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À Moninha, 
o anjo da guarda que me tirou da buraqueira.



APRESENTAÇÃO

A fase mais interessante e alegre da 
história brasileira recente havia-se 

tornado matéria de ref lexão.
Roberto Schwarz

Desde suas primeiras publicações, a poesia de Manuel Bandeira, 
ainda presa a formas arcaizantes, impressionou os críticos pelo 
aspecto límpido de sua expressão. João Ribeiro, que havia sido 
seu professor no Colégio Pedro II, entusiasmou-se ao reencontrar 
o pupilo transformado em poeta, que assim seria agraciado, 
para imenso júbilo do estreante de A cinza das horas, de 1917, 
pelas observações certeiras do mestre.

Conta Bandeira, em sua autobiografia intelectual de 1954, 
Itinerário de Pasárgada (2012), que, publicado o livrinho por 
sua conta, com um custo de trezentos mil-réis para duzentos 
exemplares (“Bons tempos!”, diz), enviou um volume para o 
parnasiano Olavo Bilac, de quem não recebeu resposta. Outros, 
mais próximos, dedicaram-lhe atenção na imprensa carioca com 
resenhas, menções e transcrição de alguns de seus poemas. Mas 
o que mais o desvaneceu foi a inesperada crítica de João Ribeiro 
em O Imparcial, cujo título, hoje sabemos, trazia a definição 
essencial de sua obra futura: “Poesia Nova” (BANDEIRA, 2012, 
p. 74). Ainda que viesse marcada por resquícios parnasianos, 
devedora de simbolismos e penumbrismos, o olhar apurado do 
crítico pôde perceber ali, na semente, o fruto, e não titubeou 
em afirmar que a literatura brasileira, com a volta ao natural, 



à suavidade, ao frescor, obtinha naquela estreia a superação do 
gosto estragado a que havia chegado uma poesia submetida ao 
“abuso das convenções, dos artifícios e das nigromancias mais 
esdrúxulas”. E assim proclamava a interrogação que percorreria 
todo o destino de sua fortuna crítica: “Eis aqui um excelente e 
verdadeiro poeta. Por que verdadeiro e excelente? Eis também 
uma questão de resposta difícil” (BRAYNER, 1980, p. 185-186).

Décadas depois, José Paulo Paes o chamou de “poeta 
menor-menor-menorme-enorme” (PAES, 2008, p. 271), numa 
repetição obsedante drummondianamente empacada diante 
da impossibilidade de decifrar o enigma da pedra no meio do 
caminho. Um século depois, a poesia viva do poeta menor-e-
norme1 é um patrimônio raro da devastada cultura brasileira, 
mas o enigma ainda se mostra insolúvel.

Como não podia deixar de ser, em busca de tal decifração 
é que este livro tem sua origem, como desdobramento de uma 
tese apresentada em 1995 à Universidade de São Paulo, sob a 
generosa orientação de Telê Ancona Lopez. A par da publicação 
de capítulos ou trechos reelaborados de meu trabalho original, 
a difusão de sua proposta de interpretação fortaleceu-se, prin-
cipalmente no que diz respeito às retomadas das discussões 
riquíssimas de Sérgio Buarque de Holanda (1984) sobre suas 
percepções do homem cordial brasileiro. É que na tentativa de 
solução do claro enigma de Manuel Bandeira aqui discutida, 
ao procurar caracterizar sua poesia como resultante de uma 
cultura ingênua, própria do “país novo” – no dizer de Darcy 
Ribeiro (1985) – e de sua jovem civilização de cinco séculos, 
semeada pela colonização portuguesa, a linha interpretativa 
que procura enquadrar Bandeira num contexto sentimental 
de informalismos não deixa de se relacionar com a ideia de 

1 A respeito da formulação de José Paulo Paes, ver as considerações 
sobre seu teor epigramático e transgressivo da norma gramatical, 
em MEDEIROS Jr., Antônio Fernandes de. José Paulo Paes, humanista. 
Natal: Edufrn, 2010, p. 238.



cordialidade, ao mesmo tempo que qualifica o imbróglio ideo-
lógico dessa indulgente autoimagem.

No fundo, o trabalho de interpretação que aqui se propõe 
procura reavivar um tempo de perigosa inocência, cuja alegria 
e criatividade emitiram, nos anos iniciais da década de 1960, 
sinais de que “o país estava irreconhecivelmente inteligente”, 
como avaliou Roberto Schwarz:

Entretanto sobreveio o golpe, e com ele a repressão e o silêncio 
das primeiras semanas. Os generais, em arte, eram adeptos 
de uma linha mais tradicional. Em São Paulo, por exemplo, 
verdade que mais tarde, o comandante do Segundo Exército 
– famoso pela exclamação de que almoçaria a esquerda antes 
de que ela o jantasse – promovia comentado sarau literário, 
em que recitou sonetos da lavra paterna, e no final, instado 
pela sociedade presente, também alguns de sua própria pluma. 
(SCHWARZ, 1978, p. 69-70).

Manuel Bandeira encerrava seu tempo em outubro de 
1968, pouco antes da decretação do AI-5, o ato institucional que 
a ditadura militar de 1964 aplicava com intenções de atingir 
a perfeição. A despedida em momento tão significativo pare-
cia construir uma simbologia que balançava no fio de uma 
contradição: o poeta levava consigo o tempo de ingenuidade e 
brasileirismo, a que deu voz o lirismo singelo de um modernismo 
cordial, e deixava como promessa a seus órfãos a evasão para 
Pasárgada, aquele outro mundo da viagem utópica, cujo ponto 
de chegada, na verdade, era retorno para um ditoso Brasil, 
país da cocanha: para ter a mulher que quisesse na cama que 
escolhesse, tomar banhos de mar, andar de bicicleta, montar 
em burro brabo, subir em pau de sebo, ter telefone automático, 
alcaloide à vontade, ter prostitutas bonitas para namorar, ouvir 
da mãe d’água, à beira do rio, as histórias que Rosa lhe contava 
no seu tempo de menino – e ser amigo do Rei.
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INTRODUÇÃO
A obra de Manuel Bandeira, desde os seus primeiros momentos, 
causou um sentimento de simpatia impotente para explicá-la 
mais além do mero diagnóstico da simplicidade. Ler Manuel 
Bandeira, desde então, passou a causar preponderantemente 
o entusiasmo pela força de sua espontaneidade, sempre acompa-
nhado, porém, pela sensação de que tal efeito era inexplicável. 
Ex-plicar o com-plexo seria tarefa mais condizente.

Este trabalho mantém tal condição, tão familiarizada 
com a leitura do poeta que se vinculou a ele de um modo que 
lhe parece típico. Acolhidas pela tradição dessa pergunta sem 
resposta – um enigma radical sobre a própria ausência de enigma 
– as reflexões a seguir desenvolvem a mesma percepção inicial 
de leitura, que procura esclarecer a simplicidade atribuída a sua 
poesia, entendendo-a como resultado de um estado de espírito 
ingênuo, cuja condição de possibilidade arma-se historicamente 
na configuração particular da cultura brasileira, das raízes 
coloniais até a primeira metade do século XX.

