de um homem em condições de miséria e de fome, 

“Meninos carvoeiros” quebra a ênfase social da narrativa poética para, já quase ao final, 

mostrar o alumbramento, o poético, o encantamento da feitura. De repente, a narrativa passa 

da descrição da miséria para a criatividade do jogo poético.  

“Meninos carvoeiros” toma de empréstimo das técnicas narrativas a sequência 

temporal de cenas e de fatos em quase todo o texto, e da técnica descritiva, a riqueza de 

detalhes. Na primeira estrofe, o pregão dos meninos carvoeiros surge com toda a 

coloquialidade do povo desprovido de instrução escolar. Em vez de carvoeiro, o poeta opta 

pela forma carvoero por causa do ritmo livre e de mais um empréstimo da fala popular 

motivada pela empatia do poeta, facilitando o tom melodioso do pregão. A sequência 

narrativa vai inserindo componentes poéticos com simplicidade e vigor expressivo. A 

repetição do anúncio, por aproximar-se de um recitativo musical, toma a forma de refrão, 

recurso típico da poesia popular, empregado como estribilho por retornar constantemente no 

texto (Cf. SPINA, Apud CAMPOS, 1978, p. 140).  

Em vários outros poemas é possível ver Bandeira atualizando resíduos da cultura 

popular, cristalizando-os em poesia. O refrão “Cai cai balão”, do poema “Na rua do sabão”, é 

um exemplo dessa aproximação ao prosaico e à vida cotidiana da nova fase poética.   

O caráter social de “Meninos carvoeiros” é, antes de tudo, centrado num jogo poético 

que cria uma nova realidade, distanciando-se do real, porque se esse jogo apenas sugere dizer, 

é vencido pelo ilimitado poder da linguagem. Parece haver, nesse poema, uma espécie de 

denúncia social da fome, da miséria, da exploração do trabalho infantil, aspectos pertinentes à 

História social. Marcos V. Mazzari concorda que no caso de “Meninos carvoeiros” e de “Na 

rua do sabão”, ao adentrar no universo da infância pelo lado sombrio do trabalho infantil e 

não pela participação da Tróada recifense, há algo que transcende a questão social: 

 

Longe, porém, de pretender denunciar um sistema social que condena à 
miséria a maior parte de suas crianças, privando-as assim de uma vivência 
digna da infância, esses dois poemas de Ritmo dissoluto exprimem antes de 
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mais nada a empatia do poeta com os pequenos trabalhadores que 
contempla: os “adoráveis carvoeirinhos” que trabalham como se estivessem 
brincando, e o pequeno José, filho tuberculoso de lavadeira e empregado de 
tipografia. O olhar sublimador do poeta parece comprazer-se em surpreender 
a capacidade das crianças de extrair momentos lúdicos ao pesado fardo do 
trabalho, transfigurando-se desse modo a opressão real em “pequenina, 
ingênua miséria” (MAZZARI, 2002, p. 269). 

  

 Pois: “A realidade só pode existir a partir de uma linguagem que lhe atribui um 

significado, ou seja, as coisas só adquirem existência para nós quando dispomos de uma 

linguagem, que passa a intermediar a nossa relação com o mundo” (OLIVEIRA, 1995, p. 50). 

Nesse propósito, a literatura dispõe da função social porque desnuda uma verdade sobre nós 

ou a respeito do mundo, uma vez inserto o real na ordem simbólica. Aliás, o lirismo em 

Bandeira nasce nesse contexto, no momento em que o poeta utiliza a escritura para se inserir 

no mundo simbólico-cultural da linguagem. Contudo, que valha aqui a advertência de Adorno 

sobre o fundamento de uma lírica ser a referência ao social, sem que haja proposição 

sociológica a ser demonstrada: “Recomenda-se vigilância, sobretudo, perante o conceito, hoje 

debulhado até o limite do suportável, de ideologia. Pois ideologia é inverdade, consciência 

falsa, mentira” (Cf. 1980, p. 198).  

Portanto, o real integrou-se à poesia de Bandeira de forma subjetiva e passou da 

instância estática para a instância criadora mediante a entrega incondicional do poeta à 

linguagem. Seus escritos dão lugar a uma “partilha do sensível” por conotar um universo de 

circulação de valores sociais, não ideologizados, tornando o poeta um ser civilizado e crítico 

da sociedade. Porém, ao situarmos a literatura no universo das falas representativas que uma 

sociedade produz e recebe, conforme propõe Jacques Rancière (1995), estamos a admitir que 

a escrita poética de Manuel Bandeira, ao recuperar a prática social dos vendedores e dos seus 

pregões, fornece- nos indícios de democratização do texto poético por dividir e compartilhar a 

experiência sensível comum. De acordo com Rancière, a escrita pertence à constituição 

estética da comunidade, visando, alegoricamente, sua participação em um conjunto comum. 

Nessa linha, Arrigucci Jr. corrobora com a seguinte intervenção:  

 

O ato do poeta equivale, pois, a uma percepção penetrante do outro, do 
objeto, a um “habitar as coisas” que é, a uma só vez, o desvelamento de sua 
natureza mais profunda, do que são. Entendido deste modo, ele é ainda, 
rigorosamente, uma forma de imitação, de mímesis, no sentido aristotélico. 
[...] Ao falar do outro, o poeta fala de si mesmo; ao falar do mundo, a poesia 
de algum modo fala também de si mesma, porque há um momento em que 
tudo é um só, para uma tal concepção do ato poético (2003, p. 30).    
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Isso é lirismo em Manuel Bandeira: estrutura poética das ações humanas. O poeta se 

reconhece no desamparo, na dor do tísico José, da “rua do sabão”, no desejo e no espanto das 

crianças pobres de “Balõezinhos”, bem como na alegria da rua, a fim de partilhar sua escrita 

como possibilidade de comunhão dessas experiências. Jorge Koshiyama lembra: “a poesia é 

esse trabalho de, através de uma experiência com o Ser, lembrar e custodiar, mediante a força 

de uma linguagem bela e memorável, aquilo que, nomeando-nos, é o sinal de uma 

comunidade autêntica” (1996, p. 84). Convém salientar aqui o que afirma a passagem da 

resenha de Artur Freitas sobre a partilha do sensível:  

 

Rancière tende a ver as próprias práticas artísticas como formas modelares de 
ação e distribuição do comum, uma vez que, segundo ele, elas são “‘maneiras 
de fazer’ que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas 
relações com maneiras de ser e formas de visibilidade” (Partilha do Sensível, 
2005, p. 17). Dito de outro modo – e esse é o leitmotiv do livro –, Partilha do 
sensível é uma defesa consistente do poder de exemplaridade política que as 
práticas artísticas modernas têm tanto sobre as demais práticas quanto sobre 
os discursos históricos em geral (FREITAS, 2006, p. 216). 

 

Esse tipo de olhar poético, ao eleger os pobres e a vida simples, manifesta a 

significação da existência que, sem o dizer poético, ficaria obscurecida no mundo moderno. 

Assim, Bandeira realiza a partilha do sensível ao integrar a experiência dos que vivem 

marginalizados, trazendo-os, com a emoção de seu canto, para a perenidade da escrita. O 

fascínio com que o Eu lírico bandeiriano observa os tipos humanos da rua para retirar cenas, a 

exemplo do que faz no poema em exame, combina com o jeito do flâneur. Diferente do 

passante massificado, o flâneur possui a capacidade de narrar as experiências que perderam 

sua dizibilidade no mundo moderno.  

O segundo capítulo do livro Obras escolhidas III – Charles Baudelaire: Um lírico no 

auge do capitalismo (1994) começa com a seguinte passagem: “Uma vez na feira, o escritor 

olhava à sua volta como em um panorama” (p. 33). O flâneur é um homem que torna a rua 

sua morada, cujo olhar caracteriza-se por não se enquadrar nos padrões sociais, econômicos, 

familiares e religiosos. O filósofo da Escola de Frankfurt aponta haver na flânerie a 

consciência da fragilidade dessa existência. Essa atitude faz da necessidade uma virtude e da 

penúria, a produção poética.  

Bandeira assume postura semelhante. Mas, que tem de comum o lirismo de Manuel 

Bandeira com as personagens da rua? Talvez o poeta fale dos carvoeirinhos, da molecada da 

Rua do Sabão, dos meninos pobres de “Balõezinhos” e do vendedor ambulante movido por 

certa identificação pessoal com os dados que evidencia nesses poemas, são eles: o desamparo, 
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o soprinho do José que, embora tísico, participou da subida do balão, o olhar de desejo e de 

espanto dos meninos pobres em torno do vendedor de balões e a alegria da rua como lição de 

infância.  

 

Nessa linha de leitura, a interpretação pode então transcender a imanência da 
história tematizada no poema e apreendê-la também como uma simbolização 
da própria existência do homem e do poeta Manuel Bandeira. Na superação 
dos vários obstáculos que se colocaram ao impulso ascensional do balão se 
vislumbraria assim a transfiguração simbólica das muitas adversidades – 
doença, pobreza, solidão – que marcaram essa existência, e sobre as quais 
Bandeira como que triunfou através da poesia, que transformou toda uma 
vida “que podia ter sido e que não foi” em outra que foi ficando “cada vez 
mais cheia de tudo”, para lembrar a observação de Otto Maria Carpeaux 
reproduzida no final do Itinerário de Pasárgada (MAZZARI, 2002, p. 267).   

 

Esse reconhecimento seria impulsionado pela necessidade que o poeta teve de 

expressar-se, em época de penúria, através de sua identificação com seres igualmente 

desamparados. É a poesia de Bandeira um lugar acolhedor ao ser humano que, ainda 

padecente da tísica, no meio da molecada da Rua do Sabão, transborda sentimentos de 

comunhão. Sobre isso, Jacques Rancière admite ter, nas práticas artísticas modernas, formas 

modelares de ação e de distribuição do comum.  

Nessa mesma trilha, depreende-se o conceito de amizade, a partir dos escritos de 

Hannah Arendt, como sinônimo de amor mundi, que é  

 

A capacidade de se associar e de se igualar aos outros, através da palavra e 
da ação, e a tradução da consciência do pertencimento ao mundo comum. 
Nesse sentido, a amizade apresenta-se dotada de ampla possibilidade de 
resistência às potências destruidoras inerentes aos processos de 
naturalização, massificação e solidão contemporâneas, atuais arautos da 
dominação. [...] A pequena luz da amizade sinaliza a rendição à condição 
humana da pluralidade, na qual não o homem, mas os homens habitam o 
mundo, diz Arendt (AGUIAR, 2009, p. 191). 

 

A exemplo de “O bicho”, Bandeira traz a luz à fealdade que, no dizer de Arendt, 

traduz-se nos “tempos sombrios”, os quais reúnem “a desordem e a fome, os massacres e os 

carniceiros, o ultraje pela injustiça e o desespero” (1999, p. 7). Leônidas Câmara julga ser 

“Meninos carvoeiros” uma das composições mais significativas a respeito de “uma poesia 

dominada pelas sombras, pela angústia, às vezes dulcificada, macerada, amargamente 

repassada de sentimento e de reflexão” (1980, p. 166). O poeta recifense partilha a época em 

que decorre sua vida: a primeira metade do século XX, com seus conflitos, contradições, 

evoluções científicas e tecnológicas. Nesse caso, a poesia passa a dividir o mundo comum 
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através do discurso, ação que para os gregos consiste na essência da amizade. Contudo, 

Arendt adverte que a amizade, como sinônimo de amor mundi, difere daquela que estamos 

habituados a ver “apenas como um fenômeno da intimidade, onde os amigos abrem 

mutuamente seus corações sem serem perturbados pelo mundo e suas exigências. [...] atitude 

básica do indivíduo moderno que, em sua alienação do mundo, realmente só pode se revelar 

na privacidade e intimidade dos encontros pessoais” (1999, p. 30).  

A correspondência passiva de Mário de Andrade com Manuel Bandeira espelha esta 

faceta da amizade arendtiana por não se furtar à intimidade alheia e à confidência sobre si. As 

cartas dedicam-se à recepção das ideias a propósito da produção literária de ambos, bem como 

ao entendimento de situações histórico-artísticas, em que fluem as relações da vida com o 

mundo da arte. A preservação dessa partilha do conhecimento recupera um tempo social e 

estético, “uma forma espiritual de vida em nossa literatura” (ANDRADE, Apud MORAES, 

2001, p. 57); é “o conjunto mais representativo da epistolografia brasileira do século XX, no 

que tange a discussão de projetos estéticos e aos arquivos da criação que desnudam o artefazer 

de poetas, ficcionistas, artistas plásticos e músicos” (CASTELLO, et al, 2001, p. 12). Para 

ilustrar, destaca-se a seguir um trecho da correspondência de “29 de dezembro de 1924”, em 

que a discussão de qualquer assunto de ordem pessoal, a exemplo da tísica do pernambucano, 

era aludida a partir do texto poético; fora dele, conservava-se o silêncio respeitoso por preferir 

dar atenção ao que era do mundo comum – a saber, a poesia – a invadir a intimidade do outro: 

 

Quando te vejo disfarçadamente dar a tua tísica ao José da “Rua do Sabão” 
coitadinho! me comovo sublimemente, artisticamente e vitalmente, vejo toda 
a tua tragédia expressa ali, tragédia de que falei friamente na minha crítica 
mas que respeito e que amo e vivo na nossa amizade. Nesta, eu nunca fiz 
psicologia sobre a tua doença, acredita. Nunca dissertei sobre ela em carta 
nenhuma nem procurei te consolar ou te ajudar. Me comovo e fico mudo. Eu 
acredito que o melhor conforto e consolo que um amigo nos pode trazer nas 
dificuldades da gente é o silêncio respeitoso (ANDRADE, Apud MORAES, 
2001, p. 170).   

 

Um pouco antes, na carta escrita em “22 de maio de 1923”, Mário dá testemunho de 

quanto é sensível à amizade de Bandeira, graças à “confiança ensilvada de amor e 

reconhecimento” (ANDRADE, Apud MORAES, 2001, p. 92). Além da correspondência, os 

poemas de Mafuá do Malungo demonstram, em forma lírica, o amor mundi como 

desdobramento dessa modalidade adquirida na fase adulta da poesia de Bandeira, uma espécie 

de simpatia de sua poética ingênua e um modo de manutenção do princípio da infância e do 

riso.  
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Voltando à análise dos “Meninos carvoeiros”, a dinâmica construtiva harmoniza as 

partes. A quarta estrofe, por exemplo, aproxima, coerentemente, as duas primeiras que, 

respectivamente, descrevem os meninos carvoeiros e os burrinhos velhos. Desde aí, um outro 

olhar põe em evidência o conteúdo lírico no jogo criativo. A narrativa poética não poderia ser 

de cunho apenas social, pois se desvia de qualquer possibilidade linear de interpretação para o 

campo das relações simbólicas. Logo, os detalhes, como a brincadeira e o bamboleio dos 

meninos raquíticos e desamparados, ganham força capaz de mudar o teor indignado dos 

versos denunciadores da miséria, a contrastar com as danças, corridas e brincadeiras no 

espaço lúdico, tornando cheia de vigor a narrativa, que desperta mais ainda sentimentos de 

comunhão.  

O outro olhar que põe em pauta o conteúdo lírico acolhe o que é simples e 

inobservado. “Meninos carvoeiros” traz à tona um brilho difícil de ser visto, no início, por 

causa da pobreza e da exploração do trabalho infantil. No entanto, à medida que descreve a 

rotina dessa gente miserável, traz elementos poéticos que transcendem essa dura realidade. 

Diferentemente dos poemas “Na rua sabão” e “Balõezinhos”, os quais fazem parte da mesma 

coletânea e também encenam crianças e pobreza, “Meninos carvoeiros” se configura de 

maneira especial. Não são balõezinhos de cor, nem o balão proibido pelas posturas municipais 

os objetos para os quais se volta o poeta de “Meninos carvoeiros”. Os carvões, as cangalhas, 

os burros magrinhos e velhos e os sacos remendados são os objetos que compõem a 

imaginação do poeta, têm lugar no seu espaço lúdico e asseguram o valor dado por ele aos 

“pequeninos nadas”26 geradores de poesia. No jogo inventivo de Bandeira, há espaço para 

algo aparentemente desprovido de significação; de igual modo, os meninos, ao morderem o 

pão encarvoado, pareciam não dar importância às condições de higiene do alimento. A 

brincadeira permite a inventividade, e o que prevalece, tanto na poesia quanto no jogo das 

crianças, é a ressignificação. Prova disso é que não há, em “Meninos carvoeiros”, nenhuma 

referência de “cara feia” ou recusa na hora dos personagens comerem o pão encarvoado.  

Ora, o fazer no universo da linguagem metafórica é igual, sobretudo, ao brincar; logo, 

conclui-se, é no brincar com as palavras que o poeta desnuda uma outra realidade por seu 

ilimitado poder inventivo, inerente ao lúdico. Isso foi o que percebeu Johan Huizinga ao 

investigar a natureza da criação poética:  

                                                 
26 Em Itinerário de Pasárgada, Bandeira argumenta ter aprendido que “a poesia é feita de pequeninos nadas e 
que, por exemplo, uma dental em vez de uma labial pode estragar um verso.” (BANDEIRA, 1997, p. 304). Ora, 
se para o poeta o uso acertado de uma letra faz a diferença para o verso, então isso sugere também que os 
pequenos detalhes de uma experiência cotidiana, aparentemente sem significação para os padrões econômico-
sociais ou estéticos, constituem, para Bandeira, motes capazes de gerar um poema.       
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A função do poeta continua situada na esfera lúdica em que nasceu. E, na 
realidade, a poiesis é uma função lúdica. Ela se exerce no interior da região 
lúdica do espírito, num mundo próprio para ela criada pelo espírito, no qual 
as coisas possuem uma fisionomia inteiramente diferente da que apresentam 
na “vida comum”, e estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da 
causalidade (HUIZINGA, 2004, p. 133).  

 

Como um lírico, Manuel Bandeira preferiu desentranhar emoção subjetiva da 

realidade daquelas crianças, peça fundamental à lírica, a ver a consciência falsa da ideologia, 

desprovida de sentido poético. O lirismo da rua abre-se para um processo interativo com a 

vida e as suas contradições, a exemplo da exploração do trabalho infantil em “Meninos 

carvoeiros” e da desigualdade social vista no olhar de súplica das crianças em torno do balão. 

Nessas circunstâncias, a rua é também o lugar do abandono. Da rua, o poeta observa dados 

corriqueiros à vivência humana e, olhando as crianças e o trabalho dos vendedores 

ambulantes, desentranha o substrato lúdico para a subjetividade lírica. Bandeira não permitiu 

que as práticas sociais, como a venda de carvões, ocultem a essencialidade no espaço lírico. 

Com isto, certamente, o aspecto lúdico e o social surgem entrelaçados numa espécie de 

estrutura lírica.  

   

 

4.3.1.1. “O poeta em tempos de penúria” 
 

 

A ênfase desta análise é consentir que o poema “Meninos carvoeiros” figura o 

desamparo como a voz e a condição originária da humanidade, pois a última palavra do texto 

chama atenção, além da questão da opressão do homem pelo homem, para o desamparo 

humano. Nesse momento, é inevitável não fazer um paralelo com a vida do autor, pois o 

sentimento de abandono que o acompanhou, após a morte dos familiares e dos amigos, parece 

reclamar nessa hora em que compara os meninos brincando a “espantalhos desamparados”. 

Aliás, a poesia foi uma forma de lidar com as limitações da vida, com as perdas, com a 

doença que, de alguma maneira, foram causando a sensação de desamparo no poeta, 

marcando sua sensibilidade na feitura de vários poemas. Até na imaginária visita ao túmulo 

paterno, no “Poema de Finados”, Bandeira prefere pedir por si mesmo, alegando ter mais 

precisão do que a alma de seu pai. 
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      Poema de Finados 
 
Amanhã que é dia dos mortos 
Vai ao cemitério. Vai 
E procura entre as sepulturas 
A sepultura de meu pai. 
 
Leva três rosas bem bonitas. 
Ajoelha e reza uma oração. 
Não pelo pai, mas pelo filho: 
O filho tem mais precisão. 
 
O que resta de mim na vida 
É a amargura do que sofri. 
Pois nada quero, nada espero. 
E em verdade estou morto ali.  

      [L, p. 118.] 

 

Mediante esse estado de solidão, cabe fazer as perguntas: É Manuel Bandeira um 

poeta em tempos de penúria? E como se comporta seu fazer frente ao desamparo dessa 

época?27 Esse tempo de penúria é, consoante Heidegger, a consciência do desamparo, da 

finitude e da falta do “brilho da divindade” no mundo, época a qual nós pertencemos a nós 

mesmos, marcada pelo fim do dia dos deuses e pelo afastamento do Sagrado. Essa falta não é, 

pois, explicada por uma negação da existência de Deus, mas pela existência humana estar 

desamparada da dimensão divina, segundo diz: “La falta de Dios significa que ya no hay un 

dios que de modo patente e inequívoco reúna em si los hombres y las cosas y mediante esa 

reunión armónica la historia del mundo y la residencia del hombre en él” (HEIDEGGER, 

1960, p. 224). No tocante à falta dos santos, Manuel Bandeira expressa esse desamparo em 

alguns de seus poemas. São exemplos: “Oração a Nossa Senhora da Boa Morte” e “Oração a 

Terezinha do Menino Jesus”. No primeiro, o Eu lírico, desenganado de outras santas, faz 

versos e petições à Santa Tereza e à Santa Rita dos Impossíveis, não obstante, reclama por ser 

despachado de mãos vazias. Mistura o sagrado com o profano ao comparar a impassibilidade 

das Santas com a das mulheres que lhe enganaram:  

 

Fiz tantos versos a Teresinha... 
Versos tão tristes, nunca se viu! 
Pedi-lhe coisas. O que eu pedia 
Era tão pouco! Não era glória... 
Nem era amores... Nem foi dinheiro... 
Pedia apenas mais alegria: 
Santa Teresa nunca me ouviu! 

                                                 
27 Essas perguntas foram feitas por Heidegger, em “¿Para qué ser poeta?”, e remetem a esta outra feita por 
Hölderlin: “¿... y para qué ser poeta em tiempos de penuria?” (HEIDEGGER, 1960, p. 224). 



 

 

136

 

 
Para outras santas voltei os olhos. 
Porém as santas são impassíveis 
Como as mulheres que me enganaram. 
Desenganei-me das outras santas 
(Pedi a muitas, rezei a tantas) 
Até que um dia me apresentaram  
A Santa Rita dos Impossíveis. 
 
Fui despachado de mãos vazias! 
Dei volta ao mundo, tentei a sorte. 
Nem alegrias mais peço agora,  
Que eu sei o avesso das alegrias.  
Tudo que viesse, viria tarde! 
O que na vida procurei sempre, 
– Meus impossíveis de Santa Rita –  
Dar-me-eis um dia, não é verdade? 
Nossa Senhora da Boa Morte! 
            [EM, p. 127.] 

 

Diante dessa atitude poética, o tom apelatório feito a Nossa Senhora da Boa Morte, por 

ser essa a santa capaz de dar-lhe “o que na vida [procurou] sempre”, demonstra a morte como 

o lugar do sentido almejado pelo Eu lírico. Entretanto, por traz disso há algo que Heidegger 

julga ser pior ainda: “no sólo los dioses y Dios han huído, sino que el brilho de la divinidad se 

ha extinguido en la historia del mundo” (1960, p. 224). No poema “Oração a Terezinha do 

Menino Jesus”, tem-se Bandeira pedindo “a força de acreditar de novo/ no/ Pelo Sinal/ Da 

Santa/ Cruz!” (1986, p. 110), expressando, mais uma vez, o sentimento de descrença pelo 

abandono dos santos. “La penuria ha llegado ya a tal extremo que ni siquiera es capaz esa 

época de sentir que la falta de Dios es uma falta” (HEIDEGGER, 1960, p. 224). Isso pode 

supor que, por traz dessa falta, o mundo carece de algo que lhe sirva de fundamento. 

Porquanto, o tempo de penúria corresponde à falta daquilo que possibilita ao homem 

perguntar pelo sentido. Por conseguinte, a falta é a condição para os mortais encontrarem nela 

sua natural essência. Heidegger adverte: 

 

La época sigue siendo indigente, no solamente porque Dios há muerto, sino 
porque los mortales apenas conocen y saben lo que tienen de mortal. Los 
mortales no han llegado a tomar aún posesión de su esencia. La muerte se 
elude hacia lo enigmático. El misterio del dolor sigue encubierto. No se 
aprende el amor. Mas los mortales son. Son mientras sea el lenguaje 
(HEIDEGGER, 1960, p. 229).    

 

Disso parte, igualmente, a essência do poeta, pois ele converte o desamparo da 

existência em questão poética. De acordo com Heidegger, isso acontece por que os poetas 
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seguem as pegadas dos deuses afastados. “Ser poeta en una época de penuria significa: reparar 

cantando en las huellas de los dioses huídos” (1960, p. 227). Em Manuel Bandeira, essas 

pegadas são as ruínas que ele visita para buscar as experiências extintas no mundo moderno, a 

exemplo das reminiscências na “Evocação de Recife”. No pensamento de Heidegger, lançar-

se no jogo poético é segurar-se no desamparo da existência como o caminho para a substância 

da poesia. Quanto mais o poeta canta, em tempos de penúria, tanto mais nós escutamos e 

extraímos a essência do ser, uma vez que o dito da poesia é o caminho para o desvendamento 

do ser. Chegar a esse caminho é encontrar o ser em diálogo com a poesia.   

Contudo, a sensação de desamparo e de solidão, lida nesses poemas, une o Eu lírico ao 

principal fundamento da condição humana, conduzindo o homem à consciência construtiva de 

um ser moderno autêntico ao assumir os limites da sua condição terrena e mortal. Para um 

homem de seu tempo, Bandeira, perante a ausência de sentido da existência, sustenta em sua 

poética a afirmação dos valores da finitude. Sua poesia pode ilustrar o momento em que o 

homem moderno pode anteceder o salto para a confiança, por trafegar, por meio da ideia de 

morte, um caminho em busca do que é original. Sobretudo, a finitude pode reconduzir o 

homem moderno a si, de modo que a insegurança seja parte constitutiva do desvendamento do 

ser. Daí, diante dessa indeterminação da vida, o poeta sente-se seguro na incerteza de lançar-

se, aventurar-se e arriscar-se no jogo que aproxima o substrato da poesia da essência do 

pensar.  

Alcides Villaça interpreta que “a solidão criadora de Bandeira projeta-se contra o 

mundo real da despersonalização e, sem expressamente opor-se a ele, acaba por dialetizá-lo 

através de um regime próprio: o da atenção concentrada [...] ao detalhe sensível, da vivência 

absorvente e da expressão depurada” (1987, p. 31). Assim sendo, essa solidão, bem como o 

desamparo, torna-se um caminho muito mais genuíno em direção à arte do que a presença 

massificada das pessoas que não emana da companhia proveniente da amizade e se mostra 

isenta de cultura e de reflexão. Portanto, a solidão do Eu lírico bandeiriano, a exemplo do que 

ele expressa no “Poema de Finados”, aproxima-se da noção de solitude, termo latino, 

explicado por Arendt como um estar-só, mas acompanhado por si mesmo, que é a condição 

para a poesia e para a filosofia. Sobre isso, Adorno esclarece: “Só entende aquilo que o poema 

diz quem escuta em sua solidão a voz da humanidade” (1980, p. 194). Em Itinerário de 

Pasárgada, Bandeira atesta que a feitura do seu “Vou-me embora pra Pasárgada” foi 

concebido em “circunstâncias de desalento e tédio”, um “desabafo de evasão da ‘vida 

besta’”(1997, p. 341). No mencionado texto, ao referir-se à morte do pai, o poeta confessa 

estar definitivamente só para o enfrentamento da pobreza e da morte. No entanto, esse estado 
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colaborou, segundo diz, para formação da vasta produção literária: a escrita de quatro livros, 

“três de poesia – O ritmo dissoluto, Libertinagem, e quase toda a Estrela da manhã, e um de 

prosa – as Crônicas da província do Brasil” (1997, p. 322). Sérgio Buarque de Holanda 

entende que  

 

a solicitude e o recolhimento íntimo não constituem para Manuel Bandeira 
uma condição estranha, à qual ele devesse tender com todas as suas energias, 
mas uma realidade normal, ou que se fez normal e, se assim se pode dizer, 
natural. É ela, verdadeiramente, o momento originário, o ponto de partida, 
talvez a razão necessária de sua criação poética; não, como em tantos outros, 
uma aspiração muitas vezes vã e caprichosa (1980, p. 148).   