Colocar-se diante do enigma da arte é o lugar-comum 
da crítica estética, mas quando o enigma nem foi visto, ali se 
encontrou o espaço pertinente a Bandeira. Se os termos “alumbra-
mento” e “desentranhamento”, a chave fornecida por ele mesmo 
para a sua poética, embasbacam a crítica com o dilema entre o 
intuitivo e o formal, nem por isso o acento sobre o segundo aspecto 
possibilita ver em sua lírica uma radicalização revolucionária, 
ainda que se concedesse a atomização estética a essa radicalidade, 
sem discutir a legitimidade teórica dessa separação da história.
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A qualificação de simples, natural, espontâneo, humilde, 
à qual pode-se acrescentar a de ingênuo, indica, no modernismo 
de Bandeira, mais modernidade acolhedora que movimento de 
ruptura. Seus avanços antes, no início e depois do Modernismo 
brasileiro, não significam fixação em territórios conquistados. 
Serão sempre a abertura de fronteiras, que lhe permita alas-
trar, do verso livre ao soneto, a formalidade lírica em relação 
imediata, intuitiva, tantas vezes onírica com a vivência real: 
uma vivência ingenuamente poética do dia a dia, que brinca 
com todas as formas.

Nesse quadro de teor antitético mitigado, pode-se encon-
trar a expressão de um brasileirismo, em que a disposição ingê-
nua da poesia sem programa acolhe implicitamente a ideologia 
do caráter nacional, quando, simultaneamente, a aderência 
ao mundo brasileiro ambienta a ingenuidade daquele lirismo.

Ingenuidade e brasileirismo são termos, portanto, que 
se inter-relacionam, com o primeiro qualificando o segundo: 
ser brasileiro é ser ingênuo. No tempo de Manuel Bandeira, 
consagrar, lamentar e definir o Brasil era assunto do dia. O tema, 
que se esgarçou, deixando atualmente a adjetivação “brasileiro” 
entregue à cultura de massa e ao senso popular, era tido como 
missão e provocava engajamentos críticos, convictos mesmo 
quando contextualizados pela irreverência, como nos casos, 
ainda que sob posições diversas, de Oswald de Andrade e Mário 
de Andrade. Mas, alheio à atitude crítica da ironia conivente, de 
Oswald, ou à formulação de um projeto de intenção coletiva, de 
Mário, que sempre tinham como parâmetro o olhar do outro da 
matriz europeia, Manuel Bandeira (1958, p. 190) pôde, a partir 
dessa inocência, impregnar sua poesia de brasilidade, sem a 
“intenção excessiva” que via nos modernistas.

A poesia de Manuel Bandeira alinha-se, pois, ao tempo de 
Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, que definiam o 
Brasil menos com o que pretendiam expor do que com o modo 
ensaístico de suas reflexões, emotivas e literárias. O baixo teor 
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científico e racionalista, que manteve tais obras aquém do 
campo teórico, era o melhor retrato do Brasil, do mesmo modo 
como a atitude inocente, desengajada, presa a uma psicologia 
do familiar, do caseiro, do catolicismo e da cordialidade, fez 
da poesia nítida de Bandeira uma expressão profundamente 
autêntica do “modo de ser brasileiro”.

Vejo o meu trabalho influenciado pelas observações de 
Antonio Candido (1970) em “Dialética da malandragem”. Nesse 
ensaio, o que parece inicialmente discussão acadêmica – veri-
ficar se Memórias de um sargento de milícias (1991), de 1854-1855, 
é um romance picaresco ou não – demonstra afinal que o que 
está em questão é a sondagem teórica de uma forma literária 
tipicamente brasileira, um picaresco brasileiro, poder-se-ia acres-
centar, obra cuja importância relativa à gênese histórico-formal 
é revelada de modo exemplar.

Dessa formalização da malandragem, apontada pelo crí-
tico, em que a dialética – ou convivência harmônica? – entre 
ordem e desordem do processo histórico brasileiro estrutura 
a forma literária, podemos criar, com passo lógico coerente, o 
rótulo de romance ingênuo para a obra de Manuel Antônio de 
Almeida. Mais ainda, se lembrarmos as teorias sobre o nasci-
mento do romance e as condições históricas que lhe são atri-
buídas, especialmente por Lukács, por Benjamin ou ainda por 
Auerbach, poderemos passar das considerações finais de Antonio 
Candido (1970), sobre o realismo “brandamente fabuloso” em 
allegro vivace, no caso das Memórias de um sargento de milícias 
(1991), para a concepção de um romance-de-fadas, entendendo 
com esse outro rótulo uma confluência de formas literárias 
como resultante coerente de seu processo histórico local, com 
a marca de imaturidade da sociedade jovem de que provém.

No “mundo sem culpa” daquele romance – agora numa 
expressão do próprio Antonio Candido (1970) – o narrador, sem 
mudar o tom de ironia bonachona que impregna coniventemente 
todo o andamento da obra, apresenta um dos capítulos com o 
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título “O Agregado”. É o capítulo 33, quando Leonardo Filho 
passa a viver, sem mais, na casa de Vidinha e de suas irmãs e 
primos, sob as asas maternas das duas irmãs viúvas, onde a 
instituição, isto é, a anti-instituição do agregado é descrita.

No agregado e na malandragem podemos ver um ensina-
mento ao aprendiz de tipógrafo, o menino Machado de Assis, 
que conviveu na imprensa com o folhetinista Manuel Antônio de 
Almeida. Mas a literatura ácida, na ironia “inglesa” do discípulo, 
aprofundou aquelas observações cheias de bonomia, formali-
zando então sua grande arte através da “homologia estrutural” 
captada do social para a fatura literária, com aquilo que Roberto 
Schwarz (1977; 1990) desvendou como “favor” e “desfaçatez”, 
chaves para a primeira e segunda fases de Machado de Assis.

Paralelamente, na homenagem vigorosa que presta ao mes-
tre Antonio Candido, Roberto Schwarz (1987), em “Pressupostos, 
salvo engano, de ‘Dialética da malandragem’”, reclama a falta 
de um suporte histórico mais armado no grande ensinamento 
de crítica literária dialética que o ensaio de Candido realiza. 
Procura razões para isso, entre as quais o acento no aspecto 
literário, que estaria orientando o mestre a deixar mais implícito 
o lado histórico. Sente falta das especificações entre o “modo 
de ser brasileiro”, enquanto constante cultural, e a dimensão 
histórica que procuraria um quadro de antagonismo de classes 
específico. Mas observa a riqueza dessa independência, também 
terminológica, ao lembrar dos descaminhos funcionalistas de 
boa parte da prática teórica dos marxistas e de seu pretenso 
materialismo histórico.

Guardadas as proporções, relativamente à pequenez 
escolar de meu trabalho, penso que ele possa se valer também 
dessa ressalva. O “modo de ser brasileiro” apresenta-se, no 
quadro conceptual que sustenta suas reflexões, como resultante 
de uma dialética da colonização, um processo histórico especí-
fico, sem prejuízo do vínculo à história do capital, envolvendo 
a colonização portuguesa e todas as particularidades de nossa 



Ingenuidade e brasileirismo em Manuel Bandeira

14

cultura, com a sua dialética típica das “ideias fora do lugar” 
(SCHWARZ, 1977), ou “da ordem fora de hora”, para aludirmos 
ainda à “Dialética da malandragem” com mais uma dedução.

Daí, o mais interessante nos ensaios de Antonio Candido 
e Roberto Schwarz é que, ao analisarem Manuel Antonio de 
Almeida e Machado de Assis, estão desavisadamente deixando 
como pressuposto a existência necessária de uma forma brasileira 
para qualquer obra de arte significativa produzida em nossa 
história. O óbvio fica inadvertido. Assim, por exemplo, no denso 
trabalho de localização crítica e dialética que Roberto Schwarz 
realiza sobre Machado de Assis, a verdade do método só se 
afirmará se considerarmos sua possibilidade e aplicação para 
toda a literatura brasileira. Trata-se, portanto, de examinar a 
forma brasileira de cada obra, no modo como ela respondeu a 
uma formalização estética que é histórica e específica.

Nesse sentido amplo, o “modo de ser brasileiro” do lirismo 
de Manuel Bandeira seria um pleonasmo. Para especificar as 
diferenças dessas formas brasileiras, vali-me da distinção feita 
por Alfredo Bosi (1983) no ensaio “O nacional e suas faces”, em 
que o crítico analisa a rica produção ensaística e literária no 
Brasil, relativa a reflexões sobre as condições históricas do país, 
equacionando a discriminação entre “visão conciliadora” e 
“visão dramática”. Nesta, mais rara, Bosi (1983) encontra, por 
exemplo, o “estilismo nervoso” de Raul Pompeia e Euclides da 
Cunha. Ampliando o espectro de tal divisão, podemos esta-
belecê-la como modo interpretativo e discriminativo, sem 
cristalização estereotipada, para a generalidade citada acima. 
Atribuímos, assim, à visão dramática, uma direção universali-
zante, crítica, com a atenção posta estrategicamente na dialética 
entre metrópole e colônia, que se posiciona distanciada com o 
olhar do outro para melhor se conhecer. No caso de Bandeira, 
aproximamos sua poética da visão conciliadora, não no sentido 
geral da elaboração de discurso ideológico, mas concebida como 
aderência ingênua e familiar ao seu mundo.
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Estabelecendo esse quadro, o desenvolvimento de meu 
trabalho encaminhou-se para a realização de cinco capítulos, 
o último à guisa de conclusão, abandonando a intenção de 
um levantamento documental e quantitativo, como seria o 
das expressões de Bandeira, de uso farto, relativas ao adjetivo 
“brasileiro”, preferindo captar suas concepções subjacentes na 
análise do texto poético, sem esquecer as condições históricas 
da autoria, no contexto em que ela se expressa. Foi também 
evitada uma história do modernismo brasileiro, substituída pela 
ambientação histórico-filosófica do tempo de Manuel Bandeira, 
entendido de modo geral como o século XX no Ocidente, com 
suas raízes iluministas. Dentro desse movimento reflexivo, 
procuro entender a possibilidade da poesia de Bandeira como 
manifestação própria de uma cultura historicamente localizada.
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1EU MENINO

Desentranhamento e alumbramento

Sob as linhas nítidas da poesia de Manuel Bandeira, há a pre-
sença pulsante de uma vontade-de-explodir em tensão com o que 
Alfredo Bosi (2000, p. 51) chama vontade-de-significar: “a fonte de 
todo o processo da fala”. Em Bandeira, o produto estético de seu 
lirismo formula uma expressão de destrutividade, alcançando 
a poesia em sua pureza original. Num mundo já rarefeito de 
lirismo, a obra de Bandeira surge como um momento fortemente 
expressivo da essência do poético.

O substrato conceitual que propõe tal avaliação vem de 
um movimento milenar, sempre presente na historicidade que 
expressou cada uma das indagações teóricas com que a huma-
nidade procurou se definir, percorrendo desde as reflexões de 
Platão até as de Nietzsche, Freud, Marcuse ou Adorno. A síntese 
desse percurso leva a compreender a linguagem como fruto de 
uma “presença energética”, nas palavras de Bosi (2000, p. 51), 
capaz de trazer a consciência a si mesma. O que vem dessa força 
– conclui-se – gera o princípio de realidade que, simultaneamente, 
irá regê-la. O princípio de realidade, no sentido freudiano, 
pode assim ser entendido como a vontade-de-significar, em 
ato, constituinte da consciência.

A consciência é a recepção do mundo, orquestrando-o em 
desenho perceptivo-reflexivo através do qual aquela “presença 
energética” desvenda-se como o motor que põe em marcha a 
adaptação do sujeito nascente à realidade, o qual enerva seu 
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caminho de separação vinculado a ela, por onde, ao mesmo 
tempo, como consciência exilada, procura o retorno, querendo 
voltar ao mundo, impelido e sugado pela raiz do princípio de prazer, 
Eros, o motor, a fonte mais funda desse ir-para-voltar a Tânatos.

No movimento vital, o trajeto comum do humano acorda 
com a consciência da morte, um castigo dado à razão: o homem 
vira o único animal que sabe que deve morrer. No quadro dessa 
condição comum, há casos como o do cidadão Manuel Bandeira, 
para quem a surpresa da tuberculose pôs em estado de alerta 
a direção inexorável de Eros-Tânatos.

O estudo crítico da literatura enfrenta mil migalhas 
históricas, que se pulverizam ainda na atomização biográfica, 
com suas síndromes de capilaridades microscópicas para cada 
caso. Nesse complexo inapreensível de causas e efeitos é possível, 
entretanto, apontar ao menos a gota d’água de um processo: 
a vida, perante aquela urgência da morte, nos deu mais, e o 
cidadão tornou-se poeta, através do movimento retrospectivo, 
urgente, do princípio de realidade ao princípio de prazer.

O procedimento avaro da poupança e garantia de prazer 
pelo prazer adiado, por onde o princípio de realidade se origina 
como racionalidade fria, foi suspenso pelo comportamento suicida 
da dissipação, que estimula mergulhos densos na vida e agita as 
esferas do desejo. 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.

De acordo com essas concepções, portanto, linguagem 
é princípio de realidade e fundação do homem, mas o lirismo, 
ainda que submetido à condição da cultura, da linguagem, 
da razão e da humanidade, fica mais próximo dos alicerces 
irracionais do princípio de prazer, fincado no natural.
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Então, no diário da morte vicejam hinos à vida. A arrogância 
da euforia moderna contextualiza a obra e propicia à Bandeira 
(2012, p. 84) abandonar a acídia, evitando a atitude, como ele diag-
nosticou, do “sentimentalão”, modo mais apropriado à contrição 
medieval e à sensação de desamparo entregue às mãos de Deus.

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. Da biografia à poesia, o percurso existencial que 
chega à expressão estética, carrega, assim, o caráter apolíneo 
do desenho como vontade-de-significar, no sentido da visuali-
dade da cena, armada pelo recorte do princípio de realidade. 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. É o princípio dionisíaco da música.