 

Por outro lado, o sentimento de abandono e a sensação de desamparo, lidos nos 

poemas analisados neste tópico, podem fazer alusão ao “desencantamento”28 ocorrido no 

mundo moderno e contemporâneo por causa do padrão científico, técnico-industrial da vida  

que atinge as massas humanas e as compele à alienação, pois não têm mais seu princípio 

baseado na interação discursiva. Mergulhados nessa sociedade, Adorno assegura: “os homens 

estão separados uns dos outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o 

desencantamento do mundo” (1980, p. 270).  

Porém, essa solidão fáustica da modernidade, que, aliás, expressa a sensação do 

desamparo pela falta do sagrado, nega o fundamento primordial da condição humana e 

conduz o homem à errância e ao abismo, quer seja pela alienação quer seja pela busca da 

potência e do lugar do absoluto por meio do avanço da ciência, tentando exercer poder sobre a 

vida. Luís Furtado, no prefácio à obra O homem e a técnica (1993, p. 10), de Oswald 

Spengler, conclui: “É certo que o impulso eterno do fenômeno humano se alimenta de um 

desejo sempre insatisfeito de manipular todos os recursos disponíveis numa superação 

constante de carências quotidianas. Daí que as sociedades se afastam da sua alma verdadeira 

modificando em artifícios cada vez mais complexos a paisagem originária em que nasceram”. 

Essa vontade desmedida representa a consciência destrutiva do homem moderno ao negar os 

limites da sua condição terrena e mortal, acarretando, consequentemente, a perda do valor 

criativo do espírito. 

 

                                                 
28  Max Weber (1864-1920) tomou o termo “desencantamento” quando pensou na racionalização da visão de 
mundo na modernidade, que reivindicou a superação das formas sagradas no tocante à visão mágica e mítica das 
religiões. Então, o “desencantamento do mundo” está aliado à razão e ao pensamento científico correspondente à 
naturalização das coisas por meio das análises e das explicações das ciências, que inevitavelmente provocam a 
desdivinização e a falta de sentido no mundo moderno (Cf. WEBER, A ética protestante e o espírito do 
capitalismo, 2005) 
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4.4. Negatividade e resistência  
 
         A usura fez tábua rasa 

Da velha chácara triste: 
  Não existe mais a casa...  

    - Mas o menino ainda existe. 
       

“Velha Chácara” 
 

Na contramão dos valores inerentes à modernidade, Manuel Bandeira, tendo em vista 

a consciência da morte, prefere evadir-se da vida besta e sem criatividade, à qual as pessoas 

submetem-se, e reparar o desamparo em criação, pressuposto que conduz o homem à 

consciência de si como ser para morte e, ao mesmo tempo, ser de linguagem. Conhecer e 

assumir esta condição humana constitui a suprema libertação e o abandono do inautêntico, 

uma vez que fugir da ideia que a morte encena é fugir do sentido peculiar à existência.  

Nessa pauta, recorre-se à hipótese, já previamente anunciada, de que a relação entre a 

poesia bandeiriana e a morte traz implicações referentes à negatividade como uma brecha que 

desoculta o sentido de sua lírica. A negatividade aflora a “carga lírica em que a emoção 

recorta elementos do social e testemunha a sensibilidade pronta a reagir diante das pressões 

que neutralizam ou impedem a projeção do indivíduo” (GARBUGLIO, 1987, p. 33). O desejo 

subjacente de conservar o dado originário das coisas que o poeta escolhe para compor “O 

último poema” de Libertinagem é, para esta análise, um exemplo da negatividade na obra em 

questão. 
  

Assim eu quereria o meu último poema 
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos 

     [intencionais 
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 
A pureza da chama em que se consomem os diamantes 

  [mais límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.  
       [L, p. 119.] 

 

Esse poema apresenta os traços específicos da singular atitude negativa do poeta em 

seu fazer, pois se coloca em defesa da aura lírica não contaminada pelos cerceamentos que 

refreiam a preservação da criatura e das coisas. Nesse passo, o poema parece tratar daquela 

conservação da aura que, na visão benjaminiana sobre a poesia de Baudelaire, incide na 

transparência em face às máscaras que regem as relações reificadas. Neste universo, a morte 

entra em cena como a possibilidade de totalizar o sentido mediado pela experiência 

conscientizada para uma poética. A começar pelo título, o termo último surge como resultado 
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estético e existencial, pertencente ao telos, do problema da finitude e do negativo: antecipação 

de uma experiência da morte como sinônimo de limite e de sentido. Nos termos da filosofia 

heideggeriana, as palavras “primeiro e último” indicam fundamentação, algo que está na base 

e serve de essência. De fato, “O último poema” destaca os parâmetros desde os quais 

Bandeira considera o poético. Mas, paralelamente, pode indicar, no primeiro verso, pelo 

futuro do pretérito do verbo querer, a impossibilidade desse padrão último, uma vez que a 

poesia, como mimese da vida, sendo contingente, escapa a qualquer padronização. Atualiza-se 

aqui a proposta de “Poética” e de “Nova poética” em que impera a impetuosidade modernista 

de libertação contra a prática normativa no fazer acadêmico.   

Mas, não é só isso. Na assertiva de Giorgio Agamben: 

 

o nexo entre linguagem e morte não poderia deixar ser iluminado sem que se 
esclarecesse, ao mesmo tempo, o problema do negativo. Tanto a «faculdade» 
da linguagem quanto a «faculdade» da morte, enquanto abrem ao homem a 
sua morada mais própria, abrem e desvelam esta morada como já permeada 
desde sempre pela negatividade e nela fundada (AGAMBEN, 2006, p. 10). 

 

Essa concepção é trabalhada a partir do pensamento de Heidegger na tentativa de abrir 

o caminho para a compreensão do Dasein e sua relação com a morte. Segundo Agamben, a 

compreensão do Dasein reside nesse modo puramente negativo, em que se fundamenta a 

morada essencial do homem. A negatividade não é apenas a capacidade de dizer não, nem 

“um negativum, no sentido de uma privação” (AGAMBEN, 2006, p. 15); ela é o lugar onde 

atravessa a originalidade do Dasein, pois esse ser-aí é o ser revelado na linguagem e somente 

aí, lugar da significação, ele sabe que é mortal.  

No horizonte do pensamento heideggeriano, Agamben interpreta a questão da 

negatividade, revelada ao Dasein, na experiência autêntica da morte: “Vimos que esta 

negatividade não sobrevém simplesmente ao Dasein, mas permeia originalmente a sua 

essência; o Dasein choca-se, aliás, mais radicalmente com ela precisamente no instante em 

que, sendo para a morte, atinge sua possibilidade mais certa e insuperável” (2006, p. 16). 

Assim, a negatividade converte-se em possibilidade, espaço que favorece ao homem a escolha 

de si e o torna produtor da cultura. Consoante Agamben, na carta a Jean Beaufret, Heidegger 

reafirma este caráter essencial do Dasein ao mostrar sua correlação com a acepção do termo 

alētheia, do grego, desvendamento-abertura (Cf. 2006, p. 17); e no termo que rege a gênese 

poética de Bandeira, desentranhamento. 

Então, é da linguagem como negatividade que surge a possibilidade da produção 

humana no mundo, pois ela é a clareira que ilumina o ser-aí do homem, e está penetrada desde 
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sempre em sua essência. A linguagem possibilita aos homens a pergunta por aquilo que 

somos nós; ela é uma espécie de autonomia e abertura ao sentido do ser: “o homem não pode 

verdadeiramente dizer, isto é, mostrar e fazer aparecer senão aquilo que se mostra a ele de si 

próprio, que aquilo que de si próprio aparece se manifesta e se dirige a ele” (HEIDEGGER, 

1995, p. 35). Heidegger recorreu ao conceito arcaico do termo dizer: “Sagan – significa 

mostrar. E o que significa mostrar? Significa fazer ver e entender qualquer coisa, levar uma 

coisa a aparecer” (1995, p. 34). No entanto, essa linguagem é expressão de um processo 

dialético de negação dos ditames sociais que expropriam o homem de seu lugar a fim de 

reduzi-lo a “vida nua”, a mero animal, exemplar da espécie humana e um ser incapaz de 

articular, em palavras, as suas experiências. O “Poema tirado de uma notícia de jornal” traduz 

bem isso: 

 
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no  

[morro da Babilônia num barracão sem número 
 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 

[afogado. 
 
[L, p. 107.] 

 

 A narrativa que conta a breve vida de João não traz aquilo que caracteriza a 

verdadeira narração benjaminiana, a saber: “a faculdade de intercambiar experiências” (1993, 

p. 198). Isso se justifica pelo título do poema: por ser tirado de uma notícia de jornal, não 

poderia fugir da linguagem impessoal, objetiva e direta, inerente ao domínio discursivo da 

informação. Ela é responsável pelo declínio da narração por não se interessar pela 

comunicabilidade e pela conservação das experiências humanas e nem pelo seu caráter 

exemplar. Desse modo é que o espírito da informação é incompatível com o do narrador, pois 

a perda da experiência impossibilita a narração. O poema de Bandeira encerra o propósito 

comunicativo da curta narrativa do jornal, em que não há espaço para intercambiar as 

experiências de um sujeito, tampouco incorporar as poucas ações de João às experiências dos 

seus ouvintes. A despeito desse declínio da narração, como consequência da perda da 

experiência, Adorno disserta: “Desintegrou-se a identidade da experiência – a vida articulada 

e contínua em si mesma – que só a postura do narrador permite. [...] Narrar algo significa, na 
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verdade, ter algo especial a dizer, e justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela 

estandartização e pela mesmidade” (ADORNO, 1980, p. 269).       

João Gostoso é o mesmo que, nos ditos populares, um “João-Ninguém”, personagem 

representativo da ideia de “vida nua”: sem sobrenome e residente sem número, apenas mero 

ser vivente, politicamente irrelevante e, como tal, pode ser banalmente eliminado29. Nessa 

intenção é que Heidegger diz ser a língua técnica, a exemplo da informação, “a agressão mais 

violenta e mais perigosa contra o caráter próprio da língua, o dizer como mostrar e fazer 

aparecer o presente e o ausente, a realidade no sentido mais lato” (1995, p. 37). Nesse caso, a 

notícia sobre a vida, sem valor, de João, quase anônimo, reveste a linguagem coisificada e 

celebra o gesto suicida de João Gostoso, num espanto fraterno ao de “O bicho”. Neste, o olhar 

pasmo do poeta denuncia, em 1ª pessoa, o estado de animalidade a que chegou aquele 

homem, mero vivente, também ilustrativo da concepção de vida nua. No tocante ao 

afogamento de João, concernente à objetividade jornalística, narrado em 3ª pessoa, o fato 

parece ser anunciado como consequência da banalidade com que se vinha descrevendo a vida 

breve de João: “A informação não se esgota, como é de sua natureza, nos fatos: a narrativa 

brutal se adensa numa situação simbólica de valor geral, de forma que percebemos um 

complexo destino humano, ferido pelo trágico, velado sob o anonimato da banalidade 

cotidiana” (ARRIGUCCI Jr., 1983, p. 117). A morte conota aqui a descartabilidade humana, o 

retorno à pura animalidade, característica da massificação, da industrialização e da 

tecnificação das organizações da potência do capital. “No decorrer dos últimos séculos, pode-

se observar que a ideia de morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua 

força de evocação. [...] Morrer era antes um episódio público na vida do indivíduo, e seu 

caráter era altamente exemplar” (BENJAMIN, 1993, p. 207).  

Na verdade, o poema pode aludir ao fato de que, embora seja um recorte do jornal, 

remagnetiza a linguagem lírica contra a sua fonte coisificada. Com efeito, as ações humanas 

são conservadas para retratar a banalidade que vive a sociedade moderna com a destruição de 

todos os seus valores concernentes à vida, ao trabalho, às práticas sociais e à morte. Por causa 

da coletivização das massas, não há mais lugar para a morte, tradicionalmente falando, pois 

não há mais mundo comum e espaços de aparição das ações, da cultura e da memória dos 

homens. “A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva 

sua autoridade” (BENJAMIN, 1993, p. 208). Sem intercambiar com esse lugar, o homem não 
                                                 
29 Giorgio Agamben, em Homo sacer: o poder soberano e a vida nua, (2002), classifica como vida nua a vida 
natural do homem, ou seja, a que habita o corpo biológico de cada ser vivente, capturada como tal pelos 
mecanismos de cálculos do poder. Essa vida inexiste política e culturalmente e, por essa razão, pode ser 
facilmente eliminada.      
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encontra mais sentido algum na morte como forma de pensar a própria existência e como 

caminho que se converte em possibilidades. Ele se perde e se transforma em mero ser 

biológico, cuja morte se destaca como fenômeno social, verificável somente mediante às taxas 

de natalidade e de mortalidade.  

De certa maneira, o poema “Momento no café”, apesar de, coincidentemente, falar de 

um morto anônimo, dados como o enterro, a saudação ao morto, o gesto largo e demorado 

ante o esquife, humaniza a morte e atribui-lhe um lugar de dignidade e de respeito, isso 

porque a sociedade moderna desfigurou a morte ao provocar o esvaziamento das expressões 

sociais, dos ritos tanáticos e de seu conteúdo semântico. José Maranhão fala do status 

negativo da morte na sociedade moderna em virtude de sua incompatibilidade com os valores 

da economia industrial, do progresso, do tempo e do dinheiro. Os valores mercantis não 

reconhecem a morte como constitutiva da condição humana; ela está desfigurada e rejeitada 

no contexto familiar, social e hospitalar. O autor considera essa a maior das crises que o 

homem moderno e contemporâneo enfrenta:  

 

Eis aí a que a sociedade ocidental moderna e contemporânea reduziu a morte 
e tudo a que ela está associado: um nada. [...] A sociedade mercantil vai 
além, ao transformar a morte num resíduo irreconhecível. Ela já não é mais 
um destino. O que existe é a sua relação negativa com o sistema de 
produção, de troca e de consumo de mercadorias. É o estado de não-
produção, de não-consumação. Ao negar a experiência da morte e do morrer, 
a sociedade realiza a coisificação do homem (MARANHÃO, 1985, p. 19). 

 

Se, na sociedade da informação, o relato noticiário, além de tomar o lugar da narração, 

torna breve e vazio de substância a vida e a morte, então o poema, ao ser tirado de um meio 

de comunicação de massa, desfigurou-se por transformar o humano num resíduo 

irreconhecível e apenas matéria com propósito informacional. Talvez Bandeira quisesse 

chamar a atenção para a linguagem técnica da informação que no “Poema tirado de uma 

notícia de jornal” não dá lugar à cultura e nem privilegia a memória e as práticas humanas, tão 

caras à lírica clássica. Ao contrário dos feitos heroicos dos homens antigos, João Gostoso, 

cujo nome desumanizado combina com o seu barracão sem número, lembra o 

“contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas fujas de nossa época”, de 

que fala Benjamin para figurar nossa “pobreza de experiência” (1993, p. 118).  

Por trás disso, a informação, como nova forma de comunicação, não veicula a 

experiência humana narracional, consequência da língua técnica que se sobrepõe ao homem e 

do triunfo da função referencial sem trazer qualquer luz que faça do homem fim e não meio-
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instrumental a serviço da técnica. Nesse contexto, os homens burocratizam as suas práticas e 

passam a viver apenas como animal laborans: um ser condicionado pelo advento da 

automação, em que o ritmo natural do corpo se adapta às necessidades do trabalho com as 

máquinas30.  

O jornal, por ser produto submetido aos mecanismos de interesse do comércio, 

despreza, o que Bosi propõe ser, “a face do ser vivo singular. A ratio abstrata transformou o 

corpo e a cabeça de cada indivíduo em mão-de-obra sem nome nem rosto que pode ser 

substituída a qualquer hora” (1997, p. 146). Por isso Heidegger diz: “A agressão da língua 

técnica sobre o caráter próprio da língua é ao mesmo tempo uma ameaça contra a essência 

mais própria do homem” (1995, p. 38). A linguagem poética, no pensamento de Heidegger, 

diz respeito “aqueles de que estamos a falar, [...] os mortais que somos, a saber, aqueles que 

se tem sob o apelo do ser” (1995, p. 64). Ela faculta ao homem ser o ser vivo que é enquanto 

mortal e falante.  

A fim de não sujeitar-se ao sistema capitalista e às formas de produção, que além de 

alienar, corrói a substância humana, a poética bandeiriana é expressão de negatividade contra 

esse meio hostil impresso na sociedade de consumo. A negatividade é o modo de 

sobrevivência da lírica no interior do processo capitalista. Sendo incompatível com os valores 

da indústria e da economia, a poesia não propaga o lucro, nem acumula bens e tampouco se 

incomoda com o progresso, a competição e o dinheiro. Antes, como boa negatividade, resiste 

à falsa ordem da má positividade, “que é, a rigor, barbárie e caos” (BOSI, 1997, p. 146). Isso 

faz supor ser a lírica bandeiriana a de um ser moderno, mas não evasivo, nem fugaz e 

tampouco preocupado com a intenção do mundo objetivo do capitalismo. Nela, o temário da 

morte é um sinal reacionário à estrutura dominante, pois, no entendimento de Hugo Friedrich, 

a modernidade ignora o que a morte traz consigo: “a possibilidade de conduzir ao ‘novo’. E o 

novo? É o indefinível, a vazia contraposição à desolação do real” (1978, p. 49).  

A morte lança sobre o homem a chaga do desamparo, se ela não existisse, o ser cairia 

na mesmice e no tédio, ficaria, permanentemente, desencantado do mundo e impotente para 

criar uma transcendência originária, dotada de sentido. No seu estilo poético, o confronto 

direto de Bandeira com a finitude desnuda a ideia de que a tragédia humana faz parte da vida. 

No momento em que o homem descobre aquilo que Hans Jonas chama de memento mori, 
                                                 
30 Hannah Arendt, em A condição humana, discute os conceitos de “animal laborans” e de “homo faber” a partir 
da distinção entre “o labor do nosso corpo e o trabalho de nossas mãos”, o que é improdutivo e o que é produtivo 
(fabricado) (Cf. 2001, p. 90). O primeiro, ao qual se detém este trabalho, refere-se à servidão que o processo 
mecânico e automático do trabalho exige do operário, condicionando a vida e as atividades dos homens à 
instrumentalização. Para Arendt, o animal laborans corresponde ao processo biológico do corpo humano e à 
produção econômica e burocrática da sociedade. 
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“lembra-te que hás de morrer” (2009, p. 266, n. 1), torna-se capaz de atribuir um sentido e de 

abrir-se em possibilidades. No texto “O fardo e a bênção da mortalidade”, Jonas diz que essa 

expressão “ressoa através dos tempos como uma persistente admoestação filosófica e religiosa 

em amparo a uma vida verdadeiramente humana”. No livro Ética, medicina e técnica, Jonas 

acrescenta:   

 

a nossa condição de mortal recai sobre nós com a sua crueldade mas também 
com a sua sabedoria – porque sem ela não haveria a promessa eternamente 
renovada da frescura, da imediatez e da sofreguidão da juventude; nem 
existiria para nenhum de nós incentivo para contarmos os nossos dias e fazer 
com que valham a pena. Com todo o denodo que pomos em arrebatar o que 
pudemos à nossa mortalidade, deveríamos suportar-lhe o fardo com 
paciência e dignidade (JONAS, 1994, p. 165).       

        

Voltando ao “Último poema”, as palavras iniciais do verso “assim eu quereria o meu 

último poema”, estruturado pelo advérbio assim, mostra um Eu expressando seu querer num 

tempo verbal caracterizado por uma condição quase irrealizável. Todavia, esse modo introduz 

uma sequência descritiva que, mais uma vez, toma conta do fazer. A enumeração, nesse caso, 

salienta a força do lirismo, que vem enfatizada desde “Poética”. O procedimento anunciativo 

do primeiro verso propicia o desejo de resgate da voz lírica frente ao cerceamento social que 

tenta esvaziar suas potencialidades. Nas palavras de Garbuglio, “o canto readquire, então, 

novas forças e reconquista seu lugar e poder. Lutar contra essas formas de tutelamento, 

significa assumir o compromisso de romper com o prolongamento dos elementos sufocadores 

do presente enquanto mostra a necessidade de libertação da individualidade” (1987, p. 35). 

Desse jeito, a poesia de Bandeira arma-se para a compreensão da existência humana, 

aproxima o ser do desvendamento de si, apresenta uma linguagem desprovida de 

instrumentalidade científica e técnica e desvenda o segredo poético em ditos de ternura, 

simplicidade e desintencionalidade, como se depreende do segundo verso do poema em 

questão.  

De fato, esses desejos, para feitura de uma poética, são marcas distintivas de toda a 

obra. É como explana Giovanni Pontiero: “Serena e átona, a beleza lírica de ‘O último poema’ 

é um milagre de graça e serenidade – a afirmação de um poeta que completou seu ciclo de 

experiências e encontrou seu próprio ritmo e sua própria significação como poeta” (1986, p. 

129). Daí entra a exigência do ideal lírico em conservar intacta a ternura e a simplicidade 

como expressões tão caras à essência humana, tendo em vista ser o manuseio do delicado o 



 

 

146

 

fundamento da qualidade lírica. Isso, no pensamento de Adorno, está desvencilhado dos 

valores desumanizados da modernidade e da linguagem degradada pelo comércio.  

Diante desse mundo administrado onde impera a coisificação, o poeta de “Porquinho-

da-Índia” recorda um “deslumbramento inesquecível da [sua] infância”31, a fim de reclamar 

até pela recusa das ternurinhas dedicadas ao seu animal de estimação. Ainda na coletânea de 

1930, ao confessar a alguém “O impossível carinho”, o Eu lírico elege, em vez de um desejo, 

a ternura de poder repor as mais puras alegrias da infância. A menção ao mundo terno da 

infância assegura a aspiração pela descontração em oposição ao mundo mecânico e a 

segurança de um tempo impregnado de eternidade, como era a casa de seu avô, frente à 

solidão e ao desamparo vivido na fase adulta. Recompor a genuinidade das experiências 

passadas, num tempo anterior as mudanças do presente, a exemplo do desejo de ouvir o 

mesmo canto das cigarras tidas quando menino, é o propósito da “Elegia de Verão”: 

 

O sol é grande. Ó coisas 
Todas vãs, todas mudaves! 
(Como esse “mudaves”, 
Que hoje é “mudáveis” 
E já não rima com “aves”.) 
 
O sol é grande. Zinem as cigarras 
Em laranjeiras. 
Zinem as cigarras: zino, zino, zino... 
Como se fossem as mesmas  
Que eu ouvi menino.  
 
Ó verões de antigamente! 
Quando o Largo do Boticário 
Ainda poderia ser tombado. 
Carambolas ácidas, quentes de mormaço; 
Água morna das caixas-d’água vermelhas de ferrugem; 
Saibro cintilante... 
 
O sol é grande. Mas, ó cigarras que zinis, 
Não sois as mesmas que eu ouvi menino.  
Sois outras, não me interessais... 
 
Dêem-me as cigarras que eu ouvi menino.  
      [OP, p. 192.] 

 

No dizer de Bosi, a poesia recompõe um universo que a modernidade renega. “Como 

boa negatividade, é discreta, não obstrui ditatorialmente o espaço das imagens e dos afetos. 

Antes, combatendo hábitos mecanizados de pensar e dizer, ela dá à palavra um novo, intenso 
                                                 
31 Frase usada por Bandeira, a propósito do poema em questão, na carta enviada a Mário em Março de 1926 (Cf. 
MORAES, 2001, p. 280).     
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e puro modo de enfrentar-se com os objetos” (BOSI, 1997, p. 149). Preferir que “O último 

poema” fosse terno para dizer as coisas mais simples reforça a atitude poética do modernista 

em pauta ante a arte e a vida. Aqui, chama-se atenção para a poética da simplicidade como um 

meio de expressão negativa que resiste ao progresso do século XIX e das mudanças que 

repercutiram na primeira metade do século XX. “É ainda a adesão fervorosa à realidade 

material do mundo que parece explicar a espontânea naturalidade da sua poesia, que tem a 

simplicidade do requinte” (SOUZA, CANDIDO, 1986, p. LXII). No fundo, talvez, a ternura e 

a simplicidade sejam as responsáveis por fazer o poeta chegar ao “apaziguamento de [suas] 

insatisfações e de [suas] revoltas” por estarem condensadas naquela “palavra fraterna” dada à 

angústia de muitos, segundo conclui no Itinerário de Pasárgada.  

A partir de Libertinagem, momento em que Bandeira põe fora o tom melodioso dos 

primeiros versos, o poeta conserva o que é terno, puro e simples como peças indispensáveis à 

linguagem, desprovida de instrumentalização, sem necessariamente mostrar sua utilidade, 

como é o caso da analogia de “O último poema” com as “flores quase sem perfume”. Na 

compreensão de Gilda e Antonio Cândido, 

 

Pode ser que o segredo da poesia bandeiriana condensada e fraterna esteja na 
capacidade de redução ao essencial –, tanto no plano dos temas quanto no 
das palavras. Essenciais são a emoção direta da carne e a espontaneidade da 
ternura, sob as elaborações do sentimento amoroso; é a descrição direta dos 
gestos na selva intrincada do cotidiano; é o encontro do termo saliente, 
único, na difusão geral do discurso (1986, p. LXII).  

 

Por esse processo, a negatividade corrobora com o que propôs a estética do 

Modernismo cuja dimensão libertária contribui para Bandeira despir-se do acessório 

acadêmico que adornou alguns de seus primeiros poemas. Os versos de “O último poema” 

também se manifestam contrário ao lirismo institucionalizado por dizer as coisas simples e 

desintencionais, aludindo, de certa maneira, à independência poética tomada nessa coletânea, 

pois nela a lírica não seguiu regras nem padrões de caráter estético. Na análise de Garbuglio,   

 

Mais que simples brado libertário do artista, o protesto do poeta identifica 
um sistema de opressões em que a individualidade é esmagada em favor de 
valores para os quais o homem é objeto desimportante. Desse modo, o 
rompimento com as amarras poéticas dominantes e a busca de uma palavra 
menos contaminada se inscreve como necessidade de preservação da criatura 
sob ameaças que tendem a se alastrar e impor sobre todas as coisas. Não é, 
pois, apenas protesto contra o lirismo aviltado, mas contra todas as formas 
de coerção social que represam a emoção lírica (1987, p. 37).   
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Diante da grande transformação ocorrida no século XX, nas formas de produção do 

sistema capitalista, um Eu lírico tem a chance de denunciar, “ao mesmo tempo o real poder da 

coisificação, que não se deixa mais dourar por nenhuma aura lírica, que não se deixa mais 

resgatar pelo sentido” (ADORNO, 1980, p. 195). O lirismo que conserva “A pureza da chama 

em que se consomem os diamantes mais límpidos” tem a chance de atingir uma dimensão 

mais próxima do humano, diferente dos valores do mundo moderno, que perderam a 

transparência e estão, mercadologicamente, contaminados e imperscrutáveis em sentido. Para 

Adorno, a linguagem que brilha é a que retrocede da alienação e faz brilhar o humano, “como 

se fosse ainda uma vez a criação” (1980, p. 196).  