Ao dar, em Itinerário de Pasárgada (2012, p. 63), a chave de 
sua poesia com o desenho e a música, com o desentranhamento 
e o alumbramento, Bandeira demonstra na autoavaliação de 
sua biografia intelectual a equivalência de qualidade entre o 
crítico e o poeta: indica-nos que o lugar de sua poesia fica entre 
a música diluidora da consciência e o desenho articulador do 
sujeito. Paralelamente, a diferença de expressão, frente a dois 
grandes contemporâneos, mostra em Oswald de Andrade o 
acento no desenho da cena, que deixa o elemento dionísico por 
conta de um humor crítico divertidamente empático e, em Mário 
de Andrade, entre os múltiplos ramais de seu caminho, o teórico 
preso pela racionalidade repressiva do princípio de realidade, 
que constrange conceitualmente aquilo que o músico poderia 
dialetizar para o aprofundamento lírico de sua expressão, 
deixando como marca de sua poética o “ruim esquisito”, que 
Bandeira sentiu de imediato quando conheceu Mário e leu suas 
poesias da obra imatura, na plaqueta de estreia de Há uma gota 
de sangue em cada poema (BANDEIRA, 2012, p. 87).
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O acirramento da vitalidade em confronto com a morte 
torna-se o campo fértil para o florescimento poético com pleni-
tude estética, que é o que garante à arte o seu papel libertador, 
conforme pensa Marcuse.

O esforço filosófico de mediação, na dimensão estética, entre 
sensualidade e razão manifesta-se, pois, como uma tentativa 
para reconciliar as duas esferas da existência humana que 
foram separadas à força e despedaçadas por um princípio 
de realidade repressivo. A função mediadora é desempe-
nhada pela faculdade estética, que é afim da sensualidade, 
pertinente aos sentidos. Por consequência, a reconciliação 
estética implica um fortalecimento da sensualidade, contra a 
tirania da razão, e, em última instância, exige até a libertação 
da sensualidade frente à dominação repressiva da razão. 
(MARCUSE, 1975, p. 160).

Mas o discurso poético, amálgama de imagem e som, só 
poderá ser visto como doença se atribuirmos a essa palavra um 
teor sacralizado de transcendência e inquietação, muito além 
de uma prosaica tuberculose. É sob esse aspecto que Adorno 
interroga a relação entre lirismo e sociedade para chegar à 
consideração, devedora de Schopenhauer e Nietzsche, de que o 
privilégio da subjetividade lírica, para ser alcançado, depende 
da constituição do sujeito em conexão com o coletivo.

Uma corrente subterrânea coletiva faz o fundo de toda lírica 
individual. Se esta visa efetivamente o Todo e não meramente 
um pedaço do privilégio, da finura e da delicadeza daquele 
que pode dar-se o luxo de ser delicado, então o tomar-parte 
nessa corrente subterrânea pertence também, essencialmente, 
à substancialidade da lírica individual: é somente ela que 
faz da linguagem o meio em que o sujeito se torna mais que 
apenas sujeito. (ADORNO, 1980, p. 200).

No caso de Bandeira, a biografia propiciatória sonda o 
caráter nacional brasileiro dando-lhe consistência purificada 
desta ideologia através do que dela recupera para a verdade 
estética, no modo como sempre se realiza a grande arte. Marcada 
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inexoravelmente pela história de sua expressão, a subjetividade 
lírica obtém êxito na sondagem da corrente subterrânea não por 
dizer aquilo que à superfície ideologizada da consciência todos 
querem ouvir, mas, pelo contrário, seu sucesso vem de trazer à 
tona o veio verdadeiro do que há de humanismo solapado e de 
condensar na representação a transparência de seus valores.

Não vem necessariamente de uma intencionalidade clara 
aquilo que garantirá a excelência do resultado, como adverte 
Adorno com dois exemplos antagônicos. Num caso, sim, pode-se 
dar, como no Romantismo, a transfusão do coletivo no indivi-
dual por meio da relação programática com a poesia popular. 
Mas no outro, o de Baudelaire, sua força está no desdém a todo 
empréstimo da linguagem coletiva, que “não apenas golpeia 
frontalmente o juste mileu, mas também toda simpatia social 
burguesa” (ADORNO, 1980, p. 200).

Sem programa nem desdém, a alta erudição da poesia 
de Manuel Bandeira se realiza na ingenuidade. O modo ingênuo 
dessa ausência de programa ou desdém, que em si é propria-
mente 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, fatais, por um lado, para aqueles que se colocam no 
plano teórico, procurando definições articuladas, como ocorre 
com o patriarcalismo de Gilberto Freyre e o bandeirantismo 
de Sérgio Buarque de Holanda e, por outro, constrangedores 
e diversionistas, como para o projeto de Mário de Andrade na 
pesquisa construtiva de valores da cultura brasileira, ou para 
o “ufanismo crítico” (SCHWARZ, 1987) de Oswald de Andrade.

Assim, ao reverter – mencionando-se, evidentemente, 
apenas uma causalidade parcial – o princípio de realidade ao 
primitivo princípio de prazer, Manuel Bandeira como que esvazia 
a tensão racionalizadora para expressar a voz brasileira na raiz 
de uma lírica vigorosamente erotizada, cuja volúpia abstrai sua 
erudição de qualquer pedantismo que a ressecasse por obra do 
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que há de castrador no processo civilizatório, desvestindo o 
patrimônio cultural, assimilado via colonização, daquilo que 
nele é letra morta, e avançando dialeticamente na direção do que 
mantém o viço perverso polimorfo da meninice, o 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.

Schumann e Morta-cor
A linguagem se formaliza em lírica ainda necessariamente 

como princípio de realidade, condição imanente à cultura. Mas seu 
estado reverso quer organizar, no plano racional da consciência, 
a aproximação plena daquela viçosidade no campo liberto do 
princípio de prazer. A frustração e as dificuldades no caminho 
da inspiração revolvem-se em reclamações de metapoesia que 
espelham o poeta ansioso por desentranhar a corrente subterrânea 
e dissolver sua subjetividade, enclausurada no êx-tase do alum-
bramento. É o caso de “Epílogo”, poema posto intencionalmente 
como fecho de um livro de transição, Carnaval, de 1919 (BANDEIRA, 
1974, p. 76), em cuja miscelânea irresoluta de bacanais, sapos e 
lágrimas de Pierrô, vulgívagas, verdes mares e Debussy, hiatos, 
toantes e alumbramento, Bandeira ainda mantém o tom pesaroso 
do “sentimentalão” que o poema já diagnostica como nefasto:

Epílogo

Eu quis, um dia, como Schumann, compor  
Um Carnaval todo subjetivo: 
Um Carnaval em que o só motivo 
Fosse o meu próprio ser interior ...

Quando o acabei – a diferença que havia! 
O de Schumann é um poema cheio de amor, 
E de frescura, e de mocidade... 
E o meu tinha a morta morta-cor 
Da senilidade e da amargura... 
– O meu Carnaval sem nenhuma alegria!...
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Ruína de um soneto, com a forma abandonada depois do 
quarteto inicial, a limpidez dessa disposição conceitual exata, com 
as ideias claras e distintas de sua simetria em pares antônimos, 
não se deixa embaçar pelas rebarbas da retórica parnasiana, o 
que revela, ainda que chorosa, sua busca por simplicidade:

Schumann – Eu

Carnaval  – Interior

Amor  – Tristeza

Frescura  – Amargura

Mocidade – Senilidade 

O poeta casual da meninice e adolescência, aninhado 
na cultura caseira do parnasianismo, desde cedo vivificava as 
ensebadas convenções da métrica pelo gosto lúdico com que as 
aprendia e pelo sentimento de musicalidade que através delas 
reativava, exumando seu fundamento esquecido. Alicerçado 
por essa formação, o poeta definitivo conta, em Itinerário de 
Pasárgada, da difícil conquista do verso livre, contra o “hábito 
do ritmo metrificado, da construção redonda” (BANDEIRA, 
2012, p. 57). Venceu parcialmente essa luta à custa de “dessen-
sibilizantes”, que encontrou na música dissonante dos menus e 
das receitas, cuja disposição gráfica ensinou-o a pontuar com 
suas arestas modernas.

Poema que tematiza, desde o título, a consciência do fim de 
uma fase e a vontade de alcançar mais verdade estética para os 
tempos modernos, “Epílogo” carrega nas quinas dos versos poli-
métricos, cuja quantidade próxima de sílabas sugere serem eles 
restos de pés quebrados e, no jogo livre da estrofação, com suas 
rimas distribuídas simetricamente, o que será a característica 
marcante de sua obra. Sobre o verso medido, o poeta confessa que, 
mesmo depois de alcançado o verso livre, daquele ficou “sempre 
uma como saudade a repontar aqui e ali” (BANDEIRA, 2012).
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No poema, o resultado formal consegue coerência com o 
conteúdo professado ao tematizar em retrospecção melancólica 
o estado de indefinição e frustração como epílogo da obra 
desenvolvida até aquele momento, no qual a intenção de ruptura 
convive com o reconhecimento implícito, conciliador, de que 
a modernidade deverá manter musicalidade e romantismo.

A reclamação limpa se faz com tom sincero na expressão 
autocrítica, empalidecendo o texto ao concretizá-lo como meta-
poesia, a qual se abstrai da imagem para mais verdadeiramente 
atuar como a “morta-cor” que o aspecto teórico de seu discurso 
ajuizante expressa. “Morta-cor”, dirigida como avaliação final 
aos poemas anteriores, sintetiza a qualificação no próprio texto 
e assim se instala, embora com conotação de palidez, como 
figura cromática no corpo da forma.

Recolhe, com esse momento, um percurso estético e quase 
sai do limiar da arte para se pôr de frente à realidade, quando 
então o fictício da poesia se adelgaça. A consequência comum a 
essa atitude é o antiartifício de fazer o artista fingidor perder 
sua arte. Mas, ainda que não alcance o conjunto das grandes 
realizações de Bandeira, esse poema fecunda seu caminho. A 
arte sem cera, posta no limiar da percepção, ao invés de se 
perder no prosaísmo do real, anuncia um lirismo onímodo. Sua 
arte fluente poetiza o prosaico.

A subjetividade desespacializada da voz sem lugar, que 
reclama falta de carnalidade, concretiza-se no discurso valora-
tivo, garantindo-lhe lugar no corpo lírico através da particula-
ridade do tom de solilóquio, que se exalta com o polissíndeto e 
a antítese, e murcha definitivamente com o traço espetado pelo 
descenso melancólico no travessão da voz real, objetivamente 
remetida ao local de sua grafia: a voz tem existência num quarto 
que se chama página poética. Sem qualquer encenação de 
“poeta”, o artista compila seus papéis em retirada:

– O meu Carnaval sem nenhuma alegria!...
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A tristeza do sentimentalão vem de ele não ter conseguido 
alegria. As letras de Schumann, estrangeiras, tanto como nos 
carnavais empoados de Pierrôs e Colombinas, percutem ecos cono-
tativos que espalham imagens estioladas, antigas, acadêmicas, 
encenadas em ambientes eruditos, com velhas pautas de música, 
num tempo anterior à modernidade dissonante e fragmentária, 
mas sua irradiação vai sendo simultaneamente colhida e varrida 
pela simplicidade da frase realista de sua moldura:

Eu quis um dia compor

Se a indefinição do “um dia” ainda traz a vaguidade que 
embaça com nuvens de autoexaltação as estórias que os poetas 
parnasianos tagarelam a respeito de si mesmos, o antídoto 
aparece a seguir com o corte antichave de ouro do travessão, 
marca típica de Bandeira desde “Epígrafe”, quando em 1917 
inaugurou sua obra com A cinza das horas (BANDEIRA, 1974, p. 5):

– Esta pouca cinza fria...

Ou “Desencanto”, o poema seguinte da publicação, mas 
datado de 1912:

– Eu faço versos como quem morre.

Trata-se do corte perfurante do tom, que também varre e 
recolhe aquele “um dia” ao prosaísmo do simples dia, reduzido 
pela humildade confessional que abandona o poema com um 
muxoxo de frente para a intimidade.

No tempo em que a linguagem sofre inquéritos impiedosos 
que a condenam com a sentença de vazio retórico, seu modo 
de expressão se converte à desmistificação moderna, evitando 
o cabotinismo muito de auditório, por exemplo, do “Introibo” 
de Bilac, que se abre com o “às vezes” de:

Sinto, às vezes, à noite, o invisível cortejo,
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– para preparar o silogismo apoteótico da conclusão 
fanfarrona:

E, ó Morte, rolarei no teu piedoso manto, 
Para o deslumbramento augusto do mistério!

A forma de “Epílogo” semeia o modo de carnavalizar a 
subjetividade, enquanto o conteúdo a reivindica: Schumann é 
o modelo. Como músico-poeta levava sua sensibilidade aguda 
até o desequilíbrio, em combate vigoroso aos “filisteus”, como 
denominava os músicos de inspiração artificial. Lutou pela 
espontaneidade estética e contribuiu para um período áureo 
da história da música sob o lema da emoção sincera, que nada 
devia represar, estabelecendo como critério de valor para a 
música romântica a força de sua sinceridade.

Nas pulsações aconceituais da linguagem musical, o poeta 
percebeu que sua simplicidade sem força não atingira a obje-
tivação do ego, acuada na senilidade e amargura do subjetivo 
inexpresso, perdido em si mesmo, e espelhando sua miséria 
pelo quiasmo que inverte as rimas de frescura e mocidade da 
obra erotizada de Schumann (BANDEIRA, 1974, p. 76):

O de Schumann é um poema cheio de amor, 
E de frescura e de mocidade... 
E o meu tinha a morta morta-cor 
Da senilidade e da amargura...

Os padrões de cotejo escolhidos para a avaliação do resul-
tado são a música e a pintura, Schumann e, superlativizada pela 
repetição, a “morta morta-cor”. O binômio anuncia a sintaxe 
sonora e o colorido nítido a que chegará tal lirismo. A escolha 
desses padrões comparativos mostra-se significativa quando 
nos reportamos à gênese do lírico elaborada por Nietzsche 
(1981) em O nascimento da tragédia, em que o filósofo analisa o 
conceito de lírico como crisálida do trágico, por oposição à ideia 
de subjetivo, que a teoria estética moderna atribuía ao artista 
lírico, e contra a qual vocifera o seguinte:
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Pequena é a ajuda que ela nos presta com esta interpretação, 
pois o artista subjetivo nós o conhecemos somente como mau 
artista e, em toda espécie e nível da arte, exigimos antes de 
tudo e sobretudo vitória sobre o subjetivo, redenção do “eu” e 
silenciamento de toda vontade e caprichos individuais – mais 
ainda, se não há objetividade, se não há contemplação pura 
e desinteressada, não poderemos crer jamais na mínima 
possibilidade de uma produção verdadeiramente artística. 
(NIETZSCHE, 1981, p. 63, tradução nossa).