Heidegger vê na linguagem a possibilidade de se perguntar pelo sentido do ser, e na 

morte, o modo de ir ao fundamento. Nessa perspectiva, a simbologia da morte articula as vias 

de acesso ao desígnio de uma poética como expressão de si mesmo. O lirismo de Bandeira 

imprime negatividade por ser composição de linguagem inesgotável em essência humana e 

por articular experiências livres da coerção do capital vigente, a exemplo da resistência do 

poeta frente ao processo de modernização das cidades, implicando a derrubada dos antigos 

casarões em poema como “Minha terra”, “Passeio em São Paulo”, “Recife” e “Prece”. No 

poema “Minha terra”, ao rever, afinal, seu Recife, completamente mudado pelo progresso, 

diz: “Diabo leve quem pôs bonita a minha terra”. Mas, não é só isso.  

Em “Minha terra” e em vários outros em que Bandeira fala a respeito de Recife, esta 

análise chama atenção para o sentido da terra como ideia de pertença que atravessa a sua 

poesia. Embora tendo saído menino e passado trinta anos longe dela, conforme anuncia no 

poema abaixo, a propriedade com que o poeta a evoca, conversa com ela ou fala sobre Recife 

é tão forte que Recife e Pasárgada parecem ser o mesmo lugar. A vida madrasta foi quem o 

impediu que retornasse à primeira e vivesse, apenas pelo sonho, na segunda. Nelas, de certa 

forma, há a noção de ser lugar de realização, de segurança ou de utopia humana, de superação 

do constrangimento da falta e da necessidade ligada à condição humana do desamparo. Sendo 

assim, terra possui uma significação adâmica, pois terra, em hebraico, é adamah, uma vez que 

a ela são enviados os sonhos, a imaginação de um lugar especial, de onde possa “manar leite e 

mel” (Cf. BÍBLIA DE JERUSALÉM, Gn. n. f; Ex. 3:8).  

Nos versos a seguir, de “Recife”, através dessa recorrente busca do contato com a sua 

terra, o poeta tenta resgatar às experiências que ele traduzira em poesia, as quais o mundo 

moderno estava degradando e pondo fim: 

 

 



 

 

149

 

Há que tempo que não te vejo! 
Não foi por querer, não pude. 
Nesse ponto a vida me foi madrasta, 
Recife.  
 
Mas não houve dia em que te não sentisse dentro de mim: 
Nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne, 
Recife. 
 
Não como és hoje, 
Mas como eras na minha infância, 
Quando as crianças brincavam no meio da rua 
(Não havia ainda automóveis) 
E os adultos conversavam de cadeiras nas calçadas 
(Continuavas província, 
Recife).  
 
Eras um Recife sem aranha-céus, sem comunistas, 
Sem Arrais, e com arroz, 
Muito arroz, 
De água e sal, 
Recife. 
 
Um Recife ainda do tempo em que o meu avô materno 
Alforriava espontaneamente 
A moça preta Tomásia, sua escrava, 
Que depois foi a nossa cozinheira 
Até morrer, 
Recife.  
 

          [Louvações, p. 245.] 
 

Bosi esclarece que a resistência cresceu junto com a “má positividade” do sistema. 

Nesse fim, “a negação move-se para o campo da possibilidade: ‘oferecendo’, ‘esperando’. 

Sem esse movimento parece impossível fundar o conceito de resistência. Resistir é subsistir 

no eixo negativo que corre do passado para o presente; e é persistir no eixo instável que do 

presente se abre para o futuro” (1997, p. 191). Quando a poesia não se integra aos discursos 

correntes da sociedade, ela aguça a consciência da contradição, pois rejeita a ideologia falsa 

do progresso. Isso retoma a questão de existir, na lírica bandeiriana, “também forte 

antagonismo entre o eu e as potências desencadeadas a iluminar os valores em crise, 

responsáveis pela anulação do ser, que se alarga como duro protesto contra as formas 

aniquiladoras do indivíduo” (GARBUGLIO, 1987, p. 40). Sua lírica é subjetividade ao tentar 

desvincular, em face às perdas dos valores inerentes à condição humana, o seu fazer dessa 

base real na história do capitalismo. Então, remete-se ao ponto, defendido por Adorno, que o 

lugar da arte moderna tornou-se incerto à medida que a sociedade tornou-se menos humana. 

Essa consciência é a revelação de um processo dialético de negação que corresponde ao puro 
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ter-lugar da linguagem como evento originário, ou seja, o ter-lugar da linguagem constitui a 

articulação negativa originária da linguagem humana, sendo essa o lugar do inefável, sobre o 

qual se disserta a seguir, em que impera a poesia.  

   

 

4.5. O silêncio e os sons da morte  
 

 

Dentre as coisas que Bandeira elege para “O último poema”, tem-se o anseio do Eu 

lírico de escrever uma poética “ardente como um soluço sem lágrimas” e nela conservar “A 

paixão dos suicidas que se matam sem explicação”. Querer expressar, discretamente, a 

subjetividade lírica sem representar exteriormente, através de lágrimas, isso, além de supor 

que o poema não é encenação de um drama, inevitavelmente traduz o silêncio que é 

articulador do dizer poético.  

Imerso no topos da infância e da morte, o silêncio traz a significação do inefável que 

sopra, no discurso poético, como uma espécie de espírito que paira e anima tudo que é 

vitalmente dito. Sendo a linguagem e a morte o que há de mais próprio para o homem, então o 

que há de mais próprio para a linguagem é o indizível, depreendido tanto do in-fari, como 

poder pressuponente de significações pertencente à linguagem poética enquanto infância do 

homem, quanto do riso, como desvio dos limites impostos pelo pensamento sério e comedido. 

Daí, torna-se possível também articular o indizível no tocante à morte próxima das noções, 

trabalhadas aqui, de angústia, finitude, desamparo e negatividade.  

O silêncio perpassa a poética bandeiriana por ocultar a significação através da ideia de 

morte, tão renegada pela modernidade. Na compreensão de Friedrich, “na palavra que 

expressa algo de objetivamente ausente, está presente o negativo” (1978, p. 108). Por isso, o 

silêncio, na lírica moderna, é um sinal de negatividade; é o logos da linguagem como nova 

experiência que o desgastado material do mundo não mais proporciona e nem mais ninguém 

pode perceber. Ele é porção de possibilidade da poesia na civilização comercializada e 

dominada pela técnica. Isso garante a palavra lírica a tomar “partido do ser-em-si da 

linguagem contra a servidão no reino dos fins” (ADORNO, 1980, p. 208). O silêncio poético 

é metáfora do insondável, a exemplo do inexplicável depreendido pelo alto grau de 

intensidade do ato suicida que, por se sobrepor à razão, em si já basta em explicação. 

Ademais, a profundidade desta inexplicável paixão, que conduz ao suicídio, é pressuposto não 



 

 

151

 

dedutível por traços positivos e otimistas, de acordo com os padrões normativos. Portanto, o 

propósito para “O último poema” encerra-se com essa intenção. Cultivar o silêncio é uma 

reação ao presente convencional, carente de sons humanizados.  

Esse silêncio não é sinônimo de uma não verbalização ou falta de articulação de sons 

na fala ou o “palavrório de uma consciência natural que não sabe o que diz” (AGAMBEN, 

2006, p. 28), mas um silêncio que revela a significação, aquilo que no dizer poético faz 

articular a voz humana em linguagem e é pura negatividade, conforme explica Agamben: “a 

linguagem conserva o indizível dizendo-o, ou seja, colhendo-o na sua negatividade. [...] A 

linguagem capturou em si o poder do silêncio, e o que surgia como indizível profundeza pode 

ser conservado – enquanto negativo – no próprio coração da palavra” (AGAMBEN, 2006, p. 

28). No pensamento de Heidegger, a fala que acolhe o silêncio pode também “elevar a escuta 

à dignidade de uma questão e, no melhor dos casos, a algo para se pensar ainda mais o 

sentido” (2003, p. 29). Somente o silêncio aponta o lugar da linguagem originária por habitar 

aquele espaço do dizer significativo. “O silêncio é o que possibilita à linguagem exercitar a 

reunião original – lugar de presentação da verdade do ser. O silêncio é condição de 

possibilidade do discurso e de toda forma de linguagem. É a voz do silêncio que articula todo 

compreender e cria condições para que este, através do dizer, mostre a essência do ser das 

coisas e do ser dos homens” (FERREIRA, 2007, p. 22).  

Na carta já citada, na qual Mário dá testemunho de guardar um silêncio respeitoso a 

propósito da tísica do amigo Manuel, pode-se pressentir o silêncio como possibilidade de 

acolhimento do outro, de que fala Heidegger, na interpretação de André Duarte:       

 

É na escuta em sentido próprio, que pressupõe o silêncio atencioso, que o 
ser-aí se manifesta como genuinamente aberto a seu ser mais próprio, bem 
como se abre de maneira mais própria ao outro, compreendendo-o não como 
um ente meramente presente, mas enquanto o outro ser-aí que ele é. [...] 
Heidegger chega mesmo a afirmar que é no silêncio que se articula melhor e 
mais originariamente a compreensibilidade do ser-aí (2005, p. 140). 

 

Bandeira, em O ritmo dissoluto, parece entender, nesse trecho do poema “O silêncio”, 

a sensação de morte como sinônimo do inefável e do sentido, não obtido pela mera intuição:                       

 
Ah, tão suave e tão agudo! 
Parece que a morte vinha... 
Era o silêncio que diz tudo 
O que a intuição mal adivinha. 

       [RD, p. 72.] 
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A morte é, nesse caso, o som do silêncio, capta o que pode iluminar o sentido, “a ideia 

de que o fundamental não tem palavras” (ROSEMBAUM, 2002, p. 77). O poema “O exemplo 

das rosas” alude ao silêncio como expressão da intraduzibilidade de um sentimento em lugar 

daquilo que o amante não soubera exprimir: 

 

Uma mulher queixava-se do silêncio do amante: 
- Já não gostas de mim, pois não encontras palavras para 

[me louvar! 
Então ele, apontando-lhe a rosa que lhe morria no seio: 
- Não será insensato pedir a esta rosa que fale? 
Não vês que ela se dá toda no seu perfume? 
      [LC, p. 141.] 

       

O silêncio é a expressão do que as palavras não podem dizer. Até o gesto do amante, 

ao mostrar à mulher a rosa que morria no seio, simboliza a irredutibilidade das palavras. “O 

silêncio em Bandeira transcende a mera quietude; ele é o exercício fundo da atenção para o 

essencial. O silêncio, ausência presentificada, é em muitos momentos corpóreo e denso; 

índice da falta, é o início aberto ao preenchimento” (ROSENBAUM, 2002, p. 77). Agamben 

diz ser voz silenciosa a que é condição para o dizer humano significativo. Os poetas são 

aqueles que mais se aproximam dessa voz por conseguirem elucidar o sentido nas palavras 

que os homens usam vulgarmente. Se essa instância não fosse silenciosa, o homem não 

precisava pensar, escolher, criar e projetar; tudo estaria dado de antemão. Não seria necessário 

o trabalho do poeta e do filósofo.  

Em “Noturno do Morro do Encanto”, Bandeira, ao ouvir o “silêncio que tem voz”, 

parece sentir que a morte preenche vitalmente os espaços sem sentidos:  

 

Este fundo de hotel é um fim de mundo! 
Aqui é o silêncio que tem voz. O encanto 
Que deu nome a este morro, põe no fundo 
De cada coisa o seu cativo canto. 
 
  [...] 
 
Falta a morte chegar... Ela me espia  
Neste instante talvez, mal suspeitando  
Que já morri quando o que fui morria.  
     [OP, p. 201.]   

   

A morte como voz do silêncio adquire consistência humana do ponto de vista do 

sentido enquanto motivo temático ostensivo da poética do modernista. Entre o homem e esse 

silêncio da linguagem é que figura a morte como voz do fundamento, morada do ser e da 
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linguagem. Hugo Friedrich capta o que Mallarmé entende ser o silêncio no falar, o indizível, 

em meio às coisas ditas, como a renovação do originário ato criativo da linguagem. Logo,  

 

Silêncio é aqui um conceito auxiliar para exprimir algo que só se torna 
perceptível e agudamente poético através da linguagem. Com este conceito 
se entende a extrema delicadeza, a mais surpreendente estranheza na 
combinação das palavras, uma ressonância sugestiva na interioridade do 
leitor, uma quietude que encerra aquilo que virá, assim como um discurso no 
qual se nota que seu próximo passo seria o emudecer (FRIEDRICH, 1978, p. 
158).   

 

O silêncio é o lugar da palavra poética em que se pode encontrar significação a partir 

das experiências mais simples, que passam a ter dizibilidade e dignidade originárias, uma vez 

iluminadas pelo discurso. Os sons que Bandeira elege em seu fazer são mediados pela 

dimensão negativa e silenciosa da palavra, frente ao ruído que mecanicamente induz a 

animalização do homem ou mediante incessante falatório, dispersivo e infundado, em que está 

imerso o homem cotidianamente. São os sons que simbolicamente traduzem a experiência 

comunitária entre as pessoas, fundada na cultura. A exemplo dessas experiências, destaca-se 

aqui o som do martelo, do trem e do sino. A seguir, os versos do primeiro som não trazem sua 

onomatopéia, contudo, a intraduzibilidade das batidas do martelo torna o poeta capaz de ouvir 

um cântico de certezas:     

            

O martelo 
 

As rodas rangem na curva dos trilhos 
Inexoravelmente. 
Mas eu salvei do meu naufrágio 
Os elementos mais cotidianos. 
O meu quarto resume o passado em todas as casas que  

[habitei. 
 
Dentro da noite  
No cerne duro da cidade 
Me sinto protegido. 
Do jardim do convento 
Vem o pio da coruja. 
Doce como um arrolho de pomba. 
Sei que amanhã quando acordar 
Ouvirei o martelo do ferreiro 
Bater corajoso o seu cântico de certezas. 
     [LC, p. 141.] 

 

No poema, o ranger inexorável das rodas do bonde anuncia os sons do “cerne duro da 

cidade” (a exemplo do que se ouve hoje: carro, buzina, apito, maldizeres, desabafos, sirene) e 
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os sons os quais protegem o Eu lírico (o pio da coruja e as batidas do martelo) para atestar que 

os primeiros naufragam o homem no caos urbano, enquanto os segundos tornam inabalável o 

cântico de coragem e de certezas do poeta. Concretamente um Eu lírico, dentro da noite, capta 

o silêncio do seu quarto a fim de preservar os elementos mais cotidianos, inclusive os sons 

que produzem sentido, tanto de noite quanto de dia. O bonde é indício do processo de 

modernização das cidades, que, aos poucos, acarretou no excesso de ruídos, a maioria, 

tecnológicos, produzindo o silêncio dos sons que ecoava substrato humano, simbolicamente 

entendidos aqui como sons da morte. Arrigucci Jr. atenta haver, nesse poema, um signo de 

passagem, por meio do qual se opera a mudança do ruído ameaçador do início na harmonia 

plena do fim.  

 

O poema começa por se impor pelo som. Antes de tudo, por palavras ou 
expressões que exprimem modalidade de som e pontuam seu 
desenvolvimento, de modo simétrico: no princípio, as “rodas rangem”; no 
meio “o pio da coruja”, associado, pela doçura, com o “arrulho de pomba”; 
no fim, o “cântico” do martelo do ferreiro. Passamos, assim, de um ruído 
maquinal estridente, a um som animal marcado pela doçura e, por fim, a um 
som harmonioso, ligado ao universo do trabalho humano, em que há ainda 
um eco do sagrado: o termo “cântico” tem algo de excelso e remete às 
formas primitivas da lírica, como os hinos em louvor da divindade, evocando 
a tradição bíblica (ARRIGUCCI Jr., 1983, p. 120).      

 

Nesse passo, o ruído maquinal do bonde aparece expressamente nessa estrofe de 

“Profundamente”, cortando o silêncio significativo dos risos no final da tradicional festa de 

São João: 

 
No meio da noite despertei  
Não ouvi mais vozes nem risos 
Apenas balões  
Passavam errantes  
Silenciosamente 
Apenas de vez em quando  
O ruído de um bonde 
Cortava o silêncio 
Como um túnel. 
   [L, p. 111.] 

 

Para Davi Arrigucci Jr., ao dissertar sobre esse contraste entre “o ruído mecânico e 

intermitente do bonde” e “o sólido silêncio instalado no espaço da cena festiva”, esta cena 

simboliza uma “metonímia de todo um mundo esgarçando-se a caminho da destruição” (Cf. 

2003, p. 215). Mais adiante, afirma: 
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Ao despertar no meio da noite, o Eu toma consciência (ouve e vê) o fim de 
seu mundo, o mundo de seu passado, que, profundamente incorporado à sua 
experiência, pela densidade de vida que para ele significa, se faz presente, 
mas, ao mesmo tempo, se revela em processo de extinção, frente ao ruído do 
presente propriamente dito, que um instrumento da modernização como o 
bonde introduz no espaço tradicional da festa feito um corpo estranho 
(ARRIGUCCI Jr., 2003, p. 215).     

 

A poética do silêncio é renúncia do progresso que não tem nada a dizer sobre a experiência 

humana, fora do controle laboratorial e mercadológico. Susan Sontag adverte que “o silêncio 

é o último gesto extraterreno do artista: através do silêncio ele se liberta do cativeiro servil 

face ao mundo, que aparece como patrão, cliente, consumidor, oponente, árbitro e 

desvirtuador de sua obra” (1987, p. 14). O imperativo do silêncio, na arte moderna, revela-se 

diante do mundo preenchido e abarrotado com muitas coisas que não possibilitam ao homem 

a se perguntar pelo sentido.  

Imerso nesse turbilhão, o homem, para não se sentir sozinho ou excluído desse 

contingente, produz mais barulho, anunciando a conquista de seu lugar nesse espaço. O uso de 

alto-falantes dos carros, que parece mesmo impor algum tipo de inclusão ou de domínio, 

demonstra bem a situação “apátrida” desse novo homem. Os estímulos de barulho da vida 

atual passa pela dependência do ruído, decorrente do vazio e do descompasso do indivíduo 

capturado pela sociedade administrada.  

Diferente do trem e do sino, o poeta optou pela intraduzibilidade do som do martelo, 

talvez como metáfora da manifestação do silêncio, tornando-se um som que se faz ouvir o 

indiscernível no mundo moderno. Nesse propósito, a opção do poeta pelo silêncio é exemplar 

por falar aquilo que os outros não conseguem ouvir devido à invisibilidade: representação 

daquela perda da aura, do pensamento benjaminiano. Defronte dessa realidade, em geral 

inalterável, Sontag chama atenção para a ideia do silêncio na arte a fim de se discutir as várias 

alternativas, no interior dessa situação; uma delas é o seu caráter dialético: 

 

porque a obra de arte existe em um mundo preenchido com muitas outras 
coisas, o artista que cria o silêncio ou o vazio deve produzir algo dialético: 
um vácuo pleno, um vazio enriquecedor, um silêncio ressoante ou eloquente. 
O silêncio continua a ser, de modo inelutável, uma forma de discurso (em 
muitos exemplos, de protesto ou acusação) e um elemento em um diálogo 
(SONTAG, 1987, p. 18).    

 

No poema, a escuta do “pio da coruja” descortina a força e a atmosfera “doce como 

um arrulho de pomba” que dela emana. Nesse universo desprovido de alma, trata-se de 

escutar aquilo que faz um gesto, ou uma expressão nos falar, muitas vezes, o que a pressa não 
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alcança. A batida do martelo aflora a significância peculiar ao movimento de repetição: uma 

metáfora da insistência em conservar um instrumento da cultura, que transmite a sensação de 

certeza e de plenitude humana. A força da poesia parece inerente ao cântico do martelo, 

independe dos novos procedimentos técnicos para realizar sua tarefa, e constitui aquilo que dá 

certeza ao Eu lírico: o indiscernível do som do martelo é símbolo do silêncio poético que traz 

à tona a significação. A cidade não conta o que esconde, tornando improvável dela 

desentranhar sentido, pois não fala aquilo que reivindica ser, para Heidegger, a morada do 

homem.  

Outro som que produz um ritmo repetitivo é o do trem de ferro, que, outrora, ocupava 

o lugar e a função do bonde.  

 
Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 

     [EM, p. 132.] 
 

O poema “Trem de ferro” começa com o verso “Café com pão”, retirado do material 

etimológico, popular e coletivo, produz musicalidade através de repetições e aliterações e a 

velocidade dos versos sugerindo metaforicamente o trem. O jogo onomatopéico traduz a ideia 

imediata de como “uma coisa mecânica pode virar sentimento”32 por intermédio da 

metafórica travessia da cidade ao sertão, exemplo de passagem do lugar mudo para o lugar da 

significação, depreendido do conceito de infância como experimentum linguae. Aqui, o viés 

lúdico do poeta traz à escuta o som que, “na toda”, foge completamente do cenário urbano 

para mostrar algo que, de imediato, é visível aos olhos da “pouca gente” que vai no trem 

bandeiriano: um fulgor que, contudo, desapareceria da arte pós-moderna ao privilegiar o 

cenário da cidade e tudo aquilo que a compõe. A simbologia do trem de ferro descortinando 

“bicho, povo, ponte, pasto, boi, galho, riacho...” leva o leitor a entender o Eu lírico cansado do 

ritmo da vida na cidade e ansioso pelo retorno ao interior de Pernambuco.  

 

Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão  
Sou de Ouricuri 

[EM, p. 132.] 
 

                                                 
32 É Adélia Prado, no poema “Explicação de poesia sem ninguém pedir”, que expressa essa ideia do trem de 
ferro como uma coisa mecânica que vira sentimento.   
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Em oposição à operosidade irrefreável da cidade, o barulho do trem de ferro inspira 

não só no poeta a “vontade de cantar”, mas suscita no leitor o pensamento de expressões de 

sons e de imagens que o sertão irradia: as batidas do pilão, o chocalho do gado, o barulho da 

chuva no telhado, o rangido do armador enquanto a rede do sertanejo balança, a prosa em 

torno da debulha do feijão etc. Na crônica “Carta devolvida”, de Flauta de Papel, Bandeira 

descobre mais um de seus desejo: “Imagino, já me imagino num quarto do sobrado, ouvindo a 

chuva bater na telha-vã! Tomara que isso aconteça” (1997, p. 154). Esses sons, tão caros à 

enorme gama de artistas que tematizaram o sertão - a exemplo de Luiz Gonzaga, Glauber 

Rocha, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo 

Neto, Ariano Suassuna, Patativa do Assará, Raquel de Queiroz, dentre outros - iluminam 

objetos simples da cultura do povo desprovidos de tecnologia, além da experiência 

comunitária entre as pessoas e o espaço aberto à narração.  

A simbologia do retorno ao sertão traz à tona a plenitude da essência humana que 

envolve a esfera sagrada do contato do homem com a natureza e com a terra, uma vez que 

homem, em hebraico, é Adam, e terra, adamah. Homem e terra, decerto, confundem-se, 

homem é feito do pó terra, não podendo fora dela sobreviver. (Cf. BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

2006, Gn. n. f). Ademais, o sertão ilustra esse constante desejo de retorno visto na obra de 

Manuel Bandeira, cujo intento é o reencontro do poeta com as raízes e com as experiências 

detentoras de substancialidade.  

O último som, a que se detém esta análise, é o do badalar rítmico dos sinos. Ele soa na 

poética de Bandeira como anunciação de experiências que apontam a condição humana, 

depreendidas nos versos de “Os sinos”:  

     

Sino de Belém, 
Sino da Paixão... 
 
Sino de Belém,  
Sino da Paixão, 
 
Sino do Bonfim! 
Sino do Bonfim! 

 
Sino de Belém, pelos que inda vêm! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem. 
 
Sino da Paixão, pelos que lá vão!  
Sino da Paixão bate bão-bão-bão.  
 
Sino do Bonfim, por quem chora assim?... 
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Sino de Belém, que graça ele tem! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem. 
 
Sino da Paixão – pela minha mãe! 
Sino da Paixão – pela minha irmã! 
 
Sino do Bonfim, que vai ser de mim?... 
 
Sino de Belém, como soa bem! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem. 
 
Sino da Paixão... Por meu pai?... – Não! Não!... 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão. 
 
Sino do Bonfim, baterás por mim?... 
 
Sino de Belém, 
Sino da Paixão... 
Sino da Paixão, pelo meu irmão... 
 
Sino da Paixão, 
Sino do Bonfim... 
Sino do Bonfim, ai de mim, por mim! 
 
Sino de Belém, que graça ele tem!     

        [RD, p. 81.] 

   

 A base rítmica que se repete do início ao fim no poema, em consonância com as 

onomatopéias do som do sino, alude a algo que está na esfera do sagrado, muito além de um 

ritual religioso. O ritornelo regular enfatiza o tom melodioso que tem as badaladas do sino 

bandeiriano e salienta as experiências humanas de nascimento e despedida, de sofrimento e 

dúvida, de pesar e desconsolo pela morte do outro. Mas, o bimbalhar dos sinos não para por 

aí. Bandeira, no último verso, arremata o poema com uma exclamação, já feita no meio, sobre 

a graça que o sino tem. Tendo em vista tudo que anuncia reclamar o tinir dos sinos, 

aparentemente há, nesse verso, a elucidação de que o sino não tem mais aquela esfera do 

sagrado, a respeito da qual se referiu Max Weber ser o resultado do processo de 

“desencantamento do mundo”. Paralelo à falta de significação que o mundo dá a tais 

expressões, o processo de racionalização provocou o “desencantamento” da dimensão sagrada 

das experiências humanas. Perguntar por quem poderia ouvir e acolher, num silenciar 

respeitoso, as badaladas do sino, em meio ao trânsito caótico e aos demais barulhos 

tecnológicos que as cidades produzem, é precisamente indagar por quem pode hoje dar 

importância a dor do outro e ter tempo para chorar os seus mortos diante da pressa cotidiana e 

do progresso irrefreável do mundo moderno.  
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Além disso, devido à comoção que lhe causa o canto do sino pelos que se foram, os 

versos “Sino do Bonfim, que vai ser de mim?... / Sino do Bonfim, baterás por mim?... / Sino 

do Bonfim, ai de mim, por mim?” remetem a sensação de desamparo e de insegurança sentida 

por um ser moderno. Desta vez, o sino é a voz silenciosa da angústia. Esse momento de pesar 

do Eu lírico o aproxima da dúvida religiosa, pois sua confiança não está segura na sua relação 

com o absoluto perante a ausência de sentido dos valores do mundo no qual vive. Esse estado 

de insegurança gerado pelos modos de vida artificiais do homem moderno torna o sagrado 

incapaz de dar sustentação à vida.  

Ora, se para a tradição cristã o sino representa um anúncio de um acontecimento 

importante ou o início de uma solenidade religiosa, no poema “Evocação do Recife”, o poeta 

interrompe a narrativa para, pausadamente, dizer ter escutado  

 
De repente  
   nos longes da noite  
         
       um sino 

 

Nota-se, pela construção da estrofe, a atitude de reverência do poeta ao deixar vazios os 

caracteres dos espaços em branco, sugerindo visualmente o silêncio. Além dos recursos 

tipográficos, como insinuação do silêncio, Bandeira libera aquele poder de nomear a fim de 

ressignificar, através do som do sino, seu Recife poético. No posfácio de O que é metafísica?, 

Heidegger chega mesmo a afirmar: “O dizer do pensamento vem do silêncio longamente 

guardado e da cuidadosa clarificação do âmbito nele aberto. De igual origem é o nomear do 

poeta. [...] O pensador diz o ser. O poeta nomeia o sagrado” (1979, p. 51).   