A seguir, depois da menção a um depoimento de Schiller, o 
qual revela ser sempre sua atividade poética precedida de um estado 
de ânimo musical, Nietzsche equaciona assim a gênese do artista lírico.

Antes de tudo, como artista dionisíaco ele tem se identificado 
plenamente com o Uno Primordial em forma de música [...]; 
depois essa música se lhe torna visível de novo, sob o efeito 
apolíneo do sonho, como em uma imagem onírica simbólica. 
Aquele reflexo aconceitual e afigurativo da dor primordial 
na música, com sua redenção na aparência, engendra agora 
um segundo reflexo, em forma de símbolo ou exemplificação 
individual. (NIETZSCHE 1981, p. 63, tradução nossa).

Nietzsche (1981, p. 61-62), assim, atribuiu ao poeta a con-
dição de médium: não a subjetividade egoísta que “sempre diz 
eu e tagarela em nossa presença toda a gama cromática de suas 
paixões e apetites”, mas a daquele sujeito através do qual “o 
único sujeito verdadeiramente existente festeja sua redenção 
na aparência”, isto é, o Uno Primordial, de Schopenhauer, ou, 
na retomada historicizada que Adorno faz do termo, o Todo.

Esse é o fruto do movimento simultâneo, no qual a lin-
guagem é apenas a fina camada do meio a acolher o poeta, 
médium, mediador, codificando a objetivação do sujeito e a 
subjetivação do real, como Davi Arrigucci Jr. o encontrou em 
“Maçã”: “O mesmo movimento que constrói revela a interio-
ridade do sujeito e do objeto unidos, em amorosa e iluminada 
entrega” (ARRIGUCCI Jr., 1990, p. 30).
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Sincronia e Diacronia
João Ribeiro, entusiasmado, percebeu imediatamente 

na estreia de A cinza das horas, em 1917 (BANDEIRA, 1984, p. 
5) que se tratava de uma “Poesia Nova” (BANDEIRA, 2012, p. 
74), como intitulou sua resenha sobre o livro. Chamou-lhe a 
atenção a simplicidade dos versos, o que revela, junto àquela 
qualificação dada pelo crítico, o quanto a modernidade foi 
sentida de imediato como pragmatismo e leveza emotiva, num 
complexo em que “novidade” seria eliminação do ornamental. 
Inclusive, conta Manuel Bandeira (2012, p. 75), João Ribeiro, 
com a sem-cerimônia dos mestres, eliminou alguns versos na 
transcrição de um de seus poemas, aí ensinando ao novato a 
lição das palavras essenciais.

A busca da expressão essencial instiga o poeta que, 
frustrado, mostra-se entretanto consciente do que é necessá-
rio. A reclamação de “Epílogo” aponta para os artificialismos 
racionalizados de Pierrôs e Colombinas, que deixam de ser 
parnasianos à Bilac, para serem verlaineanos. Mas o frequen-
tador bisonho das festas galantes sabe, quando está à vontade 
no seu verdadeiro território lírico, dar voz ao Todo de que fala 
Adorno, como demonstra desde os primeiros versos de A cinza 
das horas (BANDEIRA, 1974), “Epígrafe”, “Desencanto”, “Versos 
Escritos N’Água”, “Cartas de Meu Avô”, “Solau do Desamado”, 
em que a intimidade desarmada, o amálgama de imagem e som 
e o ludismo com as formas arcaicas já demonstram o erotismo 
vigoroso, desnudado pela expressão singela, que “Poemeto 
Erótico” apresenta com claridade amorosa:

Teu corpo claro e perfeito, 
– Teu corpo de maravilha, 
Quero possuí-lo no leito 
Estreito da redondilha ...

A poesia do corpo claro e perfeito de redondilhas pratica o 
passeio popular festivo e saltitante ritmada por refrões e anáforas 
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na estrada contínua que mostrará o lastro de uma poética em busca 
de Pasárgada, na Libertinagem, de 1930 (BANDEIRA, 1974, p. 103):

Vou-me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei

Como no eterno retorno de um trajeto circular, a lineari-
dade histórica de sua evolução não significa conquista posterior 
de qualidade estética, principalmente em relação aos primei-
ros momentos, onde estão “Bacanal”, “Os Sapos”, “Vulgívaga”, 
“Debussy”, “Baladilha Arcaica”, e, mais que todos, também de 
Carnaval, de 1919 (BANDEIRA, 1974, p. 74), “Alumbramento”, 
poema datado de Clavadel, 1913:

Eu vi os céus! Eu vi os céus! 
Oh, essa angélica brancura 
Sem tristes pejos e sem véus! 
 
  [...] 
 
Eu vi nevar! Eu vi nevar! 
Oh, cristalizações da bruma 
A amortalhar, a cintilar! 
 
Eu vi o mar! Lírios de espuma 
Vinham desabrochar à flor 
Da água que o vento desapruma... 
 
  [...] 
 
Vi carros triunfais... troféus... 
Pérolas grandes como a lua... 
Eu vi os céus! Eu vi os céus! 
 
– Eu vi-a nua... toda nua!

O início da leitura nos acolhe numa névoa de simbo-
lismo, mistificada pelo andamento de hinos de assunção. Mas o 
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contexto já anuncia novidade com a cerca da nitidez, vinculando 
a nebulosidade típica da sugestão simbolista ao sujeito de “Eu 
vi”, que, ajudado pela simplicidade da sintaxe, desinflama as 
imagens com o senso comum.

O correr do poema vai mostrando sua modernidade pelo 
descer da leitura, em cujo desfile de imagens, à maneira de 
Cruz e Souza, a nitidez que as constrange consegue, em razão 
de sua concreticidade, despertá-las para a significação gráfica 
dos pontos de exclamação, brilhantes como raios.

No estilo antichave de ouro do travessão que esvazia o 
empolgamento do ritmo, o grande efeito final é obtido pela 
simplicidade absoluta do último verso, cujo realismo – “Eu 
vi-a nua” – decifra a motivação do que vinha descendo e pro-
voca a percussão de retorno a todo o poema acima, onde a 
explosividade estentórica se fez poesia, motivada pela base 
da imagem fulgurante da nudez feminina, vivificando então a 
plasticidade do desfile real de figurações que dela emanavam 
em ascese pelo céu, no trajeto de erotização entre o chão e o 
sublime. O alumbramento se faz no sujeito como “materialismo 
sagrado” e “transcendência profana”, confirmando a chave para 
a interpretação da poética de Bandeira sugerida por Gilda de 
Mello e Souza e Antonio Candido em sua Introdução a Estrela 
da vida inteira (BANDEIRA, 1974, p. XXVI).

Poemas como esse, dos primeiros momentos da obra de 
Manuel Bandeira, são momentos permanentes na inteireza 
da “consagração do instante” (PAZ, 1976, p. 51). O alcance da 
corrente subterrânea permite a Bandeira, desde suas primícias, 
formular uma expressão artística que escapa do fluxo devas-
tador da História. Vindos da cultura brasileira, revelam uma 
vertente acrítica de seu contexto, ecoando com energia viçosa 
um otimismo ingênuo.

“Sem o conjunto de circunstâncias a que chamamos 
Grécia, não existiriam nem a Ilíada nem a Odisseia; mas sem 
esses poemas tampouco teria existido a realidade histórica 
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que foi a Grécia” – diz Octavio Paz (1976, p. 52). Trata-se de uma 
obviedade cabível a qualquer grande autor, mas a obra posta em 
destaque enfatiza uma pertinência maior. No caso de Bandeira, 
menos grandioso, fica a sugestão de verificar o modo como o 
espírito ingênuo de sua arte pôde expressar uma brasilidade 
que, afinal, ele ajudou a constituir.

A desafetação, a simplicidade, o registro leve como 
elementos de uma cultura historicamente nova, desde o iní-
cio rompem 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. Falta-lhe ainda abandonar Menipos e ceias para que sua 
obra, a cada volume, possa consagrar permanências e avançar 
aderidamente a seu tempo, de tal modo que sua acriticidade 
irá produzir, indistintamente, poemas a Jânio, ao Brigadeiro, 
poemas de agravo a comunistas como Arraes, tanto como se 
dedicará aos poemas de aniversário e acrósticos, que também 
são muito impregnados dos elementos ideológicos de uma 
boa-fé desarmada, mas com um teor muito mais acentuado 
do que aquele que o vinco ideológico de toda arte apresenta.

De Menipos e verdes mares, Bandeira vai passando para 
o espírito de brincadeira com os alfarrábios da erudição, paro-
diando, com a mesma singeleza que assimila o folclore, as estru-
turas do madrigal, rondó, gazal, rimancete. Virá ao Modernismo 
sem radicalizar repulsas e lidará divertido com o concretismo, 
tanto quanto com Schumann, Debussy ou Mozart, citando-os ou 
deles procurando incorporar em seus poemas um movimento de 
composição que imite a estrutura da linguagem musical.

Sempre com os olhos revitalizados por uma curiosidade 
infantil, o menino antropofágico devora macunaimicamente 
tudo, reclama da vida que poderia ter sido e que não foi, rei-
vindica sempre mais para o cotidiano de plenitude poética que 
sua existência percorre, magnetiza tudo no registro de poemas. 
Mas sua vivacidade só consegue sugar o real e fixá-lo com os 
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recortes nítidos da visão imanente que dispensa óculos para a 
proximidade lírica, quando a prolação estalada de sua sintaxe, 
de seu léxico e de seus fonemas não é perturbada pela aridez do 
mundo desencantado que o cerca. Como poeta ingênuo, ele não 
tem a contrariedade crítica de uma visão dramática desajustada 
e combatente, a lidar com a mesquinhez do mundo.

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. O teórico e estudioso contumaz da versificação sabe 
que, entre a escolha de uma ou outra palavra, o poema se salva. 
Mas, ao invés de se coisificarem num positivismo tecnicista, as 
soluções poéticas serão vistas por ele como modos de desentu-
lhar impedimentos para o sentimento difuso que atravessa e 
contém sua plasticidade feita de imagem e som. Ao contrário 
do ourives parnasiano, mantido no esteticismo, longe do estéril 
turbilhão da rua, ou do construtivismo que faz João Cabral de 
Melo Neto entregar o lirismo à estética da racionalidade para 
montar suas pedras à tona do desenho lógico, a mineração 
lírica de Bandeira desentranha o alumbramento antes mesmo 
dos pequenos ajustes formais e das rápidas lapidagens.

Com o aniquilamento que a presença de Tânatos anuncia, 
o estado de lirismo permanente passa a consagrar o eterno 
ciclo de Eros na objetividade plástica da palavra, que retém a 
fruição estética da vida, a alegria do trágico, a sensualidade.

Nele, a poesia somente será “palavras” na medida em que 
estas embaçarem a comunhão com o mundo, quando se tornarem 
opacas, quando voltarem para si mesmas e interromperem a 
transparência do poeta da nitidez, suficientemente nítido para 
abalar a conceituação de Sartre sobre a lírica, segundo a qual “a 
palavra poética se distingue da comum” – como nesta passagem 
argumenta Roberto Schwarz (1981, p. 41) muito adequadamente 
em relação ao lirismo de Guimarães Rosa – “por preterir a função 
utilitária e simbólica, transparente com vista ao mundo objetivo, 
em favor da opacidade, do ser símbolo e gozo dela mesma”.
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Em Itinerário de Pasárgada, Bandeira (2012, p. 40) lembra 
com sabedoria a duplicidade de sua poética, que, afinal, é a de 
toda a poesia: lida com palavras, mas sente que é um poeta de 
“quando Deus é servido”. A expressão fica por conta da modéstia, 
se a entendermos com significado de eventualidade. Mas é 
certeira para a poesia-biografia que na constância cotidiana 
de sua prática recebeu a iluminação de poemas prontos como 
“Vou-me embora pra Pasárgada” e “Última canção do beco”. É 
uma poesia que se entrega ao gozo de si mesma porque traz o 
mundo ao sujeito em mútua imediatez. A linguagem não deixa 
de ser o meio, nem se coisifica. Ajuda a acusar, na concepção 
de Sartre, uma alienação, na qual se pode incluir o positivismo 
de Jakobson quando fecha no contexto da linguagem a função 
poética – concepções que Adorno parece replicar:

O instante de esquecimento de si em que o sujeito submerge 
na linguagem não é o sacrifício dele ao ser. Não é um instante 
de violência contra o sujeito, mas um instante de concilia-
ção: só é a própria linguagem que fala quando ela não fala 
mais como algo alheio ao sujeito, mas como sua própria voz.  
(ADORNO, 1980, p. 199).