Não é só por si e pela ausência do outro que batem os sinos bandeirianos. O “Sino de 

Belém, pelos que inda vêm!” e o “Sino do Bonfim, por quem chora assim?” pressupõem ser a 

escuta uma manifestação silenciosa do ser-aí, genuinamente aberto ao acolhimento e à 

compreensibilidade de si e do outro. A possibilidade de abertura à experiência do mundo, para 

Yudith Rosenbam, só se dá quando a atitude de silêncio supõe um vazio. Tendo em vista que 

“o excesso pode ofuscar os sentidos, é preciso estar desocupado para se deixar ouvir, ver, 

sentir” (2002, p. 77). É nesse caso que em “Natal sem sinos”, o poeta evoca os sinos de 

quando era menino a fim de abafar a noite sem silêncio do presente: 

 
No pátio a noite é sem silêncio. 
E que é a noite sem o silêncio? 
A noite é sem silêncio e no entanto onde os sinos 
Do meu Natal sem sinos? 

       [OP, p. 199.] 
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Em meio ao Natal, o poeta alude à significação do silêncio nessa data. Além do 

barulho, a ausência dos sons de “quantos sinos” parece tornar sem sentido a noite de Natal. 

“O silêncio nunca deixa de implicar seu oposto e depender de sua presença [...], é necessário 

reconhecer um meio circundante de som e linguagem para se admitir o silêncio” (SONTAG, 

1987, p. 18). A indagação “E que é a noite sem silêncio?” é uma forma de compreender o 

Natal como uma ocasião que desperta sentimentos de melancolia e de interrogação sobre o 

fundamento da vida. Daí, a emergência do silêncio. Mormente porque a voz dos sinos no 

Natal é uma escuta do sagrado. De fato, o Natal é hoje um festejo carregado de signos 

comerciais voltados para o consumo. Então, concomitante ao desaparecimento, no presente, 

do sentido dos sinos natalinos, o poema manifesta o pensamento de que não há mais lugar 

para essa sagrada festa cristã.  

Mas, nos versos iniciais, a seguir, do “Natal” bandeiriano, a voz dos sinos figura-se 

por um imaginário associado à bondade, à saudade e ao sonho, por isso torna-se possível a 

atmosfera de uma “benfazeja luz” do Natal encerar com “paz divina” a construção do poema:  
  

Penso em Natal. No teu Natal. Para a bondade  
A minh’alma se volta. Uma grande saudade  
Cresce em todo o meu ser magoado pela ausência. 
Tudo é saudade... A voz dos sinos... A cadência  
Do rio... E esta saudade é boa como um sonho! 
E esta saudade é um sonho... Evoco-te... 
      [CH, p. 41.] 

 

Ao pensar no Natal, nem aquela condição do ser, angustiado pelas faltas, enfraquece o 

sentimento de bondade que envolve a alma do Eu lírico. Isso parte do seu exercício com a 

linguagem em estar atento para o essencial desde a primeira poética. Gilda e Antonio Cândido 

descrevem isso da seguinte maneira: 

 

Essa concentração em torno dos dados essenciais foi aprendida lentamente, a 
partir da atmosfera algo difusa dos primeiros livros, onde a imprecisão 
dissolvia as formas e os sentimentos na bruma do pós-simbolismo. Neles já 
se desenha, todavia, um golpe de vista certeiro, que descarna a exuberância 
das coisas vistas e sentidas, para isolar o traço expressivo (1986, p. LXIII).   

     

Para fechar o presente tópico, que tematiza a morte associada ao silêncio, e agora ao 

sentido do Natal, o poema “Consoada”, de Opus 10, apresenta-se como um fechamento, nesse 

caso: 
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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 os seus sortilégios.) 
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 
A mesa posta,  
Com cada coisa em seu lugar.   

       [OP, p. 202.] 
 

“Consoada” é representativo, dentre os poemas que tematizam a morte na obra 

bandeiriana por demonstrar íntima aceitação do poeta no trato com a morte e estado de 

prontidão em que se encontra o Eu lírico a espera da “iniludível” morte. Na assertiva de 

Rosenbaum: “Ali fica claro o amadurecimento da lírica bandeiriana em direção à integridade 

do ser. [...] uma resolução do mundo íntimo em confronto com a morte” (2002, p. 79). Mas, 

muito além dessa mansa aceitação da morte, sendo apenas resultado de um dia que foi bom, 

esta análise busca ver mais, a começar pelo título. O vocábulo consoada tem como sinônimo 

“a ceia na noite de Natal” (CUNHA, 1986, p. 209). De acordo com o entendimento do Natal, 

como uma celebração do nascimento de Cristo, a evocação da morte, dentro dessa atmosfera 

simétrica, oportunamente inscreve-se para reforçar a reflexão sobre a essência do humano. 

Em contraposição ao excesso de barulho que pode ofuscar o valor desse momento, bem como 

o falatório dispersivo um sinal de que o homem não consegue articular a voz da significação, 

o poeta convida a morte para a ceia de Natal a fim de sobressair uma escuta silenciosa atenta 

ao fundamento da festa.  

Independente do medo, como sentimento que pode infligir seu estado de espírito, o 

poeta, através de uma escolha vocabular, considera a simplicidade e a completude (lavrado o 

campo, a casa limpa, / a mesa posta, / com cada coisa em seu lugar) de natureza substancial 

em toda sua obra, no tocante à morte, como meio poético para desentranhar o sentido. Ela está 

presente na poética bandeiriana como mimese da vida humana, índice de desamparo, falta, 

vazio e limite. Nesse poema de Opus 10, tem-se um indício da integridade consumada do Eu 

lírico; uma síntese da completude para além do medo ou da alegria mediante a dúvida – “Não 

sei se dura ou caroável”. Na segunda estrofe, a voz serena desse Eu, satisfeito pelo dever 

cumprido, aproxima o trabalho concluído no campo e na casa com o findar de toda a 

existência. “Implica ainda, na forma alusiva da alegoria, o próprio trabalho poético, uma vez 

que é com este trabalho específico que se confunde a existência do poeta, que lhe dá o 

fundamento particular da experiência vivida” (ARRIGUCCI, Jr. 2003, p. 274). Deste ponto de 
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vista, a morte é, em toda poesia, metaforicamente solicitada, ou seja, ela é a mediação para 

revelação do sentido por guardar relação condicional com o trabalho poético.  

O termo consoada faz alusão ao Natal, ocasião em que se festeja o nascimento do 

divino, daquele que venceu a morte. Fora do contexto cristão, isso remete a articulação 

originária de Manuel Bandeira, no tocante ao início da sua experiência com a poesia, à fonte 

primeira do seu lugar na linguagem enquanto infância do homem. Como no caso da visão 

arendtiana de natalidade, que se baseia na capacidade de iniciar algo novo, inerente a cada 

nascimento: “Fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria consigo, 

inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e a destruição, se não fosse a faculdade 

humana de interrompê-las e iniciar algo novo, faculdade inerente à ação como perene 

advertência de que os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para 

começar” (ARENDT, 2001, p. 258).               

 

 

4.6. Simplicidade e identificação  
          

           

Em Bandeira, a experiência lírica faz-se sentir, diversas vezes, na busca do sentido 

ocultado no simples, a exemplo do lugar de admiração e de destaque que os carvoeirinhos 

possuem no espaço de sua poética, onde é possível reconhecer a identificação lírica quando o 

poeta compara os meninos a espantalhos desamparados. No poema “Belo belo”, ante as 

afirmações de que o Eu lírico tem tudo quanto quer, ele encerra seus desejos ao preferir “a 

delícia de poder sentir as coisas mais simples” [p. 156]. Em “Neologismo”, Bandeira brinca 

com a linguagem ao ressaltar que as palavras inventadas “traduzem a ternura mais funda / e 

mais cotidiana” [p. 176]. 

A relação dessa simplicidade bandeiriana com a ideia de morte pode estar 

subentendida no fato de ser a consciência da morte um estado que leva o homem a rever as 

prioridades e os valores de sua existência, revelando a insignificância dos cuidados excessivos 

que o dia-a-dia impõe. De fato, em “Estrela da manhã”, o verso “te esperarei com mafuás 

novenas cavalhadas / comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples” conota a 

simplicidade que, no dizer de Arrigucci Jr., possui um valor ético de base, um modo de ser 

exemplar que se converte num princípio formal de estilo (Cf. 1983, p. 113). Decerto, o 

principal foco dado à morte recai na razão última da força poética bandeiriana, a partir do 
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traço estilístico da simplicidade e da naturalidade, enquanto meio de tratar poeticamente a 

morte, configurando o peculiar sentido final de sua poesia (2003, p. 261). Nisso, o crítico 

dedica a terceira parte, de Humildade, paixão e morte, “A morte em cena”, ao tópico da 

morte. Ele desenvolve análises pautadas no dado biográfico da existência individual do poeta, 

na ideia de ausência, de sono, de noite, de silêncio e no tópico do Ubi sunt? Para Arrigucci Jr., 

a poesia do humilde cotidiano trata a morte com igual naturalidade dos fatos comuns, pois a 

admite como convidada natural. A manifestação repentina da doença fatal deixou traços em 

sua formação pessoal e em seu estilo, tornando a temática da morte inevitável e recorrente. 

Percebe, sobretudo, que essa atitude converte a poesia numa mediação natural para se 

familiarizar com a morte. Portanto, Bandeira enfrenta o limite de sua experiência em face da 

morte, sendo isso um traço distintivo de sua escrita poética. O crítico enfatiza constantemente, 

através da análise de vários poemas, a atitude humilde do poeta de aceitação da morte com a 

mais completa naturalidade, reforçando, igualmente, a base da instância criadora pessoal de 

Manuel Bandeira.  

No entendimento de Emanuel Moraes, essa naturalidade assegura que a morte não 

apavora o poeta e nem lhe causa revolta. Ela tem importância à medida que lhe causa emoção 

e inspira-lhe uma atitude de recepção e de simplicidade poética: 

 

Ele a compreendeu, [...], mas como se compreendem as coisas mais simples 
da vida, aquelas que estão mais próximas de nós, sem nada de mais lhe 
atribuirmos, além daquilo para que naturalmente serve ou porque 
naturalmente existe. Nesse sentido geral, encontramos, aqui e ali, versos em 
que enfrenta o fenômeno da morte com a mais singela compreensão 
(MORAES, 1962, p. 34). 

 

Emanuel de Moraes admite uma intimidade e aceitação entre o poeta e a morte, 

resultado da ordem natural com o avançar da idade e com a obra realizada (1962, p. XI). 

Embora não desenvolva seu estudo a partir de uma temática, até por que essa recai para a 

análise métrica, o crítico literário pontua que o segredo lírico da composição bandeiriana é a 

simplicidade com a linguagem.  

Na fase de 1917, dá-se o estado de angústia, lamento e desolação. No entanto, nas 

obras sucessivas à primeira coletânea, pode-se notar a crescente intimidade do poeta com a 

ideia de morte, de modo que ele chega, inclusive, a evocá-la e a imaginar-se morto, além dos 

constantes diálogos com os que já se foram, como em Preparação para a morte (1965). 

Nesse volume, Bandeira é capaz de fazer um “Programa para depois de [sua] morte”: 
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Depois de morto, quando eu chegar ao outro mundo, 
Primeiro quererei beijar meus pais, meus irmãos, meus 

           [avós, meus tios, meus primos.  
Depois irei abraçar longamente uns amigos – Vasconcelos, 
           [Ovalle, Mário... 
Gostaria ainda de me avistar com o santo Francisco de  
                                                                              [Assis. 
Mas quem sou eu? Não mereço. 
Isto feito, me abismarei na contemplação de Deus e de  

         [sua glória, 
Esquecido para sempre de todas as delícias, dores, perple-  

                [xidades 
Desta outra vida de aquém-túmulo.  

             [PPM, p. 258.] 

 

Neste, fica claro a intimidade do poeta com a morte como um ideal que pudesse suprir 

todas as faltas que ela lhe fez. Manuel Bandeira elabora, pela disposição dos versos, uma 

sequência de três cenas que ilustra, consecutivamente, a questão da falta, o apego à 

simplicidade e a compensação da mortalidade na “outra vida de [além]-túmulo”.  

Inicialmente, tem-se a cena que descreve as primeiras providências: aquelas que estão 

na esfera das convenções mais corriqueiras, a saber, o beijo nos familiares e o longo abraço 

nos caros amigos que lá, no “outro mundo”, já estão. Nesse momento, emerge o Bandeira 

melancólico, aquele que vivifica, na memória da escrita, as mortes dos entes mais próximos e 

queridos em vários poemas, como os que foram citados aqui. Isso acentua que o mundo 

interno do poeta está sempre permeado pelas perdas que, embora denotem a falta do outro, 

revelam a memória como lugar da criação.  

Na sequência, tem-se a cena principal, aquela que está no meio do poema como um 

ideal de sua vontade para este programa. Isso se consolida na indicação que aponta para a 

simplicidade, implicitamente, no tocante à referência ao santo Francisco de Assis. A 

disposição dos versos 4 e 5, separando os três primeiros dos três últimos versos, é 

significativa porque apresenta dados que remetem ao seu estilo humilde com que configura 

vida e arte. O desejo de avistar o referido santo traz à tona a valorização de um grande 

exemplo de humildade e de simplicidade. O verso seguinte, “Mas quem sou eu? Não mereço”, 

traz certa consonância com o verso de “Testamento”: “Sou poeta menor: perdoai”. Depois, 

dá-se o desfecho e a conclusão de que fora a vida: delícias, dores e perplexidades. 

Consequentemente, a morte agora figura, “na contemplação de Deus e de sua glória”, como 

compensação pelas dores vividas. A morte, assim considerada, apazigua o mundo íntimo do 

Eu lírico. O “Programa para depois de [sua] morte” encena, então, a completude. O Eu lírico, 

próximo do ideal de Pasárgada, experimenta agora, detido na glória de Deus, a ausência 
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inerente a sua condição humana, naquele lugar onde estão os entes mais queridos, que a vida 

madrasta lhe tirou.  

A proximidade otimista dos muitos que já se foram e o término da experiência da dor e 

da solidão equilibram-se na base que tem um eixo poético e ético ao mesmo tempo. A menção 

a São Francisco, cuja opção pela vida natural, espontânea, singela, deixando para trás a 

riqueza para seguir a fé e a caridade, sugere valores, concernentes à poética do modernista, 

voltados para a simplicidade, a exemplo do que se leu em “Meninos carvoeiros”.  

Bandeira não foi um religioso, apesar de escrever versos para Nossa Senhora. O que se 

vê em todos é o homem moderno no centro do mundo cético, mas, que encontra nos braços da 

poesia o salto de fé em busca da superação do ceticismo e tem, em São Francisco, como diz 

na “Oração para aviadores”, um mestre e pai. Daí, tem-se mais um referencial no fato de 

Manuel Bandeira ser o tradutor da “Oração de São Francisco” (Cf. BANDEIRA, 1986, p. 

355), aquela em que a petição do servo ao mestre é por fazê-lo instrumento de submissão e de 

gratuidade. Arrigucci Jr. entende que “o estilo humilde do poeta, impensável fora do contexto 

cristão, depende dessa espécie de solidariedade profunda com tudo quanto é desvalido e 

frágil: as coisas todas submissas ao poder devastador do tempo; a vida humana sujeita a 

quedar; os pobres, seres precários na ordem social injusta, como se vê em ‘O bicho’ ” (2003, 

p. 274).  

A cena do meio traduz, portanto, aquilo que Carpeaux chamou de identificação como 

segredo da poesia lírica de Bandeira. A confirmação dessa identificação com o exemplo de 

simplicidade, personificada no referido Santo, pode incidir na análise formal: no verso 

seguinte, a identificação é o menor do poema e põe, até na “outra vida de [além]-túmulo”, o 

homem diante de sua condição humana. Em outras palavras, Bandeira parece dizer: Quem sou 

eu para avistar São Francisco? Nesse momento, quebra-se o clima de completude trazido nos 

versos iniciais e finais. Então, o verso menor elucida o nada que o homem é, condição que 

encerra o princípio da lírica do pernambucano, por revelar, através da ideia de morte, a 

existência autenticamente humana.  

Um pouco antes, no poema que abre a coletânea de “Preparação para a morte”, tem-se, 

nas palavras de Carpeaux, o milagre da identificação impresso na morte, a exata condição 

humana. Desta vez, essa identificação está entre a vida, com todos os elementos naturais, e a 

morte, como fim de todos eles. Vale a pena transcrever o poema: 
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Preparação para a morte 
  
A vida é um milagre.  
Cada flor,  
Com sua forma, sua cor, seu aroma, 
Cada flor é um milagre. 
Cada pássaro,  
Com sua plumagem, seu vôo, seu canto, 
Cada pássaro é um milagre. 
O espaço, infinito, 
O espaço é um milagre.  
O tempo, infinito, 
O tempo é um milagre. 
A memória é um milagre. 
A consciência é um milagre. 
Tudo é milagre. 
Tudo, menos a morte.  
– Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. 
       [PPM, p. 257.] 

  

Em todo texto, cada verso ocupa-se em enumerar cenas que fazem parte da vida 

natural de modo a abranger elementos que vão de uma simples flor à memória e à consciência 

como integrante de “tudo” o que o poeta descreve ser milagre. Até aí, não se revela o dado 

por que a identificação torna-se possível. Ela aparece na penúltima estrofe, indicada pelo 

superlativo “menos”, que exclui a morte em relação aos outros seres, descortinando a síntese 

perfeita do poema. A sequência das motivações buscadas na natureza moldura o poema de 

forma a integrar o elemento mais importante que totaliza e, ao mesmo tempo, encerra a 

experiência consumada por ser “o fim de todos os milagres”.  

O sistema estético aparece articulado pela construção de uma única estrofe que 

harmoniza o conjunto dos 15 versos, vindo a ser 16º o que causa impacto porque nele, pela 

introdução do travessão, o Eu lírico se pronuncia e quebra não só o ritmo afirmativo e 

nominativo dos demais versos, mas consolida, põe fim no elenco dos milagres anunciados. É 

como se, no fim, o poema desmoronasse, restando apenas a base, o verso mais longo como 

sustentação dos outros. O poema é visivelmente tão harmônico que se pode dividi-lo em 

grupos, levando em conta a repetição das letras iniciais dispostas em ordem decrescente, 

quanto ao número de versos em cada grupo, exceto o primeiro verso, assim: seis versos 

consecutivos, iniciados com a consoante C; quatro versos iniciados com a vogal O; dois 

versos iniciados com a vogal A; dois versos iniciados com a consoante T. Cada grupo 

anafórico, exceto o penúltimo, repete, consecutivamente, os termos cada, espaço, tempo e 

tudo. A rítmica suave do poema se dá pela enumeração dos milagres, exceto os dois versos 



 

 

167

 

finais, buscados na natureza, que vão impulsionando a expressividade e a geometria visual 

materializada nos signos.  

Aparentemente, a cadeia enumerativa dos versos-aforismas, gramaticalmente 

estruturados na sintaxe e na pontuação, conotam leveza e simplicidade no poema. Mediante a 

construção básica de predicado nominal, tendo a palavra milagre como constante predicativo 

para os novos elementos que vão surgindo, o verbo ser, obedecendo a essa estrutura básica, 

liga os elementos até chegar ao 14º verso, em que se dá a totalidade consumada de tudo o que 

se impôs da ordem dos milagres. Os substantivos espaço, versos 8 e 9, e tempo, versos 10 e 

11, são especificados como os da ordem do infinito para não confundir com o tempo feito 

pelos homens e o espaço organizado por eles. Isso evidencia que Bandeira anuncia os 

acontecimentos que não têm o controle e o domínio do homem: os fatos que fazem parte da 

criação divina, para os quais o homem, no geral, não encontra explicação e nem consegue 

dominar. Diante de todas, aparece a exclusão, o contraste que aparentemente sugere o fim de 

tudo que é milagre. Entretanto, é esse elemento o responsável pelo movimento para a vida, 

para a (re)criação e para o espaço destinado ao homem.  

No verso final, oculta-se o sentido em que se potencia a condição para a poiesis. Nesse 

verso, que guarda certa estrutura nominal, tem o fim, e não o milagre, como predicativo para a 

morte. Por ser o verso de maior importância, é construído com ênfase na explanação. Se nos 

demais o poeta apenas sentencia o que é cada coisa, no último verso, na forma de oração 

subordinada substantiva apositiva, explica a palavra morte, da oração principal. Na 

correspondência das duas partes – do que é milagre e, com tom pesaroso, do que não é – 

reside o vocábulo “bendita”, marcando a mudança do ritmo suave.  

O termo milagre é o fio que costura e arremata o poema desde a abertura “A vida é um 

milagre”, até ao verso final “a morte, que é o fim de todos os milagres”. Vida e morte formam 

os extremos no poema: vida é a primeira coisa que surge como milagre, da ordem da criação, 

algo que naturalmente está no mundo, sem que o homem intervenha; a morte poderia 

enquadrar-se na noção de independer da vontade humana, pois naturalmente lhe acontece.  

A bênção que o poeta dá à morte pode simbolizar a ausência de milagre que dá lugar à 

necessidade da (re)criação. Nisso reside a dimensão exemplar que a ideia da morte simboliza 

condição de preparação, mostrando ainda a estrutura que potencializa o seu fazer “versos 

como quem morre”. Então, quando Bandeira bendiz a morte por ser ela o fim de todos os 

milagres, ele abre uma brecha para se adentrar na posição ocupada pelo ser humano em 

relação aos outros entes na natureza: a consciência da morte e, por meio dela, a capacidade de 

pensar, organizar e re(criar) o cotidiano. Antes do 15º verso, tudo foi concebido pelo poeta 
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como milagre. Entende-se por isso o que acontece como algo que não depende da ação 

humana; está na ordem do inesperado, contudo, dá ideia de algo pronto e acabado. De acordo 

com Cascudo: milagre é o “Efeito que escapa à razão humana e que se acredita ser causado 

por intervenção divina” (CASCUDO, 2005, p. 382). Então, a morte, encerrando o fim de 

todos os milagres, é um sinal que neste lugar está o humano, a possibilidade. Na ausência de 

milagre, necessita-se da intervenção do homem. Perante o verso “tudo é milagre”, segue a 

afirmação do nada ou do fim de todos eles. É nesse espaço que o homem se prepara para a 

recriação: espaço, pois, da cultura e da poesia.  

Ora, a Estrela da vida inteira é prova disso. Pelos testemunhos no Itinerário de 

Pasárgada, sabe-se que Bandeira, sem milagre, teve de enfrentar a pobreza e a solidão. 

Depois de levar-lhe “tudo de vencida” e valendo-se da “pouca cinza fria” que a vida lhe 

deixou, Bandeira fez-se poeta. “Magoado e só” e na ausência de algum milagre, reconduziu 

sua vida pelo caminho da arte do fazer: espaço da liberdade sublime, de que fala Suzuki, de 

verdadeira condição humana. Não é à toa que o poeta bendiz a morte no verso que encerra 

todo o seu itinerário, pois, a partir da consciência da ideia de morte, surgiu o poeta que na 

epígrafe de 1966 declara ser a poesia sua “Estrela da vida inteira” e sua “vida verdadeira”.  
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5. O BRASIL “SEM LEI NEM REI”  
 

           Vi terras da minha terra. 
           Por outras terras andei. 
           Mas o que ficou marcado 

                  No meu olhar fatigado, 
          Foram terras que inventei. 

 
          “Testamento” 

 

A leitura da vasta obra de Manuel Bandeira suscita a antiga questão sobre o retrato do 

Brasil, tendo em vista que, no seu tempo, esse assunto assumia posição de frente. Como parte 

da proposta modernista de reconstrução da cultura brasileira mediante bases identitárias, havia 

uma diversidade de correntes com ideias nacionalistas. No campo literário, as duas principais 

tendências eram: os movimentos Pau-Brasil e Antropofagia, de um lado, e o Verde-

Amarelismo e a Escola de Anta, de outro. Ainda que a escrita bandeiriana passasse ao largo 

de qualquer engajamento crítico ou princípio definidor das fortes marcas que os intelectuais 

da época buscavam para definir a identidade brasileira, é possível ver, tanto na sua poesia 

quanto na sua prosa, expressões da cultura nacional. 

Aliás, as crônicas de Bandeira, e isso devido à peculiaridade do gênero, revelam esse 

gosto pela cotidianidade brasileira; são elas: Crônicas da província do Brasil (1937), Flauta 

de papel (1957) e Andorinha, andorinha (1986), publicação organizada por Carlos 

Drummond de Andrade. A maioria desses artigos de jornal foi escrita para os seguintes 

periódicos em que ele colaborava: Rio Jornal, Correio de Minas (Juiz de Fora), Diário 

Nacional (São Paulo), Província (Recife), O Jornal (Rio de Janeiro), Diário da Noite (Rio de 

Janeiro), A Manhã (Rio de Janeiro) e Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) (Cf. BANDEIRA, 

1997).       

Para este trabalho, o referido tema guarda relação com o jeito com que o poeta soube 

dar expressão à sua lírica moderna, a qual se define pela liberdade da linguagem sem 

escravização à gramatiquice, pela insubordinação à retórica do lugar-comum e pela opção de 

retirar, do cotidiano, o material poético de dados simples e férteis de manifestação humana. 

Nas palavras de Carpeaux, “Manuel Bandeira, embora sempre aberto a tudo que é novo, não 

se filia a nenhuma ‘escola’ nem moda nem estilo. Sua poesia é só dele e adquiriu, há muito 

tempo, a suprema qualidade: é intemporal” (1986, p. LVIII). Nesse passo, o interessante é 

ressaltar como o Brasil manifesta-se na escrita do recifense, colocando em movimento a 

peculiar compreensão da infância e da morte que se extraiu da obra bandeiriana. Daí, por não 

ser programa nem teoria, a perspectiva da negatividade é o que vai perpassar esse Brasil 
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bandeiriano, exatamente por ela não ser uma criticidade guiada por um projeto, e sim pelo 

desejo subjacente de conservar o substrato da criatura e das coisas. Vale dizer, Bandeira não 

aborda o tema Brasil como uma totalidade positivamente posta ou como uma ideia 

aprioristicamente concebida; o que ele faz é reconstruir, poeticamente, experiências singulares 

da cultura brasileira.  

O referencial do presente capítulo está na tese Ingenuidade e Brasileirismo em Manuel 

Bandeira (1995), que entende ser a vivência real, ingenuamente poética do dia-a-dia, o modo 

que ele encontrou para brincar com todas as formas e para dar expressão profundamente 

autêntica ao jeito de ser brasileiro: 

 

Mais que seus contemporâneos, Bandeira expressará essa limpidez moderna 
de um modo especialmente livre das coerções de projetos ideológicos que, 
reciclando-se dialeticamente, traziam a “arte interessada” da formação da 
literatura brasileira para os tempos modernos, ainda que propondo agora de 
modo mais crítico e criativo a definição do nacional. Assim, enquanto Mário 
de Andrade, entre outros modernistas, responsabilizavam-se por um projeto 
generoso, num caso, ou pelo “ufanismo crítico”, no outro, por onde o tema  
“Brasil” se armava em programa, Bandeira, com a intuição da ingenuidade e 
a força do artista, sentia que seria possível mais brasilidade com a ausência 
de intenções. Como se tal ausência fosse mais apropriada aos “povos novos”. 
É nesse sentido que ele faz da remota “Pasárgada” um espaço pleno de sua 
íntima brasilidade. (FALLEIROS, 1995, p. 118). 

  

Na trilha de Marcos F. Falleiros, que compreende ter a poesia em pauta uma atitude 

inocente, desengajada e presa a uma psicologia do familiar e do caseiro, as páginas seguintes 

destacam os poemas e as crônicas, as quais manifestam as práticas populares, a voz, os tipos e 

os espaços nos quais a expressão de um Brasil “sem lei nem rei” faz-se genuinamente.  

 Ora, passados os anos de maior efervescência do Modernismo, em 1943, nos versos 

finais de “Testamento”, Bandeira parece justificar o fato de sua poesia não ter propósito de 

engajamento:  

 
Criou-me, desde eu menino, 
Para arquiteto meu pai. 
Foi-se-me um dia a saúde... 
Fiz-me arquiteto? Não pude! 
Sou poeta menor, perdoai! 
 
Não faço versos de guerra.  
Não faço porque não sei. 
Mas num torpedo-suicida 
Darei de bom grado a vida 
Na luta em que não lutei! 
           [LCA, p. 158.] 
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Em 1954, na autobiografia literária, Bandeira confirma, com uma admirável 

humildade, a autodenominação de “Testamento”:  

 

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.  
Mas ao mesmo tempo compreendi, ainda antes de conhecer a lição de 
Mallarmé, que em literatura a poesia está nas palavras, se faz com palavras e 
não com ideias 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 (BANDEIRA, 1997, p. 
302). 

      

É preciso advertir que não houve, nessa sua ausência de programa, aquilo que Bosi 

descreve ser, quando a arte é desengajada, uma atitude de conciliação e de passividade. E, 

segundo defende Marcos, tampouco se deu, em Bandeira, o desdém que foi corrente em 

Baudelaire: “o modo dessa ausência de programa ou desdém, que em si é propriamente o que 

define sua ingenuidade, traz ele mesmo o modo de historicamente dar voz à coletividade da 

cultura brasileira, ultrapassando mais fluentemente os entraves ideológicos de classe” 

(FALLEIROS, 1995, p. 10). Porém, essa falta de emoção moral ou social, da qual fala o 

poeta, não corre o risco da desumanização, como prevê Ariano Suassuna, no caso de a arte ser 

gratuita, isto é, não estar a serviço de uma ideia, de uma causa, de uma função social e 

educativa etc (Cf. SUASSUNA, 1996, 215-224); pelo contrário: o autor que dá abrigo a voz 

dos “Meninos carvoeiros”, da meninada “Na Rua do Sabão” e da de “Balõezinhos” faz, de sua 

lírica, uma possibilidade de acolhimento e de comunhão. Não à toa, entende, desde cedo, a 

lição de Mallarmé: a palavra, subsidiada pela força do sentimento, é o artefato da poesia; 

lição, essa, que vem sendo tomada, neste trabalho, como foco principal de análise, pois recai 

na experiência de Bandeira com a linguagem poética, conforme a “Epígrafe para a edição das 

poesias completas 1965”:  

 
Estrela da vida inteira. 
Da vida que poderia  
Ter sido e não foi. Poesia, 
Minha vida verdadeira.  

         [1986] 
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Dessa experiência, entendida aqui como infância, arma-se a possibilidade do rastreamento dos 

traços grandes e simples, capazes de captar a nossa brasilidade, longe de qualquer propósito 

de engajamento, mas multifacetada através da rede de relações com a gente do povo, com 

suas falas e com suas práticas.  

Voltando ao Itinerário de Pasárgada, Bandeira, em outra passagem, cita alguns 

poemas; dentre estes “O martelo” e “Testamento”, nos quais se pode encontrar pinceladas de 

emoção social. No entanto, adverte: “Não se deve julgar por essas poucas e breves notas a 

minha carga emocional dessa espécie: intenso é o meu desejo de participação, mas sei, de 

ciência certa, que sou um poeta menor” (1997, p. 343). Na circunstância mundial de 1943, 

“Não [fazer] versos de guerra” foi expressão de profunda negatividade poética diante da 

experiência hostil e inenarrável da Grande Guerra. Embora distante do cenário de extermínio 

vivido na Europa, o poeta dá voz, em “Peregrinação” (1943), ao tempo devastado que fez 

brotar a desolação, inerente ao mundo moderno: 

 

O córrego é o mesmo, 
Mesma, aquela árvore, 
A casa, o jardim. 
 
Meus passos a esmo 
(Os passos e o espírito) 
Vão pelo passado,  
Ai tão devastado, 
Recolhendo triste 
Tudo quanto existe 
Ainda ali de mim 
– Mim daqueles tempos!  

     [LCA, p. 162.] 

 

Nesse mesmo contexto de guerra e de modernização, em que as relações humanas são 

mediadas pelo mercado, tornando a sociedade devastada de significação, um Eu peregrina em 

busca do sagrado. Ele visita as ruínas, a fim de recolher os vestígios de um mundo simples 

como peças essenciais ao seu arsenal poético. No fundo, essa peregrinação foi o seu modo de 

levar em conta a situação concreta que o cercava, uma vez que “Todos os modernistas traziam 

no fundo de si sentimentos de insatisfação e engajamento, ainda que, para muitos deles, isso 

significasse uma simples sensação de tédio com o que se passava em suas áreas de atuação” 

(GAY, 2009, p. 225). Talvez a confissão de “Belo belo”, na mesma coletânea de 1940,  

 

Não quero combater, 
Não quero ser soldado. 
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– Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples.  
       [LCA, p. 157.] 

 

seja a melhor síntese da sua forma de participação: uma voz negativa frente à “má- 

positividade”, nos termos de Bosi (1997), em que os valores modernos figuravam. Peter Gay 

acredita haver nos modernistas uma “noção e, por vezes, até autoconsciência de seu papel 

sobre o impacto que julgavam tremendamente necessário em suas profissões” (2009, p. 225). 

Na estrofe acima, parece haver a atualização de “Poética”, a caracterização negativa pelo 

gosto da recusa, a proposta de ruptura e de afirmação lírica:     

 

Estou farto do lirismo comedido 
 [...] 
Quero antes o lirismo dos loucos 
 [...] 
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.   

           [L, p. 98.] 

 

Contudo, em 1943, não há tanto aquela força de intervir em um protesto em razão dos novos 

parâmetros da poesia quanto se pode ver naquele momento de 1928. Em “Belo belo”, há a 

quietude de extrema afirmação da liberdade e da feição singular que o seu canto tomou: 

dessacralização do lirismo purista e atualização constante do desejo de um poema “Que fosse 

terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais”, em tom prosaico ou prazeroso da 

arte desinteressada. Na assertiva de Bosi:  

  

O trabalho da poesia pode também cair sob o peso morto de programas 
ideológicos: a arte pela arte, tecnicista; a arte para o partido, sectária; a arte 
para o consumo, mercantil. [...] Projetando na consciência do leitor imagens 
do mundo e do homem muito mais vivas e reais do que as forjadas pelas 
ideologias, o poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e 
mais bela. E aproximando o sujeito do objeto, e o sujeito de si mesmo, o 
poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola os seres. Outro 
alvo não tem na mira a ação mais enérgica e mais ousada. A poesia traz, sob 
as espécies da figura e do som, aquela realidade pela qual, ou contra a qual, 
vale a pena lutar. (BOSI, 1997, p. 192).  

 

Então, tomando por base essa simplicidade e essa ausência de intenção, tão caras à 

obra de Manuel Bandeira, não é objetivo deste estudo investigar e mapear a exata formação 

brasileira de acordo com aspectos ligados à política, à economia, à geografia, à etnografia etc. 

Tampouco há, nos tópicos seguintes, o intuito comparativo no tocante a uma psicologização 

do modo de ser brasileiro, guardando aproximações e distanciamentos com outros povos ou 
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com épocas distintas da história oficial brasileira; principalmente os relativos à colonização. 

No trato dessa questão, a opção é por um referencial teórico que privilegia um Brasil simples, 

talvez oculto pela retórica dos grandes historiadores convencionais, mas iluminador de uma 

poética da brasilidade que, sem lei nem rei, ou seja, sem programa nem teoria, partilha, entre 

nós, a cultura de um povo, a exemplo do que se tem no livro O povo brasileiro (2006), de 

Darcy Ribeiro. Portanto, trata-se, tão-somente, de fazer um passeio pela obra bandeiriana e de 

chamar a atenção do leitor para os traços que podem ser considerados o que o poeta nomeia 

de “Tão Brasil”. Ademais, este capítulo guarda propósito conclusivo e associativo com os 

demais temas apresentados e desenvolvidos ao longo do presente trabalho; inclusive a 

atualização do tema adorniano sobre lírica e sociedade: “não se trata de deduzir a lírica da 

sociedade; seu conteúdo social é exatamente o espontâneo, aquilo que não se segue das 

relações vigentes em dado momento” (1980, p. 198), bem como a sugestão de que o 

brasileirismo, aqui, tem a raiz da negatividade que o sustenta.      

Doravante, a ênfase dá-se nas expressões de domínios da vida cotidiana; 

particularmente as que foram tomadas durante a vivência no Morro do Curvelo, onde houve a 

restituição do menino recifense ao meio da garotada “Na Rua do Sabão”.  

 

 

5.1. Retalhos do Brasil bandeiriano  

 

5.1.1. A rua  
  

                               Descoberta da rua! 
                                                Os vendedores a domicílio. 
                                                 Ai mundo dos papagaios de 

                                                         [papel, dos piões, da amarelinha! 
  

“Infância” 
 

O que se discute, a partir do tema Brasil, é a experiência da poesia bandeiriana ligada 

à vivência de um lugar partilhado cotidianamente, aquele ser-no-mundo heideggeriano, que 

este estudo defende haver no lirismo em pauta, alcançado através do olhar de reconhecimento 

do outro, de identificação com a gente humilde e com o mundo simples. Os registros mais 

significativos são obtidos na época de sua moradia no morro do Curvelo, de 1920 a 1933. Na 

opinião de Bandeira, Ribeiro Couto explica melhor a respeito da influência deste lugar em seu 

aprendizado poético: “Das vossas amplas janelas, tanto as do lado da rua em que brincavam 
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crianças, como as do lado da ribanceira, com cantigas de mulheres pobres lavando roupa nas 

tinas de barrela, começastes a ver muitas coisas. O morro do Curvelo, em seu devido tempo, 

trouxe-vos aquilo que a leitura dos grandes livros da humanidade não pode substituir: a rua” 

(COUTO, Apud BANDEIRA, 1997, p. 322). Nessas circunstâncias, decisivas para a formação 

madura de Bandeira, o que se pode ver de identificação com a alma nacional deve-se ao 

acercamento do poeta ao mundo real do cotidiano. Tanto assim que poemas d’O ritmo 

dissoluto, como “Meninos Carvoeiros” e “Balõezinhos”, já imprimem a cor local, ao trazer a 

rua como manifestação da vida, com suas práticas e incoerências. A partir dessa obra, 

apreciada por Bandeira como “livro de transição”, o verso livre e a proximidade com o 

prosaico e com o coloquial são fortes índices da fase de libertação da estética parnasiano-

simbolista, herdada durante o período de formação. Como observa Onestaldo Pennafort, 

 

Daí por diante, apuradas todas as suas inconfundíveis qualidades, todo verso 
seu como essência é uma perpétua e ousada transposição estética, como 
expressão de um jogo contínuo de harmonias músico-verbais, de variações 
melódicas, uma silva de figuras felizes, uma constante transfiguração da 
matéria poética, que é para o poeta a linguagem concreta (1980, p. 105). 

 

Nesse passo, Bandeira desvia o rumo do seu itinerário e quebra as amarras que o 

prendiam àquele “gosto cabotino da tristeza” e passa a “tomar alegria”, brotada, muitas vezes, 

no meio da Rua. Portadora de experiências múltiplas e singulares da coletividade brasileira, a 

rua é, sem dúvidas, um grande palco da escrita bandeiriana. A mais significativa, por ensinar-

lhe muitas coisas, é a Rua do Curvelo: “Couto foi avisada testemunha disso e sabe que o 

elemento de humilde quotidiano que começou desde então a se fazer sentir em minha poesia 

não resultava de nenhuma intenção modernista. Resultou, muito simplesmente, do ambiente 

do morro do Curvelo” (BANDEIRA, 1997, p. 322). Junto com a morte do pai, essa rua 

resultou no amadurecimento do poeta:  

 

Quanto ao morro do Curvelo, o meu apartamento, o andar mais alto de um 
velho casarão quase em ruínas, era, pelo lado dos fundos, posto de 
observação da pobreza mais dura e mais valente, e pelo lado da frente, ao 
nível da rua, zona de convívio com a garotada sem lei nem rei que infestava 
as minhas janelas, quebrando-lhes às vezes as vidraças, mas restituindo-me 
de certo modo o meu clima de meninice na rua da União em Pernambuco. 
(BANDEIRA, 1997, p. 322).       

 

Assim, para o maduro Bandeira do Rio de Janeiro, a Rua do Curvelo pôde ganhar sua 

simpatia pelas reminiscências que traz do menino da Rua da União no Recife. Exatamente em 
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Libertinagem, a rua emerge com maior vigor; sobretudo quando se pode ilustrar, por meio das 

palavras de Gilberto Freyre acerca de “Evocação do Recife”: que se trata do poema mais 

brasileiro de Manuel Bandeira pelo que há de regional, de provinciano, de recifense, de Sousa 

Bandeira (FREYRE, 1980, p. 78).  

 

A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e  
  [partia as vidraças de dona Aninha Viegas 

Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na 
       [ponta do nariz 

Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, 
     [mexericos, namoros, risadas 

A gente brincava no meio da rua 
       [L, p. 104.] 

       

O autor de Libertinagem começa, a partir dessa estrofe, a evocar o palco, as personagens e os 

atos que tomarão fôlego poético, moldados pela experiência cristalizada. A Rua da União 

agiganta-se e se universaliza pelo poder instaurador da palavra como espaço de descobertas, 

de brincadeiras e dos tipos imortalizados: alguns recriados no plano poético; outros, 

personagens-reais, participados na memória da escrita, do tempo de Manuel Bandeira. É como 

atenta Giovanni Pontiero: 

 

Bandeira também cria seu cotidiano de cenas provincianas do Nordeste 
brasileiro que ele conheceu e amou enquanto criança. Ironia e sentença 
aparecem juntas nas suas evocações do Recife – os sorrisos cheios de alegria 
dos negros do cais e das empregadas domésticas, os subúrbios, os mocambos 
e o cacto, os cantos e sambas do carnaval. Isto constitui o padrão imagístico 
da poesia de Bandeira e fornece um retrato colorido, altamente sugestivo e 
autenticamente brasileiro (1980, p. 275). 

 

Suas preferências foram antes o burburinho da rua, as conversas na calçada, as risadas, o 

medo dos ladrões, os namoros, os mexericos, o esconderijo e o alumbramento do que o 

espaço resguardado e limitado da casa: “Pois para nós, brasileiros, a rua forma uma espécie de 

perspectiva pela qual o mundo pode ser lido e interpretado” (DAMATTA, 1984, p. 30). Essa 

perspectiva é oposta, porém; complementar à da casa, conforme disserta DaMatta, já que, no 

Brasil, a relação entre esses dois espaços são fundamentais para se dividir a vida social 

brasileira. O antropólogo faz uma ampla análise dessa fração urbana, em contraposição ao 

recinto da casa. Segundo ele, diferente da casa, que tem fronteiras e limites bem definidos, o 

mundo exterior – a rua – é caracterizado pela luta, pela competição, pelo anonimato e pelo 

movimento. De fato, a acrimônia dos vendedores regateando o tostão, a gente do povo que 
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não tem nome e o vaivém da feira são indícios que captam a perspectiva antropológica da rua. 

Mas, no contexto da análise em apreço, a rua é também palco da brasilidade bandeiriana, pois 

é o lugar da coletividade, do desconhecido, de descobertas, dos folguedos, da disparidade 

social que não tem sentido, do perigo e do abandono. Então, a lírica de Bandeira não iria 

voltar-se para o limite da casa que guarda tranquilidade, segurança, proteção, tendências e 

valores comuns. Ele preferiu o rumor da rua. Desta, as libertinagens de experiências são 

intermediadas pela poesia, uma vez que apreendem a maneira brasileira de ocupação desse 

espaço.  

 
O encanto da rua devia-se ainda ao ar de província que tanto lhe agradava. 
Não a província no sentido pejorativo de lugar pequeno, limitado, com 
aspirações à cidade grande, mas a província pura, onde o provinciano 
autêntico orgulha-se de seu meio, sente-lhe as necessidades e se harmoniza 
com ele. Esse, sim, é provinciano genuíno, e nessa categoria se encaixava o 
morador quando escreveu a crônica “Sou provinciano”. (BEZERRA, 1995, 
p. 30). 

 

Na obra que legou, nenhuma vez Bandeira fala da casa dos pais ou de vivências no âmbito 

interno da casa como recordação da infância. Fala, sim, da casa do avô Antônio José da Costa 

Ribeiro como coisa essencialmente brasileira, capital do seu reino imaginativo, além de que a 

casa avoenga representa para o infante um lugar de permissividades. 

 

Recife... 
  Rua da União... 
     A casa do meu avó... 
Nunca pensei que ela acabasse! 
Tudo lá parecia impregnado de eternidade 
 
Recife... 
  Meu avô morto... 
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô. 

                               [L, p. 104.] 

  

 Em Sobrados e Mucambos (1936), Gilberto Freyre explica que, por causa do 

patriarcalismo brasileiro, vindo dos engenhos para os sobrados, por muito tempo a casa e a 

rua foram quase inimigas. Das lutas travadas, a maior delas era em torno da mulher que 

ansiava a rua, enquanto o patriarca conserva-a trancada em casa. Isso porque a rua era 

sinônimo de mexericos, enredos, intrigas, negras namoradeiras, mascates etc.  
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5.1.1.1. Gente brasileira 
 

 

 De um jeito ingênuo, a rua bandeiriana é símbolo de alegria, brincadeira, vividez, 

festejos e, no caso da Rua do Curvelo, baderna, devido à trinca que lá morava, ou seja: 

 

o conjunto da molecada do bairro, que a gente vê a todas as horas batendo 
bola na rua, empinando pipas, estalando os tecos na buraca (“Busca!” 
“Marraio!”), abatendo os pardais a bodoque... (Às vezes se atiram a distantes 
excursões donde regressam com uma jaca enorme. Nesses dias, é, na rua, 
jaca por todo o lado, uma orgia de jaca – enervante como todas as orgias) 
(BANDEIRA, 1997, p. 88). 

 

 Essa foi sua forma de penetrar na terra brasileira, de acordo com a perspectiva familiar 

e a popular que ressoa em nós: o Brasil visto cotidianamente, simples e humano, descoberto 

na Rua da União, enquanto o menino Manuel brincava, e, na Rua do Curvelo, através da 

“miuçalha [que] vivia batendo bola em frente das minhas janelas, porque só ali, naquele 

trecho da rua, se praticava a verdadeira democracia, com absoluta liberdade de espatifar as 

vidraças nas vicissitudes do foot-ball de calçada...” (BANDEIRA, 1997, p. 146). Bandeira 

descreve cada tipo com a feição popular tão conhecida nossa a respeito da garotada que vive a 

brincar na rua, como o vingativo, o mentiroso, o malandro, o valentão, o xingador e o 

zombeteiro, fazendo “rica em tipos bem diferenciados pelo físico, pela cor, pelo caráter” (p. 

89): 

 
Os piores malandros da terra. O microcosmo da política. Salvo o homicídio 
com premeditação, são capazes de tudo – até de partir as vidraças das 
minhas janelas! Mentir é com eles. Contar vantagem nem se fala. Valentes 
até na hora de fugir. A impressão que se tem é que ficando homens vão 
todos dar assassinos, jogadores, passadores de notas falsas... Pois nada disso. 
Acabam lutando pela vida, só com a saudade do único tempo em que foram 
verdadeiramente felizes (BANDEIRA, 1997, p. 88). 

  

A brasilidade sentida nessa descrição dos meninos do morro carioca, sobretudo na parte final, 

traz um eco do jeito com que Bandeira descreve o personagem de Charles Chaplin, nas 

Crônicas da província do Brasil (1936), intitulada “O heroísmo de Carlito”. Neste caso, vale 

dizer, é na linguagem, e não numa identidade substancial, natural e eterna, que buscamos o 

sentido do brasileirismo na escrita do modernista.  

Mesmo sendo um personagem do cinema inglês, Bandeira atribui ser Carlito um tipo 

universal e popular, por agradar a toda a gente, sem cair na vulgaridade, graças à força de 
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emoção e de poesia vinda de sua profundidade de pensamento. Chaplin soube salientar 

lirismo e ternura nos elementos de irredutível humanidade e “pôr em evidência o fator comum 

de todas as expressões humanas” (BANDEIRA, 1997, p. 123). Tomando como foco a 

significação de ser Carlito um “sonhador ridículo” nos Estados Unidos, um “sujeito que não 

sabe fazer as coisas como todo o mundo, que não sabe viver como os outros, não se acomoda 

em meio algum, – em suma um inadaptável [...] Carlito com as suas lamentáveis aventuras 

constitui ali uma lição de moral para educação da mocidade no sentido de preparar uma 

geração de homens hábeis, práticos e bem quaisquer!” (BANDEIRA, 1997, p. 123). No 

momento em que Bandeira posiciona o seguinte ponto de vista, aí se pode sentir certa 

brasilidade em suas palavras, no tocante à identificação com o outro e com a comunidade de 

experiências bem conhecidas suas: 

  
tudo cabe na humanidade vasta de Carlito. Em vez de um fraco, de um 
pulha, de um inadaptável, posso eu interpretar Carlito como um herói. 
Carlito passa por todas as misérias sem lágrimas nem queixas. Não é força 
isto? Não perde a bondade apesar de todas as experiências, e no meio das 
maiores privações acha um jeito de amparar a outras criaturas em aperto. 
Isso é pulhice? Aceita com estoicismo as piores situações, dorme onde é 
possível ou não dorme, come sola de sapato cozida como se tratasse de 
alguma língua do Rio Grande. É um inadaptável? (BANDEIRA, 1997, p. 
124).            

 

Diferente das condições de sucesso na vida de um americano, um brasileiro em face da 

miséria, do desamparo e das precárias condições de trabalho: na força de ânimo é em que 

consiste seu heroísmo. Quando Bandeira relata a cena na qual Carlito agita a bengalinha com 

um gesto de quem vai tirar a felicidade do nada, emerge aí um eco do bamboleio dos meninos 

carvoeiros em idênticas circunstâncias de falta; ou ainda, em Carlito, o prazer ingênuo de 

olhar combina com o de admiração dos meninos em torno do vendedor de balões: um olhar 

contrário aos interesses dos transeuntes da rua.  

  

Neste sentido Carlito é um verdadeiro professor de heroísmo. Quem vive na 
solidão das grandes cidades não pode deixar de sentir ao boêmio nos seus 
gestos de aceitação tão simples. [...] Não tem um vintém, não tem uma 
afeição, não tem onde dormir nem o que comer. No entanto vai como um 
conquistador pisando em terra nova. Parece que o universo é dele. E não 
tenham dúvida: o universo é dele.  
Com efeito, Carlito é poeta... (BANDEIRA, 1997, p. 124). 

 

Essas palavras representam o ápice da identificação alcançada por quem foi preciso 

reinventar a vida, criar e fazer do nada, ressurgir das cinzas e tirar emoção poética das 
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expressões simples do cotidiano. A identificação com seres humildes, a exemplo do 

personagem de Chaplin, que faz da rua a sua morada, ressalta a cumplicidade de um Eu que 

tem os olhos fixos mais na vida simples do que nas condições de precariedade social do país. 

Essa humildade torna-se um princípio formal de estilo, consoante Arrigucci Jr.: “Há um 

reconhecimento do outro, um resgate da dor na miséria alheia e comum, um sentimento 

fraterno de comunhão no trágico da existência cotidiana, permitindo o movimento de 

identificação e objetivação do Eu” (1983, p. 115). Então, na trilha de Arrigucci Jr., que 

defende constituir a humildade um valor ético de base na poesia do recifense, um tema social 

como a pobreza não poderia passar ao largo de um escritor sensível à realidade brasileira: de 

uma “gente que vive porque é teimosa”, choraminga a escassez, sempre prato do dia, 

ensaiando “choros dos carnavais cariocas” e “cheganças pra o Natal”, conforme versos de 

“Mangue”.  

Este ensaio, de Davi Arrigucci Jr., “O humilde cotidiano em Manuel Bandeira”, faz 

parte da série, organizada por Roberto Schwarz, Os pobres na literatura brasileira (1983). 

Reunidos pelo fator comum de representar e de definir a pobreza nas letras brasileiras, os 

ensaios versam sobre a figura do pobre, a partir da ótica do cafajeste, do humilde, do 

malandro, do trabalhador, do sambista, do sertanejo, dentre outras. Arrigucci Jr. relaciona a 

atitude humilde do poeta modernista com a pobreza, resultando na postura depurada do 

espírito e na disposição para conceber e significar o poético.             

Diante do contexto europeu, Bronislaw Geremek demonstra bem o interesse da 

literatura pela personagem pobre em Os filhos de Cain: Vagabundos e miseráveis na 

literatura Européia de 1400-1700 (1995). Nesta obra, o autor admite que esse interesse vem 

de longa data e se mune de vasta documentação. Destacam-se algumas de suas ideias: 

“Desprovido dos laços materiais e dos comprometimentos da propriedade, o miserável 

expressa um conhecimento universal da verdade sobre a experiência humana, esquecida por 

todos. É, aliás, portador da imagem e da voz ‘de baixo’, dos níveis inferiores da sociedade, da 

consciência e da cultura populares” (1995, p. 7).  

Os escritos de Bandeira, a respeito dos pobres, sinalizam a presença da cultura 

popular; desse modo, ressoa a voz de um ser que carrega em si o seu tempo, assumindo a 

dimensão da historicidade brasileira no texto poético. As condições de vida e o 

relacionamento com o mundo das classes sociais baixas serviram de molde literário, através 

do horizonte da simplicidade: a identificação que relaciona a imagem humilde do pobre ao 

seu experimentum linguae. Isso traz a sinalização de que a figura do pobre não assume a 

tipologia sociológica de um ser miserável, vítima da desigualdade social, mas a de um ser 
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humilde que, a exemplo de Irene, faz do trabalho, além de meio de sobrevivência, satisfação 

de poder comprar a fantasia para integrar a ala das negras baianas durante o desfile 

carnavalesco. Na literatura bandeiriana, a personagem do pobre não tem feição de malandro, 

bandido, ladrão ou vagabundo. O Eu lírico que se inspira no canto da “Andorinha” tem na 

expressão de sujeito à toa um modo similar à graça de Irene: leve, boa e de bom humor, 

ajudando a conservar certa alegria bonachona que perpassa a sua obra, a partir de 

Libertinagem, na qual o humor e a gratuidade do nonsense viram uma grande diversão com a 

vida, segundo conclui Marcos F. Falleiros: “O recorte límpido – moderno – que o poeta daí 

obtém sob forma de poesia é resultado de uma contínua harmonia com o mundo, que 

predomina sempre subjacente ao percurso da vida, incluindo os momentos mais doloridos, 

reflexivos ou diluidores, da vida que ‘poderia ter sido e que não foi’” (1995, p. 48).  

Ademais, aqui, a imagem do pobre, certamente, foge dos padrões estéticos que o 

progresso e o mercado instituíram como beleza e sucesso. Em vista disso, essa imagem, 

retratada por Bandeira, é portadora de negatividade perante a positividade dos valores sociais: 

as experiências partilhadas pela gente do povo, incluindo seus costumes, o uso da língua, da 

maneira de ser, de trabalhar e de se divertir, como preferência de olhar, sob a ótica da 

negatividade, o Brasil que as leis ideológicas lastimam, sob a chaga da miséria, da 

marginalidade, da vagabundagem e da feiura. Porém, não se trata de louvar a pobreza como 

sinal valorativo do mundo da miséria, mas procurar entender aquilo que Bronislaw Geremek 

admite ser essa literatura a melhor correspondente do “imaginário do povo e por isso é mais 

fiel como testemunho da consciência social e como registro da realidade apresentada” (1995, 

p. 15). O olhar de um Eu sobre os grupos subalternos traduz o antagonismo existente na 

sociedade, ligando, de certa forma, sua escrita à dimensão da História social. Contudo, essa 

voz não fala da sociedade, pois ela está alienada; fala daqueles que tentam dar um lugar para 

as pessoas em um mundo coisificado. Desse modo, “O morro do Curvelo entrava, sem saber, 

na tradição literária. Um grande poeta ali morava: ali tomaria contato com a vida popular, 

observando, morro abaixo, os quintais efervescentes da rua Cassiano; ali permaneceria os 

melhores anos e os mais fecundos, de sua criação poética” (COUTO, 1980, p. 43). Daí, diante 

da “pobreza mais dura e mais valente”, o verso bandeiriano traz uma série de figuras reais 

numa constante transfiguração da matéria poética. Nesse contexto, surge Irene, “um poema 

vivo antes de ser escrito”:  

   
Irene preta  
Irene boa 
Irene sempre de bom humor. 
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Imagino Irene entrando no céu: 
– Licença, meu branco! 
E São Pedro bonachão: 
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.     
     [L, p. 115.] 

 

Irene trabalhou na casa de Manuel Bandeira durante o tempo em que ele morou no 

Curvelo. Fato de destaque no brasileirismo de Irene é que ela juntava dinheiro o ano inteiro 

para brincar no carnaval. Passada a festa, Irene estava no local de trabalho, quarta-feira de 

cinzas, pontualmente para o serviço, às 8 horas da manhã. “A especialidade de Irene era a 

limpeza dos metais. Nas mãos dela o cobre virava ouro; todo metal branco, prata. Se as almas 

envolvessem os corpos, Irene não seria preta, não: seria da cor dos cobres que ela areava. 

Irene boa!” (BANDEIRA, 1997, p. 158). Nesse trecho de Flauta de papel, Bandeira restitui a 

preta na força substancial participativa do negro, embora sob o estigma repressivo da 

escravidão, na construção do Brasil. Mas, longe da realidade crucial da escravidão e do 

preconceito racial, tão opostos à condição humana, o poeta reveste Irene da aura sagrada 

reinante na tradição africana, na qual a fusão do visível e do invisível impera, inseparável, na 

vida das pessoas. Tanto no poema quanto na prosa, há uma porção que a arte e as religiões 

africanas presentificam: o ser é carne, espírito, sentimento e outros valores, para além do 

dinheiro e do econômico, que não podem ser vistos. Desse modo é que Irene, alegre e 

bondosa, brilhava igual ao ouro. “O bom humor e a bondade de Irene tornam-se 

características do negro, sendo elementos acolhidos na imanência pura do ser, cujo universo 

afetivo dispensa a racionalidade da universalização [...] São momentos fortes de captação da 

essência coletiva, e, por isso, imediatamente acolhidos, tornando-se populares, como “Irene” 

prova na sua permanência na corrente da memória brasileira” (FALLEIROS, 1995, p. 92). 

Darcy Ribeiro (2006) defende que, por causa da força de trabalho, toda cultura brasileira está 

impregnada da herança cultural africana, vindo a ser o negro o componente mais criativo e 

singular da nossa nação:  

 

O enorme contingente negro e mulato é, talvez, o mais brasileiro dos 
componentes de nosso povo. O é porque, desafricanizado na mó da 
escravidão, não sendo índio nativo nem branco reinol, só podia encontrar sua 
identidade como brasileiro. Vale dizer, como um povo novo, feito de gentes 
vindas de toda a parte, em pleno e alegre processo de fusão. Assim é que os 
negros não se aglutinam como uma massa disputante de autonomia étnica, 
mas como gente intrinsecamente integrada no mesmo povo, o brasileiro 
(RIBEIRO, 2006, p. 205).    
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A seleção vocabular de “Irene no céu”, “preta”, “boa”, “bom humor”, “céu”, “São 

Pedro”, “bonachão”, indica a simplicidade pelo desembaraço que só tem a linguagem quando 

satisfaz a sua lei própria. Palavras simples e livres de abstrações separam-se do ornamento e 

refinam-se pelo espírito artístico e pela limpidez de sua amorosidade para mostrar a Irene 

natural: representação de uma poética que não precisa de permissão, nem de ordem, nem 

programa para mostrar o colorido mosaico que é o Brasil. Logo, “Uma consequência forte 

dessa maneira genética de pensar o Brasil é a projeção do ‘Nacional’ como lugar de culturas 

diferentes; e, como tal, um espaço humano proteiforme e indefinido” (BOSI, 1983, p. 38).  

Bandeira, em outros poemas como “Macumba de pai Zusé”, de Libertinagem, e “D. 

Janaína”, de Estrela da manhã, sonda práticas e cultos específicos da cultura dos negros, a 

fim de vivenciar, no plano linguístico, uma nação nova, carregada de simbologia, a exemplo 

do que se lê a seguir:   

 

D. Janaína  
Sereia do mar 
D. Janaína  
De maillot encarnado 
D. Janaína 
Vai se banhar. 
  
D. Janaína 
Princesa do mar 
D. Janaína 
Tem muitos amores 
É o rei do Congo 
É o rei de Aloanda 
É o sultão-dos-matos 
É S. Salavá! 
 
Saravá saravá  
D. Janaína 
Rainha do mar! 
 
D. Janaína 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também brincar 
No vosso reinado. 

    [EM, p. 131.] 

 

Janaína: rainha, princesa e sereia do mar. A sinonímia escolhida por Bandeira refere-se àquela 

concebida pelos iorubanos como mãe-d’água, Iemanjá, “orixá marítimo, a mais prestigiosa 

entidade feminina dos candomblés da Bahia” (CASCUDO, 2002, p. 280). De acordo com um 

mundo contado por palavras e por imagens, o primitivismo colorido bandeiriano é carregado 
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de musicalidade e alusivo à simbologia encantatória da rainha. O poeta tem por base dados da 

cultura africana, permitindo que eles floresçam com vigor e com formidável criatividade, não 

mais pertencentes ao rei do Congo, mas ao Brasil; principalmente, à Bahia, ao Rio de Janeiro, 

ao Recife e ao Maranhão, cidades nas quais se cultiva, maciçamente, a religião afro-brasileira. 

O poema vivifica a força do sagrado que está presente em várias instâncias da vida afro, 

traduzindo sempre ideias de proteção, união, laços ou vínculo supremo. A menção à figura 

pagã, a propósito de sua composição na cultura brasileira, acentua a atmosfera de liberação e 

de êxtase presente na coletânea de 1930.  

Por certo, apesar de breves incursões, Bandeira mergulha, de modo vigoroso e 

inventivo, em manifestações da cultura nacional, como tradições específicas de índios, de 

negros e do branco europeu que vieram à tona em sua poética, a exemplo dessa outra figura 

humana, de genuinidade brasileira, personagem do poema “Cunhantã, que entrou na série dos 

escritos durante a vivência no Curvelo: a pequena Siquê. 

     

Vinha do Pará. 
Chamava Siquê. 
Quatro anos. Escurinha. O riso gutural da raça. 
Piá branca nenhuma corria mais do que ela. 
 
Tinha uma cicatriz no meio da testa: 
– Que foi isto, Siquê? Com voz de detrás da garganta, a boquinha tuíra: 
– Minha mãe (a madrasta) estava costurando 
Disse vai ver se tem fogo   
Eu soprei eu soprei eu soprei não vi fogo 
Aí ela se levantou e esfregou com minha cabeça 
Na brasa 
 
Riu, riu, riu 
 
Uêrêquitáua. 
O ventilador era a coisa que roda. 
Quando se machucava, dizia: Ai Zizus!  

      [L, p. 110.] 

 

“Cunhantã” encarna as tentativas de uma aproximação entre a escrita de Bandeira e a 

cultura brasileira que têm no riso a forma de superação frente ao trágico. No dizer de Darcy 

Ribeiro, uma “inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão 

sacrificado, [...] alenta e comove a todos os brasileiros” (2006, p. 17). Na abertura de 

Libertinagem, o modernista anuncia tomar doses de alegria, em “Não sei dançar”, como modo 

de rejeição da tristeza penumbrista, de fundo melancólico e sentimentalão. Além disso, 
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“Cunhantã” encerra o distanciamento de uma visão purista e única do Brasil, que tem a etnia 

fortemente mestiçada e diferente culturalmente de suas matrizes formadoras: 

 

Por essas vias se plasmaram historicamente diversos modos rústicos de ser 
dos brasileiros, que permitem distingui-los, hoje, como sertanejos do 
Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e 
Centro do país, gaúchos das campinas sulinas, além de ítalo-brasileiros, 
teuto-brasileiros, nipo-brasileiros etc. Todos eles muito mais marcados pelo 
que têm de comum como brasileiros, do que pelas diferenças devidas e 
adaptações regionais ou funcionais, ou de miscigenação e aculturação que 
emprestam fisionomia própria a uma ou outra parcela da população 
(RIBEIRO, 2006, p. 19).  

 

Essa pertença a uma nova identidade coletiva foi o caminho para o reconhecimento de 

ser uma só gente que se encontrou, partindo de suas três matrizes fundamentais (índios, 

africanos e europeus), e que se fundiu (negro com branco, branco com índio, índio com 

negro): o povo brasileiro. “O riso gutural da raça”, de Siquê, integra-se na nova cultura, que 

deixa de ser dela, menina da raça indígena, para ser dela, gente brasileira.  

O dinamismo que há, a partir de Libertinagem, através dos diversos temas e recursos 

poéticos, desvela um Brasil no plano da linguagem artística, resultante, conforme disse em 

Itinerário de Pasárgada, do espírito do grupo alegre de seus companheiros diários daquele 

tempo:  

 

Enraizado no seu mundo e na infância, o modernismo de Bandeira passa pela 
libertação do ornamental e do solene para que a pessoalidade de sua poesia 
vivida aflore com viço na imediatez clara e distinta da vivência. Sua 
inocência conserva a sensibilidade de um “mundo sem culpa” com a 
simplicidade natural que preserva, sem projeto, o estado possível de 
fraternidade e ausência de cálculo econômico cujo advento o marxismo e as 
utopias prometiam. Sua simplificação inocente ao se aventurar pela “poesia 
social” não significa, pois, um movimento causado pela visada crítica do 
compromisso político que busque uma universalidade que vá mais além da 
campanha eleitoral caseira, da qual o poeta participa como se fosse um 
repentista cooptado, em “Lira do Brigadeiro”, de Mafuá do Malungo, 1948 
(FALLEIROS, 1995, p. 55). 

 

Nas palavras de Mário de Andrade, Libertinagem é o livro da cristalização mais 

perfeita, que faz de Bandeira “o poeta mais civilizado do Brasil” (ANDRADE, M., 1980, p. 

194).  
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5.1.1.2. Da rua ao beco  
 

 

Imortalizada em prosa e verso, durante 13 anos, a Rua do Curvelo foi reaprendizado 

dos caminhos da infância em direção à maturidade artística:  

    

O morro do Curvelo, todos esses amigos e, naturalmente, outros laços de 
afeto – eis o clima dentro do qual compus os livros de versos O ritmo 
dissoluto, Libertinagem, grande parte de A estrela da manhã, e o livro de 
prosa Crônicas da província do Brasil, este uma seleção de artigos que 
durante algum tempo escrevi para o Diário Nacional, de São Paulo, e para A 
Província do Recife, na fase em que ela foi dirigida por Gilberto Freyre 
(BANDEIRA, 1997, p. 326). 

 

Depois em março, de 1933, Bandeira foi forçado a abandonar o apartamento do 

Curvelo, passando a residir na Rua Morais e Vale, no coração da Lapa, onde ele pode 

observar mais um pouco do retrato do Brasil. 

 

Da janela do meu quarto em Morais e Vale podia eu contemplar a paisagem, 
não como fazia do morro do Curvelo, sobranceiramente, mas como que de 
dentro dela: as copas das árvores do Passeio Público, os pátios do Convento 
do Carmo, a baía, a capelinha da Glória do Outeiro... No entanto, quando 
chegava à janela, o que me retinha os olhos, e a meditação, não era nada 
disso: era o becozinho sujo embaixo, onde vivia tanta gente pobre – 
lavadeiras e costureiras, fotógrafos do Passeio público, garçons de cafés 
(BANDEIRA, 1997, p. 342).    

 

No ano em que ali chegou, ele escreveu o “Poema do beco”, com um misto de 

ingenuidade e de sentimento de solidariedade para com a miséria: 

 

Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?  
– O que eu vejo é o beco. 
       [EM, p. 121.] 

  

Nesse sentido, o Beco da Lapa traz um impacto: a expressão humana em contraste 

com a riqueza do bairro Glória e a paisagem da Baía de Guanabara, espaços de sucesso e de 

beleza do Rio de Janeiro. Na compreensão de Andrey P. de Oliveira, esses espaços 

“funcionam como metonímia de tudo aquilo que não participa do cotidiano do poeta, não 

sendo, consequentemente, adequados ao seu canto. Em lugar destes, mostra-se um beco, visto 

e vivido pelo poeta, sobre o qual ele se vê impelido a se debruçar” (2006, p. 67). Diante da 
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ideia de progresso como centro da imagem moderna, Bandeira faz emergir a sombra que, por 

outro lado, pertence à “glória” brasileira do Rio de Janeiro: “Meu beco de gatos safados, de 

garotos vadios, de prostitutas semi-aposentadas, de fotógrafos do Passeio Público, de 

lavadeiras, de costureiras, de estudantes” (BANDEIRA, 1997, p. 223). Marginalizados pelo 

crescimento urbano, esses personagens reais, moradores pobres desse beco sujo, tornam-se o 

centro da meditação de um Eu solicito, ser-no-mundo que compartilha o ser-em-comum. Na 

análise de Andrey, Bandeira busca um espaço até então não-poetizável e faz do beco um:       

 

Poema fruto do cotidiano urbano em sua forma não-idealizada; síntese da 
vida moderna: citadino, cético, seco. É a confirmação de que o poeta 
moderno – ao menos em uma de suas facetas! – não se permite mais altos 
vôos poéticos (entenda-se: idealizações ingênuas), restringindo seu material 
às coisas que o cercam e que estão presentes no seu dia-a-dia. Dessa forma, 
o poeta vendo-se encurralado pela cidade, tem que aceitá-la e explorá-la 
enquanto fonte de inspiração (OLIVEIRA, 2006, p. 66). 

 

Tanto no “Poema do beco” quanto no trecho do itinerário, o antagonismo social 

configura-se como dado permanente na história econômica do país: de um lado, moradores 

das favelas e das periferias das cidades, subassalariados, a maioria descendentes de escravos; 

de outro, a burguesia, os empregos estáveis, os trabalhadores especializados e os ricos que 

gozam do privilégio da vida à beira-mar. Ele elenca, na crônica, o que Darcy Ribeiro descreve 

ser a grande massa das classes subalternas e oprimidas, os chamados marginais, 

principalmente negros e mulatos, que trabalham pela sobrevivência, muitas vezes, submetidos 

a condições de desumanidade.  

Bandeira morou nove anos na Rua Moraes e Vale, período de intenso reconhecimento 

pelo trabalho realizado durante os anos no Morro do Curvelo: sucessivas homenagens (o 

cinquentenário, a premiação e nomeação para membro da Sociedade Filipe de Oliveira e da 

Academia Brasileira de Letras), edição dos livros Estrela da manhã, Crônicas da província 

do Brasil e primeira publicação das suas Poesias completas, a que o poeta nomeou Lira dos 

cinquent’anos. O novo mundo do Beco apresenta dimensões da vida adulta em seus aspectos 

paradoxais do sagrado e do profano, da carne e do espírito, do anônimo e do familiar, da 

tristeza e do prazer, da aparência e da eternidade, da riqueza e da miséria etc. Tudo isso 

inquieta Bandeira, na despedida da Lapa, às vésperas da mudança para a Praia do Flamengo, 

em 1942, e o leva a escrever a “Última canção do beco”: 

 

Beco que cantei num dístico 
Cheio de elipses mentais, 
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Beco das minhas tristezas, 
Das minhas perplexidades 
(Mas também dos meus amores, 
Dos meus beijos, dos meus sonhos), 
Adeus para nunca mais! 
 
Vão demolir esta casa.  
Mas meu quarto vai ficar, 
Não como forma imperfeita  
Neste mundo de aparências: 
Vai ficar na eternidade, 
Com seus livros, com seus quadros, 
Intacto, suspenso no ar! 
 
Beco de sarças de fogo, 
De paixões sem amanhãs, 
Quanta luz mediterrânea 
No esplendor da adolescência 
Não recolheu nestas pedras 
O orvalho das madrugadas, 
A pureza das manhãs! 
 
Beco das minhas tristezas. 
Não me envergonhei de ti! 
Foste rua de mulheres? 
Todas são filhas de Deus! 
Dantes foram carmelitas... 
E eras só de pobres quando, 
Pobre, vim morar aqui. 
 
Lapa – Lapa do Desterro –, 
Lapa que tanto pecais! 
(Mas quando bate seis horas, 
Na primeira voz dos sinos, 
Como na voz que anunciava 
A conceição de Maria, 
Que graças angelicais!) 
 
Nossa Senhora do Carmo, 
De lá de cima do altar, 
Pede esmolas para os pobres, 
– Para mulheres tão tristes, 
Para mulheres tão negras, 
Que vêm nas portas do templo 
De noite se agasalhar. 
 
Beco que nasceste à sombra 
De paredes conventuais, 
És como a vida, que é santa 
Pesar de todas as quedas. 
Por isso te amei constante 
E canto para dizer-te 
Adeus para nunca mais! 

          [LCA, p. 155.]  
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Síntese da vida, a poética do beco, com vista à modernidade, apresenta-se como algo 

que não se “desmancha no ar”, mas sente as contradições inerentes ao crescimento urbano 

pela via que ecoa o lirismo da negatividade.          

 

 

5.1.1.3. “O trabalho de nossas mãos” 
 

 

Contudo, a vivência na Lapa traz mais uma via de acesso ao brasileirismo em sua 

poética; a saber, o trabalho. Os trabalhadores listados nos escritos de Bandeira, mesmo 

anônimos, mas identificados pela profissão, formam o elo entre ele e a Rua Moraes e Vale. 

Desde as reminiscências da infância, a rua é sinônimo de trabalho:  

 

Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas 
         [com o xale vistoso de pano da Costa 
E o vendedor de roletes de cana 
O de amendoim 

que se chamava midubim e não era torrado era cozido 
Me lembro de todos os pregões: 
  Ovos frescos e baratos 
  Dez ovos por uma pataca 

       [L, p. 104.] 
 

A mesma atmosfera envolve o vendedor de balões e os “Camelots”: 

 

Abençoado seja o camelot dos brinquedos de tostão: 
O que vende balõezinhos de cor 
O macaquinho que trepa no coqueiro 
O cachorrinho que bate com o rabo 
Os homenzinhos que jogam box 
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado 
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma 

[L, p. 95.] 
 

Aqui, a rua é a mesma dos vendedores ambulantes, dos camelôs, das lavadeiras de 

roupa, dos vendedores de carvão, das costureiras, dos fotógrafos, das prostitutas e dos 

feirantes; é a rua tomada pelos que ganham para a sobrevivência, pelos que regateiam o 

tostão, pelos que vão para o trabalho todos os dias, na tentativa de transpor dificuldades. 

Decerto, para DaMatta, “a rua é espaço que permite a mediação pelo trabalho – o famoso 



 

 

190

 

batente, nome já indicativo de um obstáculo que temos que cruzar, ultrapassar ou tropeçar” 

(1984, p. 31). O Brasil bandeiriano tem a rua como extensão daqueles que ganham o tostão 

com suor e com acrimônia: um jeito para expressar a negatividade em uma poética que 

preferiu identificar e descrever esses trabalhadores em contraposição ao processo de 

automação e de robotização dos homens pela Revolução Industrial.  

Essa interação da arte do modernista com a vida e os seus segmentos não é mediada, no 

autor, pelas teorias científicas, no tocante aos aspectos ligados à economia e à política do país. 

O Brasil que aparece, na literatura em pauta, flagra o trabalho como expressão de energia 

humana, resultante, liricamente, em criatividade, cor, graça, invenção e canto. Assim é que se 

tem a preta das bananas que trazia, nas costas, o encanto das cores fortes da cultura africana, 

por meio do xale, símbolo vistoso da vendedora de todas as tardes; o canto indecifrável e 

engraçado dos pregões e o bamboleio dos “Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se 

brincásseis!”. No caso de “Meninos carvoeiros”, o lirismo pungente de Manuel Bandeira toca 

esses pequenos trabalhadores, sem nada exigir deles, além da empatia sublime e do gesto 

acolhedor, acima da injustiça social.  

 

Não deixa de ser verdade que poemas como “Meninos carvoeiros” ou “Na 
Rua do Sabão” não questionam (e nem sequer roçam) a questão social de 
que conseguem extrair lirismo tão pungente, isto é, a miséria que atinge as 
crianças e fomenta a exploração do trabalho infantil – realidade 
historicamente vergonhosa, mas que hoje, em funesta conjunção com as 
diversas formas de violência que grassam na sociedade brasileira, vem 
atingindo níveis sempre crescentes de barbárie (MAZZARI, 2002, p. 272). 

 

Em outro poema, surgem os camelôs que vendem brinquedos simples, todavia 

engraçados, por tostões. A abertura do poema dá-se com a benção a esses vendedores 

populares. A esfera que envolve o ato de abençoar é tão simbólica, na cultura brasileira, em 

especial, na nordestina, quanto a recorrente exigência do cuidado para com a própria vida, 

através do trabalho. Embora pelo sacrifício e pela dor que isso possa implicar, o homem tem 

que prover o sustento do seu corpo. A bênção e o trabalho pertencem ao sagrado e são 

indispensáveis à vida humana: ao passo que a primeira demonstra proteção divina, o último 

garante a superação do constrangimento da necessidade. Além disso, o vendedor de balões, de 

picolés, de algodões doces, de amendoins torrados e de brinquedos de tostões assegura a 

alegria da meninada e a graça ingênua da escrita de um poeta, tão Brasil. Os personagens, 

trabalhadores da rua, estão, na obra de Bandeira, como símbolo de imensa coragem, 

vitalidade, invenção e afirmação contra a opressão e a injustiça sociais. Mergulhados tão 
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profundamente na manutenção de suas vidas, partilharam consideravelmente da construção 

econômica do Brasil, engolidos por esse mesmo sistema como trabalhadores autônomos e 

como consumidores.  

Por um lirismo prenhe de negatividade ante o sistema mercenário, Manuel Bandeira 

integra os camelôs em sua poética, de modo a dar-lhes lugar participativo, legítimo e 

acolhedor, como uma quebra da árdua luta que têm de enfrentar nos setores burocráticos e 

preconceituosos da elite nacional. Deixando de fora os traços rudes, o saber vulgar, a 

ignorância e a sujeira, aspectos que mascaram os pobres que trabalham na rua, Bandeira 

destaca, além da coragem, da melodia e da criatividade pelas mil formas inventadas para o 

ganho, a simplicidade do artefato. Esses demiurgos de inutilidades garantem a persistência 

pela busca do pão de cada dia e fazem a alegria da meninada, presentificando o sermão 

bíblico “Nem só de pão viverá o homem”.                 

No tempo da Lapa, com vista para o beco e para os jardins do convento, é que surge o 

poema ”O martelo”, mais uma expressão vigorosa que celebra a lida cotidiana, captada por 

Manuel Bandeira como espírito que anima sua atividade literária. A identificação do escritor 

com o trabalho do ferreiro pode ser inferida pela espontaneidade e pela simplicidade, uma vez 

que o martelo, para ser usado, não requer técnicas nem teoria; permanece o mesmo perante a 

sofisticação moderna de instrumentos industriais. Na análise de Davi Arrigucci Jr., a imagem 

do martelo do ferreiro é símbolo, ao mesmo tempo, humilde e alta do trabalho humano. 

 

Neste confronto entre a ameaça inevitável de destruição e a fragilidade da 
resistência humana, pelo trabalho cotidiano e humilde, Bandeira de certo 
resgata um sentido de sua própria arte poética: a função social de sua palavra 
fraterna, solidária com a pobreza. Nisto sua poesia parece encontrar uma 
razão de ser, pois o poeta se sente amparado na experiência comum com os 
outros homens e pode reconhecer na força da fraqueza um poder paradoxal 
de expressão (ARRIGUCCI Jr., 1983, p. 122).     

 

Diante da ameaça implacável da destruição, por meio do som estridente do rangido 

das rodas do bonde, Bandeira transmite a certeza de que a inspiração virá da fonte que, 

embora simples, produz cântico, pois o martelo, como instrumento da cultura, comunica a 

sensação de plenitude humana para o artefato poético. Aqui, convém lembrar as palavras de 

Hannah Arendt, em A condição humana: “não saberíamos o que uma coisa é se não 

tivéssemos diante de nós o trabalho de nossas mãos” (2001, p. 106). Disposto a preservar os 

elementos mais cotidianos, em meio ao desenvolvimento tecnológico, um Eu tem a linguagem 

como certeza de que as experiências humanas são fundamentais, simbolicamente 
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representadas pelo trabalho manual do ferreiro: o martelo, instrumento para o trabalho das 

mãos, garante a certeza das coisas tangíveis, em época de modernização. Aqui a poesia, 

inspirada no trabalho do ferreiro, guarda o sentido arendtiano de obra de nossas mãos: “vistos 

como parte do mundo, os produtos do trabalho – e não os produtos do labor – garantem a 

permanência e a durabilidade sem as quais o mundo simplesmente não seria possível” 

(ARENDT, 2001, p. 105). Para Arendt, isso se contrapõe ao labor do nosso corpo, que nos 

sujeita à escravização para o suprimento das necessidades da vida, num processo que 

provavelmente cessa com a própria vida. Por outro lado, “é a linguagem, e são as experiências 

humanas fundamentais que existem por trás da linguagem, e não a teoria, que nos ensinam 

que as coisas do mundo, entre as quais transcorre a vita activa, são de natureza muito 

diferente e produzidas por tipos diferentes de atividades” (ARENDT, 2001, p. 105).  

 

 

5.1.1.4. A feira  
 

 

Dentro do cenário da rua bandeiriana, ainda pelo viés do trabalho, o leitor é convidado 

a adentrar na feira livre, prática representativa do Brasil em sua poética. O burburinho da feira 

ocupa um papel privilegiado na lírica, pois traduz uma multiplicidade de vivências, de 

relações e de criação genuína, como é o caso dos artesãos, dos poetas e dos cantadores 

populares; basta lembrar o livro Mafuá do malungo, que encerra bem o lirismo despojado de 

Bandeira, por traduzir a grande farra feita com os nomes dos camaradas e por aludir às “feiras 

populares de divertimentos”, conforme esclarece no itinerário. Não só aí, mas no poema 

“Balõezinhos” e na prosa “Vitalino”, o escritor captou bem a diversidade de características 

que há na feira livre, apreendendo a essência da feira brasileira. O primeiro aspecto que 

chama a atenção é a sua localização, logo na abertura do texto: “Na feira-livre do 

arrabaldezinho”. No Brasil, as feiras são constantes nas cidades, nos subúrbios e nos sertões. 

Na crônica “Vitalino”, de Flauta de papel, Manuel Bandeira registra a feira de Caruaru33, 

ressaltando sua dimensão frente à pequena feira de um arrabalde: “A feira semanal de Caruaru 

não é como estas do Rio não. É toda a rua do Comércio, quer dizer um estirão de quilômetros, 

tão comprida quanto a mesma cidade, e onde se compra de tudo, desde o gado em pé até o que 

                                                 
33 É sabido que a feira de Caruaru, em 2006, foi registrada pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) como parte do Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil.     
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você possa imaginar, salvo, bem entendido, geladeira elétrica e automóvel Cadillac” 

(BANDEIRA, 1997, p. 140). De fato, uma das maiores do Brasil, localizada no interior de 

Pernambuco, tornou-se famosa, inclusive, pela música A Feira de Caruaru, de Onildo 

Almeida, gravada, em 1957, por Luiz Gonzaga, e divulgada em 43 países. 

 

A feira de Caruaru 
Faz gosto a gente ver 
De tudo que há no mundo 
Nela tem pra vender 
   [GONZAGA, 1996, CD 2, faixa 16] 

 

Há, aliás, feiras que assumem feição específica, de acordo com a especialidade: feira 

dos bichos, feira dos hippies, feira dos artesãos, feira dos malandros (de objetos roubados), 

feira de carros usados, feira de pássaros, de bicicletas, de frutas, de peixes... Nas diversas 

barracas da “feira-livre do arrabaldezinho”, Bandeira expõe peixe, cereais, hortaliças, frutas, 

legumes e balõezinhos de cor, “única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável” para o 

poeta e para as crianças que ali estão. Decerto, para ele, também os brinquedos, especialmente 

os calungas de barros de Vitalino, formam mercadoria essencial na feira de Caruaru:  

 

Boneco de Vitalino, 
Que são conhecido 
Inté no Sur, 
De tudo que há no mundo, 
Tem na Feira de Caruaru.  
       [GONZAGA, 1996, CD 2, faixa 16.] 

 

“Quando Álvaro Lins e João Condé eram meninos, iam todos os sábados à feira 

indigestar com frutas e doces e comprar calungas de barro. Compravam os calungas (que 

ainda eram os de Vitalino) não como fazem agora, para adornar o apartamento, mas para 

massacrá-los nos jogos símile-militares da meninice” (BANDEIRA, 1997, p. 140). Na 

crônica, Bandeira embebe de brasilidade todo o registro do artesão Vitalino, cujas peças, 

admiradas pelos estrangeiros, retratavam a cultura nacional, desde os bichos e os brinquedos 

infantis até as “cenas da terra: casamento, confissões na igreja, o soldado pegando o ladrão de 

galinhas ou o bêbado, a moenda, a casa de farinha, etc.” (1997, p. 141).  

Além das crianças, as burguesinhas pobres e ricas, as mulheres do povo e as lavadeiras 

da redondeza fazem a feira. Gente de diversos lugares, funções e classes sociais deslocam-se, 

em dia de feira, para formar um “complexo conjunto de relações sociais [onde] surgem e se 

cultivam atitudes e sentimentos que extrapolam em muito os limites de uma troca financeira” 
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(VIEIRA, 2003, p. 118). Sulamita Vieira observa as feiras como um lugar de veiculação de 

práticas e orientações culturais, em que se processam interações e recriações de múltiplas 

modalidades; acredita pairar certo clima de festa na feira, que se derrama sobre toda a cidade, 

emprestando-lhe uma função especial, tanto no vaivém, entre as bancas, quanto nos arredores, 

em torno da feira, nos botequins, nos bares, onde a bebida alia-se ao jogo, à prosa, à música e 

aos petiscos e às iguarias vendidos ali: “Assim, a feira pode ser vista como espaço fértil à 

difusão de costumes e valores, diluídos na culinária, no som da rabeca, na voz impostada do 

repentista, na veiculação de peças artesanais ou na narrativa da aventura de um vaqueiro 

famoso, para citar apenas algumas dentre as muitas possibilidades desses caminhos” 

(VIEIRA, 2003, p. 119). Bandeira partilha o que há de comum na feira brasileira, inclusive a 

participação de meninos pobres. Grosso modo, esses pequenos feirantes integram o cenário 

prontos a fazer mandados; como: varrer o chão para juntar alimentos que caem das bancas, 

botar sentido na mercadoria durante a ausência ocasional do feirante, ajudar no carregamento 

e na reposição dos produtos, em troca de algum trocado ou sobeja. Sulamita Vieira crê 

favorecer, essa prática, às crianças, um meio de educação para a vida, no sentido em que, por 

meio dela, costumes são reproduzidos e são recriados valores, como a honestidade. Por outro 

lado, tem-se o contrário, por mecanismos e por estratégias que servem para burlar o preço, a 

quantidade, a qualidade e o peso da mercadoria. 

Em suma: 

 

Reunindo atores sociais diversificados e veiculando experiências e tradições 
de diferentes momentos e contextos, a feira pode ser interpretada, portanto, 
como um espaço singular, com funções relevantes nos processos de 
educação e formação cultural, particularmente na preservação de valores e 
costumes, ao mesmo tempo em que aparece como terreno fértil, propício à 
recriação de práticas e orientações culturais (VIEIRA, 2003, p. 126). 

        

Na feira poética do recifense, as crianças participam dela envolvidos somente pela 

mercadoria lúdica, ao redor do vendedor de balões. Os demais produtos da feira resumem-se, 

para elas, no verso que diz “Nem nada”. O espaço social e financeiro converte-se no humano 

e no poético, nos quais afloram o desejo, o encanto e o sonho.  

Sendo costume social milenar, desde os gregos e os romanos, a feira participa da arte 

bandeiriana como permanência da tradição, em compensação ao desenvolvimento econômico 

das cidades, que não promove a experiência humana. A tradição é a fonte que alimenta os 

sonhos. Na concepção de Krenak, esse sonho é entendido como casa da sabedoria, ou seja, 

está no plano da arte, do conhecimento, das ideias e da linguagem. O sonho comunica e é o 
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lugar da cultura; só assim, o poeta é capaz de recuperar a memória das práticas de 

representação do homem, a partir das quais o fundamento da vida e o sentido do caminho 

desse homem no mundo são contados entre gerações.  

    

 

5.1.1.5. A voz do povo 
 

 

Outro aspecto apresentado nos poemas “Meninos carvoeiros”, “Balõezinhos” e 

“Evocação do Recife” é a voz do povo na escrita de Bandeira. É possível reconhecer ecos da 

cultura popular, no tocante ao linguajar brasileiro, principalmente nordestino, a exemplo dos 

pregões dos feirantes e dos vendedores ambulantes, nesses poemas. Figuram mais que um 

reclame destinado a apregoar e a louvar as características da mercadoria; os pregões traduzem 

criatividade pela palavra rítmica e rimada e pelo desprendimento das normas da língua 

padrão: 

                                         
Me lembro de todos os pregões:  
  Ovos frescos e baratos 
  Dez ovos por uma pataca 
                              [L, p. 104.]  
– Eh, carvoero! 
                              [RD, p. 85.] 
– “O melhor divertimento para as crianças!”  

       [RD, p. 91.] 

 

Esses registros, tecidos pela memória, são signos vivos de discursos e de sentidos que 

cristalizam a cultura popular. A voz do povo constitui a marca da vida pública e da rua, 

fundada na simbologia das experiências populares, nas quais reina a poética da brasilidade 

bandeiriana. Nesses tons, Bandeira adentra intimamente na vida ruidosa, pulsante, divertida, 

dotada de praticidade, instintiva de sobrevivência e de criação.      

Nesse propósito, Mikhail Bakhtin estuda a obra de François Rabelais, no já citado 

livro sobre a cultura popular, incluindo a feira de Lyon e os seus pregões. Da praça pública ou 

da rua, “ouvimos o ‘grito’ do vendedor da feira, do charlatão, do mercador de drogas 

miraculosas, do vendedor de livros de quatro centavos, ouvimos enfim as imprecações 

grosseiras que se sucedem aos reclames irônicos e aos louvores de duplo sentido” (2008, p. 

144). Pertencente da voz que vem de baixo, os pregões denotam a fala socialmente 

estigmatizada pelo padrão linguístico de prestígio, aquele ensinado nas disciplinas escolares. 
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Próximo do que acentua Bakhtin, a respeito dos “pregões de Paris” serem “totalmente alegres, 

ousados, licenciosos e francos”, os reclames dos feirantes ressoam com toda a liberdade na 

praça em festa, para além das restrições, convenções e interdições verbais da poesia de 

Manuel Bandeira.   

No entanto, a presença da oralidade, na escrita do modernista, ecoa igualmente nos 

textos que aproveitam a materialidade das cantigas de roda. Quem dá a explicação é o próprio 

cronista:  

 
Aos versos dos contos da carochinha devo juntar os das cantigas de roda, 
algumas das quais sempre me encantaram, como “Roseira, dá-me uma rosa”, 
“O anel que tu me deste”, “Bão, balalão, senhor capitão”, “Mas para 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 a sorte que me ensinava meu pai (1997, p. 296).    

       

Podem ser acrescentados a esses outros motes das cantigas populares, aproveitados em 

poemas: “cai cai balão/ na rua do sabão”, “Café com pão”, “Sapo-cururu/ da beira do rio” e 

“Boca de forno”. Bandeira conhecia bem a voz da gente da rua; não só tomou parte dela como 

também soube exprimi-la com vigor substancial, consoante suas palavras:  

 

Na casa de Laranjeiras, onde moramos os seis anos que cursei o Externato 
do Ginásio Nacional, hoje Pedro II, nunca faltava o pão, mas a luta era dura. 
E eu desde logo tomei parte dela, como intermediário entre minha mãe e os 
fornecedores – vendeiro, açougueiro, quitandeiro, padeiro. Nunca brinquei 
com os moleques da rua, mas impregnei-me a fundo do realismo da gente do 
povo. Jamais me esqueci das palavras com que certo caixeiro de venda 
português deu notícias de um companheiro que não era visto havia algum 
tempo: “O seu Alberto está com os pulmões podres.”  
Essa influência da fala popular contrabalançava a da minha formação no 
Ginásio, onde em matéria de linguagem eu me deixava assessorar por meu 
colega Sousa da Silveira, naquele tempo todo voltado para a lição dos 
clássicos portugueses (1997, p. 297).   

  

Devido ao contato com a rua, com os gritos sonoros, cheios de humor, que chegam a 

seus ouvidos, a escrita de Manuel Bandeira participa ativamente da cultura popular, ao 

ressignificá-la em experiência de linguagem, a exemplo da musicalidade emprestada das 

cantigas de roda, da graça inventiva dos jogos onomásticos, do fulcro simples e alegre da 

trova. A propósito disso, conclui Pontiero:  

 

Bandeira não tem rival na manipulação do diálogo humorístico e inteligente 
incorporação de neologismo, brasileirismo, provincianismos e vulgarismos 
que transmitem a indubitável importância da fala provinciana com suas 
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frases coloridas e sabedoria popular. Basta considerar a tagarelice 
espontânea das crianças que encenam sua peça natalina, em “Mangue”, ou as 
respostas ásperas e dúbias de Siquê (1980, p. 277).  

 

Por conseguinte, deixando de lado os instrumentos técnicos e especializados da língua 

padrão e apegando-se à realidade prosaica e cotidiana, expressões representativas do falar 

brasileiro iluminam-se, num relance, na crônica e na poesia, em meio às palavras de todo dia 

que estão misturadas à vida, “no seu mais limpo ou mais sujo cotidiano”, como aponta em 

“Andorinha andorinha”. Eis alguns recortes: “Uns falam pelos cotovelos” [“Camelots”, L, p. 

95]; “de cara acabrunhada” [“Verdes mares”, C, p. 51.]; “Mas basta de lero-lero/ Vida noves 

fora zero” [“Belo belo”, BB, p. 176.]; “Será o Benedito?” [“Poema para Santa Rosa”, BB, p. 

177.]; “Diabo que os carregue” [“Ladainha”, FP, p. 169.]; “Sem lei nem rei” [“A dama 

branca”, C, p. 62.], [IP, p. 322.], [“Cossante”, LCA, p. 143.]; “Passei a vida à toa, à toa...” 

[“Andorinha”, L, p. 111]; “Viver de brisa” [“Brisa”, BB, p. 166.]; “Como o pão que o diabo 

amassou” [“Escusa”, BB, p. 166.]; “eu ficava safado da vida” [“Balada das três mulheres do 

sabonete Araxá”, EM, p. 122.]; 

 

Teresa, se algum sujeito 
bancar o sentimental em cima de você 
E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde 
Se ele chorar 
Se ele se ajoelhar 
Se ele se rasgar todo 
Não acredita não Teresa 
É lágrima de cinema 
É tapeação 
Mentira 
CAI FORA. 

     [IP, p. 339.] 

 

“Não admira, pois, que pulemos nas suas obras – inclusive nas de poesia – termos e 

expressões do linguajar plebeu e da linguagem coloquial, empregados sem aspas e sem grifos, 

vale dizer, trasladados tranquilamente para a língua literária, sem qualquer restrições” 

(LESSA, 1980, p. 287). Segundo nota o poeta, “A mim sempre me agradou, ao lado da poesia 

de vocabulário gongorinamente seleto, a que se encontra não raro na linguagem coloquial e 

até na do baixo calão. Assim, a expressão ‘ficar safado da vida’, em que o adjetivo ‘safado’ só 

pode ser superado por outro que não se deve escrever, continua para mim preservando, na sua 

condição de lugar-comum, a mesma virtude poética inicial” (BANDEIRA, 1997, p. 343).  
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Do mesmo modo, as formas diminutivas, usadas em poemas, refletem convicções 

solidamente arraigadas do modo de ser brasileiro. Basta lembrar as “ternurinhas” rejeitadas 

pelo “Porquinho da Índia”, os “sobradinhos tão bonitinhos” de “Belém do Pará’, o jardim da 

pensãozinha burguesa onde “um gatinho faz pipi”, a “escurinha” Siquê, o Cussaruim que 

“começou a comer devagarinho o cano da espingarda” na “Lenda brasileira” e os brinquedos 

infantis de “Camelots”: balõezinhos, macaquinhos, cachorrinhos, homenzinhos “e as 

canetinhas-tinteiro que jamais escreveram coisa alguma”; contudo, ajudam a ostentar a 

sintaxe caracteristicamente brasileira, forjadora das regras que não correspondem à linguagem 

nacional. Ademais, o diminutivo faz parte, em sua lírica, daquela conotação de infância como 

experimentum linguae, conforme Bandeira examina: “o diminutivo me parece definir com 

precisão o caráter destes versos, em que infância e poesia se misturam a tal ponto que não se 

pode dizer onde acaba uma e começa a outra” (1997, p. 160). Mário, na carta de 29 de 

dezembro de 1924, comenta: “Quanto aos diminutivos são uma coisa deliciosa na tua obra. 

[...] É engraçado, agora que começo a escrever brasileiro, tenho usado uma quantidade 

enorme de diminutivos. Você compreende: a gente não pode fingir, quer falar brasileiro mas 

isso não basta. É preciso sentir brasileiro também” (ANDRADE, Apud MORAES, 2001, p. 

172). Consequentemente, do ponto de vista cultural, esse jeito de falar do brasileiro, ou essa 

forma metafórica da fala nacional, de cunho nitidamente popular, que constrói significados, 

vai, por outro lado, se constituindo ao revelar certa ligação com o jeito de ser do brasileiro, já 

anunciado pela análise do que se viu no presente capítulo, ou seja, da graça e da inventividade 

desse povo: antipurista, contrário às normas e às práticas bem comportadas. Próximo do 

lirismo libertação e das expressões de vida, longe da “gramatiquice estreita”, é o falar 

abrasileirado, por ser manifestação humana sem sintaxe repressiva nem formas objetivas de 

cerceamento.  

Ora, a “Fala brasileira” é a temática de uma das Crônicas da província do Brasil, nas 

quais Bandeira escreve sobre o aproveitamento artístico, na prosa e na poesia brasileiras, de 

formas e dicções da nossa gente. Ali, considera injusta a crítica, que julga como incorreta, dos 

que se têm aproveitado dessas formas artisticamente. Na época, ele afirma haver, no Brasil, 

como em nenhum outro país, um abismo entre a linguagem falada natural e a tradição 

literária; ao que ressalta: “É que a linguagem literária entre nós divorciou-se da vida. Falamos 

com singeleza e escrevemos com afetação” (1997, p. 36). Admite Mário como gênio dessa 

aproximação, por ter construções que são símbolos do gênio e do caráter brasileiro: “Foi 

preciso que aparecesse um homem corajoso, apaixonado, sacrificado e da força de Mário de 

Andrade para acabar com as meias medidas e empreender em literatura a adoção integral da 
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boa fala brasileira” (1997, p. 35). Apenas, certa vez, na carta de 4 de fevereiro de 1928, 

Bandeira censura Mário pela sequência “Embora não ouçam-te o grito”, presente na obra “As 

bodas montevideanas”: “Você está escrevendo numa língua artificial que não é de você nem é 

dos brasileiros. [...] ‘Não ouçam-te’ é um monstrengo, pura má-criação, você não diz isto, 

ninguém diz, não é português, não é brasileiro, não é coisa nenhuma, não se justifica pelo 

ritmo nem pela eufonia. É de um mau gosto horroroso pelo que há de fanfarrão na construção, 

pelo menos impressiona assim” (BANDEIRA, Apud MORAES, 2001, p. 380). Aliás, no 

prefácio das correspondências, o poeta acentua não compreender escritores que fugiam da 

função de escrever dentro de uma nacionalidade para se deixar levar pelo artificialismo do 

sistema, coisa que aborrecia os leitores locais. Por isso, ali, o caso da língua foi assunto 

largamente debatido, até porque se tornou novidade, entre os modernistas, o uso da língua oral 

na escrita literária, como representação do espírito nacionalista: “Sempre fui partidário do 

abrasileiramento do nosso português literário, de sorte que eu aceitava em princípio a 

iniciativa de Mário. Mas discordava dele profundamente na sua sistematização, que me 

parecia indiscretamente pessoal, resultando numa construção cerebrina, que não era língua de 

ninguém” (BANDEIRA, Apud MORAES, 2001, p. 681).  

De caráter ingênuo e ajudado pela simplicidade da sintaxe, esse vocabulário converge 

para a rua: território não oficial no mundo formal e normativo, aquele que faz da voz do povo 

sempre última, ignorante, analfabeta e inexpressiva palavra. Por isso, o Brasil ingênuo como a 

forma de configurar mais uma face da negatividade, por propor recuperar a saliência de 

hábitos que, aos poucos, iam sendo extintos pelo mundo moderno, a exemplo do que se viu na 

melodia das cirandas vinda da rua ou no pregão dos vendedores ambulantes. Na assertiva de 

Marcos F. Falleiros, “A desafetação, a simplicidade, o registro leve como elemento de uma 

cultura historicamente nova, desde o início rompe com convencionalismos, livrando-se do 

‘postiço’ que a formação colonial acarreta, e, avançando no retorno à puerilidade, desvestem 

aquilo que de fato é menor em sua poesia” (1995, p. 19).  

Então, a feira, o carnaval, o futebol, o trabalho dos vendedores ambulantes, os 

folguedos, as crenças e as festividades ilustram que a voz do povo ganha vez, sentido e 

configuração de autêntico brasileirismo nos escritos de Manuel Bandeira; um modo especial 

de mostrar o Brasil no tempo de Bandeira, já mestiço, bem popular e rico de manifestação 

humana. Esse mundo da rua, extra-oficial, é o que domina a poética do modernista, diferente 

do mundo normativo e burocrático das instituições oficiais, da academia, da política, do 

comércio e dos meios de comunicação formal.  
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A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 

                    [L, p. 104.] 

 

O tom familiar da língua nacional ocupa espaço como gênero da oralidade popular, 

exercendo um papel estilístico importante, por ser sinalizador da cultura e da vida cotidiana, 

em oposição ao barulho ensurdecedor e desprovido de senso humano provocado pelo mundo 

moderno e contemporâneo. Vista desse jeito, a rua faz alusão à vida pública da Idade Antiga e 

do Medievo, que faziam da rua ou da praça o lugar para mediação da palavra clamada em alta 

voz, ao ar livre. A rua bandeiriana é correspondente das formas e porta-voz do som em que se 

reflete e se canta o Brasil.    

  

 

5.1.1.6. Festejo e religiosidade 
 

 

 Pouco a pouco, Manuel Bandeira recria, linguisticamente, a cultura de retalhos que é o 

Brasil, por intermédio do que guarda um povo, inicialmente desencontrado, resultante da 

fusão cultural e espiritual que aqui se deu. Porém, certo e seguro de sua própria identidade 

nacional, o poeta vai lançando frutos resultantes da sementeira que fecundou vida e feição 

desse novo mundo. A festa de São João, no poema “Profundamente”, do conjunto de 

Libertinagem, é exemplar.  

 

Quando ontem adormeci 
Na noite de São João 
Havia alegria e rumor 
Estrondos de bombas luzes de Bengala 
Vozes cantigas e risos 
Ao pé das figueiras acesas. 
  
No meio da noite despertei  
Não ouvi mais vozes nem risos 
Apenas balões  
Passavam errantes  
Silenciosamente 
Apenas de vez em quando  
O ruído de um bonde 
Cortava o silêncio 
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Como um túnel. 
Onde estavam os que há pouco 
Dançavam  
Cantavam 
E riam 
Ao pé das fogueiras acesas?  
 
- Estavam todos dormindo 
Estavam todos deitados 
Dormindo 
Profundamente 
 
Quando eu tinha seis anos 
Não pude ver o fim da festa de São João 
Por que adormeci  
 
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 
Minha avó 
Meu avô 
Totônio Rodrigues 
Tomásia 
Rosa 
Onde estão todos eles? 
 
- Estão todos dormindo 
Estão todos deitados 
Dormindo 
Profundamente.  

[L, p. 111.] 
 

Na primeira estrofe, as imagens da cena, comuns na festa, situam o grau de vivacidade 

e de ânimo que perpassa todo o Brasil na noite de São João. Segundo Câmara Cascudo, o 

referido santo “é festejado com as alegrias transbordantes de um deus amável e dionisíaco, 

com farta alimentação, músicas, danças, bebidas e uma marcada tendência sexual nas 

comemorações populares, adivinhações para casamento, banhos coletivos pela madrugada, 

prognósticos de futuro, anúncios de morte” (2002, p. 298). O poeta capta os componentes 

principais dessa festa popular brasileira: alegria, bombas, vozes, balões, cantigas, risos, 

danças; tudo à luz das fogueiras acesas. De acordo com a tradição popular, a festa de São João 

acontece na rua. Em “Profundamente”, a presença de fogos, balões, quadrilhas e fogueiras 

deixa subentendido que a rua é o palco de mais uma prática figurativa da cultura brasileira.  

Todavia, é a negatividade que perpassa o poema, ao fazer convergir a noite de São 

João do presente com a que se tinha no passado. O ruído mecânico de um bonde corta a 

simbologia do fim da festa do presente: quem fala a respeito disso, na análise minuciosa de 

“Profundamente”, é Davi Arrigucci Jr. 
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O ruído espaçado, maquinal e urbano do bonde, inteiramente estranho ao 
ambiente do festejo religioso e popular de São João, cuja tradição remonta 
aos primeiros anos do Brasil Colônia, torna perceptível, ainda por contraste, 
o sólido silêncio instalado no espaço da cena festiva. Oposto aos balões 
silenciosos do fim da festa, o rangido mecânico do bonde parece anunciar 
outro espaço e outro tempo, o presente da cidade moderna, mesclando-se e 
em contradição com o mundo do passado tradicional (e da infância do poeta) 
que a festa representa e cujo processo de extinção ela próprio indicia, neste 
momento de seu final que é ainda o do despertar do sujeito no meio da noite 
(2003, p. 215).          

  

 Bandeira elucida a tradição viva da festa popular do seu tempo, embora reconheça que 

os barulhos da modernidade vão cortar o silêncio e encerrar a festa. O silêncio significativo do 

final do festejo aponta para outro silêncio, no qual impera o sentido da morte, do ponto de 

vista da brasilidade, ligado à transitoriedade das coisas no tempo. O sono profundo é imagem 

atenuante da morte, evocada implicitamente como detentora da simbologia da tradicional 

festa. Então, o poema gira em torno de três esferas, que são o Eu lírico, a festa e a morte: um 

ser histórico brasileiro, imerso na tradição, é consciente da finitude que lhe é próxima e 

familiar; ou seja, o poeta participa do reconhecimento do limite, dado fundamental da 

experiência que ganha sentido em face da morte. A identificação metafórica entre o término 

da festa e a morte está no verso “Onde estão todos eles?”, atualizando o tópico ubi sunt?. 

Tema amplamente já explorado pela crítica literária bandeiriana, esse tópico elegíaco é 

elucidativo, aqui, da transitoriedade do tempo, ao atribuir certa exemplaridade ao passado, em 

paralelo com o presente devastado de significação. O tom elegíaco dos versos finais de 

“Profundamente” vem do inevitável: a “morte absoluta” – limitação da vida. No modo de ver 

de Arrigucci Jr., essa elegia “resulta da meditação desperta sobre o processo de destruição que 

o tempo impõe inexoravelmente mesmo ao que parecia inacabável como o mundo da infância, 

ou seja, como consciência do limite que o tempo impõe à plenitude do desejo, que a festa da 

infância encarna” (2003, p. 232).              

Em “Evocação do Recife”, entre as reminiscências da terra natal, o escritor cita as 

novenas e as cavalhadas. Esses dois festejos da cultura religiosa e popular, que também estão 

na seguinte estrofe de “Estrela da manhã” – “Te esperarei com mafuás novenas cavalhadas/ 

Comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples” [EM, p. 120] –, são práticas que 

guardam a ternura mais simples, a exemplo das palavras do santo bonachão, coloquial e 

acolhedor, que dispensa a formalidade e responde “– Entra, Irene. Você não precisa pedir 

licença”.  

A religiosidade em Bandeira é de cunho popular, voltada para as experiências da 

coletividade brasileira, as que têm um fundo humano, sagrado e revelador do amadurecimento 
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que o conduziu ao lirismo do cotidiano. Com efeito, essa religiosidade demonstra um pouco o 

jeito ingênuo, irreverente e informal com que os brasileiros professam sua fé: “um certo modo 

de dizer ‘Meu Deus, valei-me’”. Na “Oração no Saco de Mangaratiba”, tem-se a recorrência à 

Nossa Senhora e ao sagrado para se suportar a luta diária com paciência e perseverança. A 

prova disso está no histórico dessa oração contado em Itinerário de Pasárgada, na ocasião da 

viagem que o poeta fez, em 1926, para um sítio distante de Mangaratiba, umas duas horas de 

canoa. Ocorreu que, na volta, 

 

Ao virarmos a ponta da Paciência, levantou-se um vento que quase dá 
conosco na restinga da Marambaia. Chegamos em cima da hora para pegar o 
trem. Caí derreado no banco do vagão. E então, numa espécie de subdelírio 
da extrema fadiga, todo um poema, o mais longo que já se formou na minha 
cabeça, começou a fluir dentro de mim. O meu esgotamento era tal, que não 
tive ânimo para tomar o menor apontamento. Pensei poder recompor os 
versos em casa. Mal cheguei, caí no sono... Quando acordei, só me restavam 
na memória os seis versos da oração, única estrofe regular do poema, que era 
no mais em verso livre. Nunca me consolei desse desastre (BANDEIRA, 
1997, p. 341).       

 

O relato é interessante porque atesta que a oração resultou tanto da petição de 

livramento, para que a embarcação não virasse, durante os maus ventos, quanto da paciência e 

do consolo, requeridos depois, para a escrita do poema que restou, comparado ao que foi 

sentido no momento da aflição. As petições de força, ânimo, alegria, fé e até as insistentes 

aclamações a propósito de qualquer situação, como a que se dá, também, pelo embalo do 

trem, “– Virge Maria que foi isso maquinista”, são maneiras de envolver a ingenuidade 

bandeiriana na aura da religiosidade brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

204

 

5.1.1.7. Futebol  
 

 

A crônica “De futebol”, em Andorinha andorinha, elucida traços de expressiva 

relevância que esse esporte tem no contexto nacional. Manuel Bandeira assiste à copa de 

futebol do mundo de 1958 e comemora o 1º lugar do Brasil no campeonato: “Gol! Gol do 

Brasil! Uma jogada espetacular do Brasil! [...] Também eu participei do delírio coletivo e 

desde o começo do campeonato fiquei chumbado ao meu rádio a escutar as partidas dos 

brasileiros” (BANDEIRA, 1997, p. 285). Esse esporte mundial, inventado pelos ingleses, é de 

significativo valor cultural e assume feição singular na sociedade brasileira. Inicialmente, 

surge na crônica “A antiga trinca do Curvelo”, de Flauta de papel, o relato das peladas que a 

molecada batia em frente às janelas do poeta. Em Andorinha andorinha, o futebol vem com 

espaço próprio e privilegiado, constando de três crônicas datadas, respectivamente, em 2 e 9 

de julho de 1958 e 8 de abril de 1959. Privilegiado, aliás, porque traz indícios referentes à 

maneira de ser dos brasileiros no tocante ao futebol como paixão e como orgulho nacional: 

“Afinal o Brasil arrebata o cobiçado título depois de tantos fracassos memoráveis. Não sei se 

esta apagada e vil tristeza em que vimos vivendo há tantos lustros não correria por conta de 

complexo de inferioridade dos nossos patrícios pela frustração da máxima aspiração 

brasileira, que sempre foi ser o Brasil o ‘maior’ em futebol” (BANDEIRA, 1997, p. 285). 

Após alguns dias, volta a tocar na questão: “Justifica-se, pois, o delírio coletivo que empolgou 

a cidade e o país. Explica-o, porém, a pura vitória esportista, o entusiasmo que desperta em 

nosso povo o jogo inglês? A velha ambição, sempre baldada, de trazer para cá a Copa do 

Mundo? Não haverá, talvez, no fundo de tudo isso um tocante desabafo por todas as nossas 

frustrações em todos os sentidos?” (BANDEIRA, 1997, p. 286). Melhor dizendo, até do ponto 

de vista antropológico-cultural, estão no futebol e, igualmente, no Carnaval, conforme visto 

no início deste trabalho, as práticas de maior representação do Brasil, tanto no âmbito interno 

quanto no externo. O futebol foi assimilado ao desafio de afirmar e de reinventar uma maneira 

de ser e de estar no mundo, capaz de deixar o povo orgulhoso ou resignado de si mesmo, 

como brasileiro. É como acredita Darcy Ribeiro:  

 

Trata-se, em essência, de construir uma representação coparticipativa como 
uma nova entidade étnica com suficiente consistência cultural e social para 
torná-la viável para seus membros e reconhecíveis por estranhos pela 
singularidade dialetal de sua fala e por outras singularidades. Precisava, por 
igual, ser também suficientemente coesa no plano emocional para suportar a 
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animosidade inevitável de todos os mais dela excluídos e para integrar seus 
membros numa entidade unitária, apesar da diversidade interna dos seus 
membros ser frequentemente maior que suas diferenças com respeito a 
outras etnias (2006, p. 119).         

 

O futebol, visto desse modo, exprime o desejo subjacente dos brasileiros de 

reconhecimento e de respeito perante o olhar preconceituoso do velho mundo: “Curvou-se a 

Europa ante o Brasil? [...] diante das proezas de Garrincha, Vavá, Pelé e seus companheiros. 

Agora curvou-se não só a Europa: todo o mundo” (BANDEIRA, 1997, p. 286). O futebol 

exerce poder energizante no dia-a-dia dos brasileiros; especialmente em dias de jogos 

importantes. Bandeira traduz a ideia de festa de aproximação e de confraternização. Essa 

união independe da classe ou da condição social. A rigor, os brasileiros têm legitimado 

relações de sociabilidade pela importância que ultrapassa a “de ocupar sadiamente ao ar livre 

o lazer de vinte e dois homens. Pois bem, sobre tão frágil estrutura criou-se com o tempo um 

mundo de interesses materiais, emotivos, sociais, nacionais e continentais” (p. 287). Isso 

porque o futebol, segundo constata o escritor, deixou de ser “entretenimento de horas de 

folga, tornou-se uma profissão”, meio de vida, ascensão social e sonho para muitos jovens, 

por intermédio do heroísmo que a carreira impõe, tal como idealizou outrora Héracles, herói 

grego, criador mitológico dos jogos olímpicos.  

Outro estigma apontado por Bandeira, no tocante ao futebol, é “a opinião que envolve 

os brios nacionais” de que a “excelência do jogo não bastava; era necessária a fibra, a raça” 

(p. 286). E por falar em raça, em matéria de futebol, o poeta sublinha ter lhe doído, nos lustros 

fracassos da copa de 1954, o comentário do inglês, ao referir-se aos jogadores brasileiros 

como “uma malta de negróides histéricos. Espero que o enfatuado ariano ainda esteja vivo 

para morrer de despeito diante de nossa classe. Porque, não resta a menor dúvida, desta vez 

ganhamos ‘na classe’. [...] Todos estes [atletas brasileiros] se conduziram sempre como 

grandes esportistas e impecáveis cavalheiros” (BANDEIRA, 1997, p. 286). O futebol nacional 

é também retrato da mestiçagem brasileira. Mas, a propósito do termo negróide, com efeito, 

sobretudo os negros tiveram participação significativa no futebol brasileiro; talvez por isso a 

palavra “raça” esteja a favor de o negro ser o melhor representante do referido esporte e do 

carnaval. Quem esclarece a questão é Darcy Ribeiro:  

 

O negro urbano veio a ser o que há de mais vigoroso e belo na cultura 
popular brasileira. Com base nela é que se estrutura o nosso Carnaval, o 
culto de Iemanjá, a capoeira e inumeráveis manifestações culturais. Mas o 
negro aproveita cada oportunidade que lhe é dada para expressar o seu valor. 
[...] É o caso da música popular, do futebol e de numerosas formas menos 
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visíveis de competição e de expressão. O negro vem a ser, por isso, apesar de 
todas as vicissitudes que enfrenta, o componente mais criativo da cultura 
brasileira e aquele que, junto com os índios, mais singulariza o nosso povo 
(2006, p. 204).         

 

A recepção de alegria e de entusiasmo que receberia os jogadores, campeões da copa 

1958, tem tal energia e brasilidade que Bandeira, atingindo o temperamento nacional por via 

da sensibilidade artística, encerra a crônica com os seguintes versos de Ronald de Carvalho: 

“Nesta hora de sol puro... ouço o canto enorme do Brasil!” (1997, p. 286). 

 

 

5.1.2. O sertão em prosa e verso  

 
  E quando estiver cansado 
  Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d’água 

  Pra me contar as histórias 
 Que no tempo de eu menino 

  Rosa vinha me contar 
 
“Vou-me embora pra Pasárgada” 

 

Nesse passo, a escrita bandeiriana ressignifica fragmentos da vida brasileira, de modo 

a nutrir a sua experiência com a linguagem a partir de substâncias que traduzem o sentido 

cultural de um povo. Então, quando Bandeira fala em sertão, significa pensar no retorno à raiz 

de sua experiência poética, que justamente reconhecia nas experiências que deram 

sustentáculo à criatividade e “nas voltas inesperadas da emoção do passado, a fonte primeira 

da poesia. Ele podia, assim, reaprender os caminhos da infância distante e debruçar-se sobre o 

grande mundo, para o qual, já [está] maduro e experiente” (ARRIGUCCI, 2003, p. 203).  

O sertão é mais uma abertura para a compreensão da cultura nacional na obra do 

recifense, pois participa das experiências que ele foi aprendendo a associar à poesia. Prova 

disso é que o sertão de Caxangá é listado como lugar onde também se construiu parte da sua 

mitologia: “Dos seis aos dez anos, 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” (BANDEIRA, 1997, p. 297). O poeta não concentra sua 

mitologia somente na Rua da União e na Tróada; sua imaginação é capaz de alcançar “Lá 

longe o sertãozinho de Caxangá”, a fim de exprimir um universo que conta experiências de 

pessoas “acordadas”, banhos de riacho, cadeiras na calçada, estórias contadas e cirandas como 
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hábitos de um lugar onde são guardados os resíduos que remanescem no imaginário de cada 

brasileiro. Em “Evocação do Recife”, tem-se o seguinte registro:  

 

Lá longe o sertãozinho de Caxangá 
Banheiros de palha 
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 
Fiquei parado o coração batendo 
Ela se riu 
    Foi o meu primeiro alumbramento 
 
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redomoinho 

   [sumiu 
E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos  
               [em jangadas de bananeiras 
Novenas 
  Cavalhadas 
       [L, p. 104.] 

 

Nesses versos, o autor recupera costumes do sertão, a exemplo dos “banheiros de 

palha”, das “cheias”, das “novenas”, dos “redemoinhos” e do “trem de ferro”. A estrofe de 

“Evocação do Recife” condensa experiências, descobertas e vivências culturais típicas do 

contexto social, geográfico e histórico do sertão brasileiro; a saber: as descobertas da nudez 

do sexo oposto pelas brechas dos banheiros de palha; as cheias nas invernadas; os 

redemoinhos; a alusão ao trem; as novenas e as cavalhadas. Na carta de 30 de abril de 1924, 

Bandeira lembra haver um “Sertãozinho em Recife... As festas... Tachas de munguzá... 

Banhos no rio... os peraus...” (BANDEIRA, Apud MORAES, 2001, p. 121). Não só na estrofe 

que pauta o sertão, mas em quase todo o poema “Evocação do Recife”, a cultura popular 

serve de sustentáculo para a inspiração poética do pernambucano. O sertão, como um retalho 

do Brasil bandeiriano, é mais um indício de negatividade, por pensar a nação não a partir de 

uma teoria que dê conta do todo, mas de fragmentos que servem para iluminar o passado e o 

presente brasileiros. A poesia, ao realizar esse percurso, dá, de certa forma, uma visão da 

cultura nacional como um todo, embora seja por meio de retalhos que, pouco a pouco, vão 

estampando o Brasil.  

Nos versos de “Trem de ferro”, o poeta reconstrói a significação de sua verdadeira 

natalidade: 

 
Trem de Ferro 
 
Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 



 

 

208

 

Virge Maria que foi isso maquinista? 
 
Agora sim 
Café com pão 
Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 
Ai seu foquista 
Bota fogo  
Na fornalha 
Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força 
 
Oô... 
Foge, bicho 
Foge, povo 
Passa ponte 
Passa poste 
Passa pasto 
Passa boi 
Passa boiada 
Passa galho  
De ingazeira 
Debruçada 
No riacho 
Que vontade 
De cantar! 
 
Oô... 
Quando me prendero 
No canaviá 
Cada pé de cana 
Era um oficiá 
Oô... 
Menina bonita 
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Pra matá minha sede 
Oô... 
Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão 
Sou de Ouricuri 
Oô... 
 
Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 
Que só levo 
Pouca gente  
Pouca gente  
Pouca gente...  
    [EM, p. 132.] 
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“Trem de ferro” reproduz um conjunto de representações embaladas pela melodia 

caipira do trem durante a travessia cidade-sertão. Bandeira capta o tesouro afetivo do 

reencontro de um Eu com a terra natal. Para além da imagem, construída nos versos, da 

locomotiva – máquina, fumaça, fogo, fornalha e velocidade sugerida pela sonoridade do 

movimento – ocorre a personificação do trem partindo em direção ao sertão, a fim de 

reencontrar, poeticamente, a própria integridade que ali deixou. O poema deixa fluir a alegria 

do sertanejo no reencontro com a paisagem e com a terra querida. A narração do cenário que 

o trem vai descortinando sugere a beleza do sertão em época de chuva. A sonoridade que o 

Eu-sertanejo experimenta flui com a mesma intensidade do ritmo do trem, a ponto de lhe 

despertar a vontade de cantar. Nesse momento, o Eu integra o universo genuíno da infância, 

recriando as quadrinhas populares e ratificando, por fim, querer ir embora para terra natal por 

não gostar do lugar onde vive.  

O poema transforma a natureza mecânica do trem em expressão humana, cuja 

simbologia remete à travessia de retirantes na direção sertão-cidade-sertão, prática comum no 

Brasil. Esse itinerário é feito, constantemente, em função da utopia da cidade como sinônimo 

de progresso e de melhoria de vida, bem como o retorno ao sertão, permeado de frustração 

pelo caos urbano, guarda o sentido do reencontro com as tradições e com a vida plena de 

significado humano. De fato, o sertão guarda em si a dimensão antropológica enraizada nas 

tradições. É, ainda, o lugar onde se narram as experiências comunicáveis e se constitui num 

vasto território mitológico. Ora, a esse respeito devem ser acrescentadas, aqui, as palavras de 

Ivone Cordeiro Barbosa, retiradas da obra Sertão: um lugar incomun (2000):  

 
A palavra sertão guarda um enorme poder de evocação de imagens, 
sentimentos, raciocínios e sentidos que em torno dela foram sendo 
substituídos ao longo da experiência histórica brasileira. [...] Sugere, ainda, 
conteúdo cultural, ao designar um determinado espaço como lugar de 
tradições e costumes antigos, enfim, naquilo que é concernente às 
experiências históricas vividas nesse espaço em que a força simbólica do 
sertão mais se faz sentir (CORDEIRO, 2000, p. 33). 

 

Nesse passo, tornou-se possível a recriação do sertão como reminiscência da cultura, 

pois, sendo revisitado, é possível colher fragmentos de experiências guiadas pela vivência e 

não pela produtividade comercial.  

Na carta de 8 de dezembro de 1935, Manuel Bandeira explica: “Sempre quis exprimir 

o gozo que me dão certas paisagens vistas da janela de um trem. Você não imagina a 

quantidade de boizinhos, de pedacinhos de cerca, de capinzinhos que eu tenho na memória. 

Aproveitei a ocasião p’ra esse carinho de reconhecimento” (BANDEIRA, Apud MORAES, 
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2001, p. 620). Sônia Brayner compreende Bandeira ser “o poeta que fala pela alma de seu 

povo, interpreta os sentimentos e aspirações de sua tribo, exprime-se na língua de todos” 

(BRAYNER, 1980, p. 9). “Trem de ferro”, portanto, é mais uma produção que ajudou a 

desenhar o sertão e, ao mesmo tempo, a reinventar liricamente o Brasil.  

Escrito em Petrópolis, o poema “A estrada” (1921) também traz o ar interiorano e as 

práticas provincianas permeadas de singularidade humana e de feição antimoderna tão 

apreciadas pelo poeta: 

 
Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, 
Interessa mais que uma avenida urbana. 
Nas cidades todas as pessoas se parecem. 
Todo o mundo é igual. Todo o mundo é toda a gente. 
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma. 
Cada criatura é única. 
Até os cães. 
Estes cães da roça parecem homens de negócios: 
Andam sempre preocupados. 
E quanta gente vem e vai! 
E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar: 
Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho 
                                                                                   [manhoso. 

         [RD, p. 85.] 

 

Numa passagem das Crônicas da província do Brasil (1936), Bandeira argumenta que 

a poesia do sertão está posta dentro dos temas populares e não se confunde com temas e com 

modismos folclóricos de quem tenta exprimir o que sente a propósito do que não vê: “A quase 

totalidade dos poetas da brasilidade apenas contam o que vêem. O que vêem? – Nem isso: o 

que lêem. [...] eu tinha enorme curiosidade de encontrar, o poeta que sentisse e não visse – 

aquele em quem o sertão fosse uma coisa tão matter of fact como a vida que levo no Rio, 

tomando um bonde, entrando num café, botando uma carta no Correio” (BANDEIRA, 1997, 

p. 85). Logo completa: 

 
A qualidade mais preciosa da arte popular é a ingenuidade e no entanto toda 
essa nossa poesia de inspiração nacional carece de ingenuidade. Os poetas 
mais fortes do grupo – o Mário de Andrade da “Andorinha” e do “Pai do 
mato”, o Raul Bopp da “Cobra Norato” – são citadinos, sensibilidades de 
cidade que se interessam pelo sertão e souberam meter nos seus poemas o 
conhecimento do sertão (BANDEIRA, 1997, p. 85).  

 

A lírica que canta o sertão tem “aquele sabor total brasileiro de ‘Azulão’”: 
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Vai, 
Azulão, 
Azulão, 
Companheiro, 
Vai! 
Vai ver minha ingrata 
 
Diz  
Que sem ela 
O sertão 
Não é mais  
Sertão! 
Ai voa, 
Azulão,  
Vai contar, 
Companheiro, 
Vai! 

    [BANDEIRA, 1958, p. 1157.] 

 

“Azulão”, escrito por Bandeira e musicado por Jaime Ovalle, parece trazer o sertão 

como um canto da natureza, algo que traduz plenitude humana e está na essência da 

brasilidade no autor: “aquele inefável das coisas despretensiosas que pela simplicidade 

atingem o sublime” (BANDEIRA, 1997, p. 182). O trecho “sem ela/ o sertão/ não é mais/ 

sertão!” viabiliza pensar que já a própria lírica redime a falta e ostenta a completude que é o 

sertão para um Eu sertanejo, saudoso e feliz. Nesses termos, ele constrói um sertão cuja 

singularidade repousa em suas seguintes palavras: “Todos os nossos críticos musicais 

celebraram a perfeição dessa página por tudo o que ela exprime da alma brasileira em sua 

melodia, em seu ritmo, em seu colorido, em sua mesma substância” (BANDEIRA, 1997, p. 

181). Tanto assim que “Azulão” tornou-se Patrimônio da Música Popular Brasileira. O canto 

de “Azulão” alude à saudade e à inteireza da vida no sertão. Na parte III, das “Três letras para 

melodias de Villa-Lobos”, os passarinhos do sertão formam um coro na lírica do recifense, de 

modo a acalentar a saudade do cantador:  

 

Irerê, meu passarinho  
Do sertão do Cariri,  
Irerê, meu companheiro, 
Cadê viola? 
Cadê meu bem? 
Cadê Maria? 
Ai triste sorte a do violeiro cantadô! 
Sem a viola em que cantava o seu amô,  
Seu assobio é a tua flauta de irerê:  
Que tua flauta do sertão quando assobia, 
A gente sofre sem querê!  
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Teu canto chega lá do fundo do sertão 
Como uma brisa amolecendo o coração. 
 
Irerê, solta teu canto! 
Canta mais! Canta mais! 
Pra alembrá o Cariri! 
 
Canta, cambaxirra! 
Canta juriti! 
Canta, irerê! 
Canta, canta, sofrê! 
Patativa! Bem-te-vi! 
Maria-acorda-que-é-dia! 
Cantem todos vocês, 
Passarinhos do sertão! 
 
Bem-te-vi! 
Eh sabiá! 
 
Lá! liá! liá! liá! liá! liá! 
Eh sabiá da mata cantadô! 
Liá! liá! liá! liá! 
Lá! liá! liá! liá! liá! liá! 
Eh sabiá da mata sofredô!  
 
O vosso canto vem do fundo do sertão 
Como uma brisa amolecendo o coração.  

         [MM, 1958, p. 544.] 

 

O sertão é música: essa é outra particularidade do sertão, na poética do modernista, no 

tocante à harmoniosa integração do homem com a natureza; é a apreciação do canto da 

passarada.  

Nessa perspectiva, os retalhos do Brasil bandeiriano estão ligados ao tema da infância 

como experimentum linguae, por trazerem a possibilidade de Bandeira expressar uma cultura 

recriada poeticamente; e ao tema da morte, pelo viés da negatividade, possível de se extrair a 

partir de experiências que dão suporte à vida, sem pressupor programa estético ou uma teoria 

abstrata e sistemática do nacional. Por isso, a poesia de Bandeira é expressão de um Brasil; 

por fazer-se sem lei nem rei.         

 

 
 
 
 
 
 



 

 

213

 

6. CONCLUSÃO 

 
 

No presente trabalho, o objetivo foi compreender que o temário da infância e da morte 

remete a um círculo no qual se articulam a linguagem poética, a experiência e o sentido. Essa 

compreensão abrangeu outros campos do saber e diferentes temas de análise, os quais 

encerram as conclusões a seguir.  

Primeira - Apreender o modo como Bandeira dá expressão diretamente lírica à 

experiência de uma poética, antes de adentrar na temática proposta, foi essencial, pois, além 

de trazer a correlação com as temáticas determinadas neste estudo, identificou-se que os 

traços formadores do seu lirismo demonstram o que para Adorno e para outros filósofos 

modernos e contemporâneos consistiu no trabalho árduo de pensar a realidade vigente, fruto 

do conjunto de transformações principalmente de ordem econômica. Isso traz o resultado de 

ser o princípio da negação o que estabelece a ligação entre a lírica bandeiriana e a sociedade. 

Por não se curvar às formas vigentes do capitalismo, que visa à utilidade e à lucratividade das 

coisas, a formação lírica do recifense exprime negatividade contra a prática social de sujeição 

ao mundo dos lucros e do fetiche da mercadoria.  

 Segunda - Compreender a infância, aqui, não pôde ser algo cronologicamente 

definido, que precedesse à linguagem, mas o momento em que experiências de vida foram se 

estruturando em experiências de linguagem; ou seja, a infância é a articulação da voz humana 

em linguagem poética. Nesse espaço, que o deixou à vontade para experienciar a plenitude 

criativa da palavra, foi possível mostrar de que modo ele correspondeu aos pressupostos da 

noção de desvio e da teoria do riso, tornando compreensível o principal método que implicou 

ser a infância, no presente estudo, um experimentum linguae. Essa opção de análise resultou 

em tomar a infância como uma experiência de linguagem, constitutiva do núcleo poético de 

Bandeira e do lugar onde ele se fez conhecedor da vida em suas verdades essenciais, a ponto 

de sentir-se maduro para o sofrimento e para a poesia.   

Terceira - Trabalhar o tema da morte, na lírica do modernista brasileiro, mostrou o 

enfrentamento deste Eu lírico face a face com as questões pertinentes à condição do homem, a 

exemplo da angústia, do desamparo e da finitude. Nesse passo, chegou-se ao discernimento de 

que o enfoque dado à morte foi o elemento fundante do seu lirismo, desencadeando a 

negatividade como seu discurso construtivo, por ser expressão de desgosto e de negação do 

mundo fáustico, industrial e burguês da era moderna. Partindo da relação, proferida por 

Bandeira, entre a arte de fazer versos e a morte, nasceu a investigação deste trabalho, cujo 
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intento foi demonstrar que a morte guarda relação entre o ser dos mortais e o ser da 

linguagem, num espaço onde foi possível se discutir a questão do sentido, do silêncio e da 

negatividade no processo criativo do pernambucano. O resultado disso reside no 

entendimento de que a poesia de Bandeira favorece a percepção do sentido da vida humana na 

modernidade.  

Quarta - Ressaltar como expressões da cultura brasileira manifestam-se na escrita do 

recifense foi colocar em interação a peculiar compreensão da infância e da morte que se 

extraiu da obra bandeiriana ao longo do presente trabalho. Ora, ao se concluir que Bandeira 

não aborda o tema Brasil como uma totalidade positivamente posta ou como uma ideia 

aprioristicamente concebida, veio à tona o jeito com que o poeta soube dar expressão à sua 

lírica moderna, a qual se define pela liberdade da linguagem sem escravização à gramatiquice, 

pela insubordinação à retórica do lugar-comum e pela opção de retirar, do cotidiano, o 

material poético de dados simples e férteis de manifestação humana. A representação das 

práticas populares, da voz, dos tipos e dos espaços revelou a expressão de um Brasil que “sem 

lei nem rei”, ou seja, sem programa nem teoria, faz-se genuinamente. Daí, por causa dessa 

ausência de propósito de engajamento, a perspectiva da negatividade é o que perpassou esse 

Brasil bandeiriano, exatamente por ela não ser uma criticidade guiada por um projeto, e sim 

pelo desejo subjacente de conservar o substrato da criatura e das coisas. Nessa perspectiva, 

apresenta-se o resultado de que os retalhos do Brasil bandeiriano foram ligados ao tema da 

infância como experimentum linguae, pois trouxeram a possibilidade de manifestar uma 

cultura recriada poeticamente; e ao tema da morte, pelo viés da negatividade, possível de se 

extrair a partir de experiências que dão suporte à vida, sem pressupor programa estético ou 

uma teoria abstrata e sistemática do nacional.       

Dito isto, pode-se afirmar que os objetivos desta tese chegaram aos seguintes 

resultados (i) ao apresentar as possibilidades que a lírica bandeiriana traz do estilo moderno, 

evidenciou-se a afirmação da soberania pessoal do poeta, por meio de um espírito 

eminentemente libertário, ser um eu determinante e expressivo, oposto à objetividade, 

processo que consiste no afastamento da superfície social, em defesa por um lirismo que 

imprime oposição a toda construção que não capitula o si mesmo; (ii) ao desviar a concepção 

de infância da noção cronológica, tornou-se claro o entendimento de que a espontaneidade 

lírica de Bandeira configura-se num estilo crescentemente amadurecido na vivência do 

mundo, transcendida em linguagem poética; (iii) ao discutir que o homem figura como o 

mortal e como o falante, sendo o animal que possui a faculdade da linguagem e da morte, 

mostrou-se implicações referentes à negatividade, como uma chave que abriu o sentido de sua 
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lírica, por estar em defesa da linguagem não contaminada pelos cerceamentos que refreiam a 

preservação da criatura e o dado originário das coisas; (iv) ao rastrear os traços grandes e 

simples, capazes de captar a nossa brasilidade através do lirismo longe de qualquer propósito 

de engajamento, mas multifacetada através da rede de relações com a gente do povo, com 

suas falas e com suas práticas, reuniu-se o temário da tese na expressão do Brasil bandeiriano.  

Do exposto, deve-se dizer que o presente estudo viabilizou pensar a poesia de Manuel 

Bandeira como uma partilha de experiências provenientes de um mundo comum: o fazer de 

um Eu lírico sempre face a face com as condições humanas reveladoras do sentido da vida e 

da arte. Nisso reside o fundamento de entender a lírica como uma referência ao social, mas 

sem que haja proposição sociológica a ser demonstrada. Os escritos de Manuel Bandeira dão 

lugar a uma “partilha do sensível” por conotar um universo de circulação de valores sociais, 

não ideologizados, tornando o poeta um ser civilizado e crítico da sociedade, pela atualização 

constante do desejo de um poema “Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos 

intencionais”, em tom prosaico ou prazeroso da arte desinteressada. Embora ele tenha se 

declarado “poeta menor”, pela falta de engajamento, demonstrou a certeza de ter 

compartilhado a experiência sensível comum nas seguintes palavras: “De fato cheguei ao 

apaziguamento das minhas insatisfações e das minhas revoltas pela descoberta de ter dado à 

angústia de muitos uma palavra fraterna” (BANDEIRA, 1997, p. 360).  

Por fim, ao examinar a intensidade do lirismo bandeiriano, enquanto proposta de 

estudo intuída esteticamente pelo pensar, isto é, em relação com a filosofia, alcançada no 

avançar das obras, o salto de A cinza das horas a Mafuá do malungo, primeira e última 

coletânea da edição de 1966, mediou a condição de uma experiência de linguagem negativa e 

dialética, inerente à lírica moderna, além de presentificar aquele sentido, tão bem formulado 

por Carpeaux, de uma poesia que parte da “ ‘vida que poderia ter sido e que não foi’, para 

outra vida que viera ficando ‘cada vez mais cheia de tudo’ ” (BANDEIRA, 1997, p. 360).     
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