A linguagem em Bandeira só se fecha como estorvo. É 
a cena poética, a “atmosfera de cromo” de que falam Gilda de 
Mello e Souza e Antonio Candido na Introdução a Estrela da vida 
inteira (BANDEIRA, 1974, p. XXX), a casca convencional que abafa 
a viçosidade dos sapos em “Paisagem noturna”, de A cinza das 
horas (BANDEIRA, 1974, p. 8), ao mesmo tempo que, inusitada, 
a presença indecorosa desses animais lúbricos – antipoéticos – 
tenta rompê-la pulsando seu coaxar envolto pela noite de uma 
linguagem pomposa e pudica:

E cadentes, metálicos, pontuais, 
Os tanoeiros do brejo, 
– Os vigias da noite silenciosa, 
Malham nos aguaçais
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Como num passe de fada, Bandeira irá transformar todo o 
bestiário da casca alegórica das fábulas do parnasianismo, como, 
por exemplo, o das moscas e vaga-lumes de Machado de Assis, em 
sapos que berram seu ideário, dissolvendo-o pelas onomatopeias 
do “Foi, não foi”, com o humor, no sentido puro da veia cômica, 
da capacidade de perceber o que é divertido nas paródias sem 
azedume. Ao rebater a profissão de fé do sapo ourives com o 
folclore do sapo cururu, sua modernidade limpa do ornamental 
reativa a palavra na busca dionisíaca do sonoro, próximo do 
aconceitual, como nos experimentos de O ritmo dissoluto, em 
1924, especialmente “Berimbau” e “Os Sinos”, em que José Carlos 
Garbuglio (1974) aponta o estranhamento mágico-sonoro das 
estruturas populares que dominam totalmente a formalização 
dos poemas. E, assim, da “Paisagem noturna”, de 1917, ele chegará 
rapidamente a “Os sapos”, de Carnaval, de 1919 (BANDEIRA, 1974), 
que fará a festa na Semana de 22 – lembra Bandeira (2012, p. 79) 
em Itinerário de Pasárgada – quando a leitura do poema por Ronald 
de Carvalho foi acompanhada pela plateia com apupos, pateadas 
e imitações do canto dos sapos que propõe:

  [...] 
 
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi: 
– “Meu pai foi à guerra!” 
– “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!”. 
 
  [...] 
 
O sapo tanoeiro, 
Parnasiano aguado, 
Diz: – “Meu cancioneiro 
É bem martelado 
 
  [...] 
 
Longe dessa grita, 
Lá onde mais densa 
A noite infinita 
Verte a sombra imensa;
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Lá, fugido ao mundo, 
Sem glória, sem fé, 
No perau profundo 
E solitário, é 
 
Que soluças tu, 
Transido de frio, 
Sapo-cururu 
Da beira do rio...

Também o humor e a paródia se mostram como elementos 
sincrônicos, subjacentes à busca de desnudamento, enraiza-
dos na infância, na memória do pai, que lhe ensinou o riso 
com as “palavras-ópera” (BANDEIRA, 2012, p. 28), pomposas e 
retumbantes, que gostavam de pronunciar, impregnando com 
o mesmo espírito de brincadeira sua utilização nos poemas, em 
que o entulho opaco de um lirismo velho será vivificado pelo 
humor que o flagra no deslocamento paródico ou no nonsense 
provocado pela inutilização semântica, quando retém dele 
somente a carga explosiva. Ou então faz de sua lexicografia 
um instante de enlevo:

Poema para Santa Rosa 
 
  [...] 
 
Pousa na minha a tua mão protonotária 
Gosto de “protonotária”. 
Me lembra meu pai. 
E pinta bem a quem eu quero. 
Sei que ela vai perguntar: – O que é protonotária? 
Responderei: 
– Protonotário é o dignatário da Cúria Romana que expe- 
 [de, nas grandes causas, os atos que os simples 
 [notários apostólicos expedem nas pequenas. 
 
E ela: – Será o Benedito? 
 
  [...] 
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A interrupção do andamento poético para a definição 
é o modo terno de fazê-lo mais lírico pela impropriedade da 
atitude. O humor vira uma grande diversão com a vida, em cuja 
gratuidade o esclarecimento do nonsense faz burla consigo 
mesmo e o retoma, explodindo a linha do verso com os típicos 
colchetes e a retórica parodiada da definição de um termo, 
degustado pela sonoridade.

 E também enraizados na infância estão o metro popular, 
as redondilhas de “Os Sapos”, e o folclore, a voz coletiva que o 
poeta vai buscar no “perau profundo”, depois de embalsamar 
com as aspas paródicas da alegoria os sapos parnasianos, para 
trazer lascivamente para o seu canto desnudado de aspas, o 
símbolo fálico do sincero, pobre, não alegórico, popular, real e 
abandonado sapo cururu de cinco sílabas:

Sapo cururu 
Diz que quer casar 
Com uma moreninha 
Que saiba gomar 
 
Sapo cururu 
Entra cá pra dentro 
Venha ver os doces 
Do seu casamento 
 
Sapo cururu 
Da beira do rio 
Quando o sapo cant’ ó Maninha 
Diz que está com frio

O bêbado e as palavras
A “volta”, o “giro” são a gênese da estrofe. A corporeidade 

da canção popular na dança demonstra, para Nietzsche (1981, 
p. 69), o momento inaugural da lírica, quando a linguagem 
se faz união do apolíneo com o dionisíaco, num movimento 
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retrospectivo em direção à música, de onde dionisicamente se 
originou. A embriaguez da dança carnavaliza a consciência e 
a ritma magnetizada pelas pulsações musicais. A poesia, filha 
de Dioniso, realiza no plano da consciência formal a dança das 
palavras em busca de sua primordialidade musical.

Por isso, a proximidade do aconceitual dionisíaco pode 
explicar a característica, muito frequente nas formas populares, 
daquilo que o surrealismo apresentou com sofisticada erudição, 
e espontaneamente é formulado como uma fragmentação de 
enredo, como se a plasticidade apolínea da imagem ainda não 
tivesse sido totalmente plasmada pela perspectiva da consciência 
que, assim, utiliza, preponderantemente, a camada sonora, 
abstraindo a semântica, embalando a “redenção na aparência” 
através do nonsense. Um exemplo, que uma avó cantava no 
interior de São Paulo, brincando com o desentendimento de 
um punhado de netos boquiabertos:

Fui no mato cortá lenha 
Santo Antonio me chamô 
Quando o Santo chama a gente 
Que será dos pecadô 
 
Arrepia samambaia sapucaia 
Mané Pereira tabaqueira na toeira 
Meu pai era ferreiro o seu não era 
Minha mãe tocava fole e furadô 
Chora, chora, choradô 
 
Na porta da venda tão me chamando 
Na porta do fundo tão me xingando 
Eu não sou daqui vou me retirando 
Ai, ai, ai 
Mulher não tem coração

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 (BANDEIRA, 1974), “Epígrafe”, até 
“Vou-me embora pra Pasárgada” e tantos outros seguintes 
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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 (1962), a linguagem comum, recusada 
pela literatura, deverá elevar-se a fazer corpo com o escritor, 
ser ele próprio e não 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.

Mesmo Breton se incorpora a essa concepção do tempo: o 
surrealismo, como diz Merleau-Ponty (1962), ao propor que “era 
preciso tornar a subir a esse ponto de inocência, de juventude e de 
unidade onde o homem que fala não é ainda o homem de letras 
ou o homem de bem – a esse ponto sublime de que Breton fala 
algures” – na verdade, argumenta Merleau-Ponty (1962, p. 356), o 
surrealismo está, em direção oposta, tentando chegar ao mesmo 
alvo de Valéry, para quem o que faz a essência da linguagem é

ela não se apagar diante do que nos comunica, nela o sentido 
reclamar as próprias palavras, e não outras, que serviram 
para comunicá-lo, que não podemos resumir uma obra, mas 
que para a reencontrar é preciso relê-la, que aqui a ideia é 
produzida pelas palavras, [...] em razão de relações de sentido 
mais carnais. (MERLEAU-PONTY 1962, p. 356).

Tanto o surrealismo de Breton quanto o apuro formal de 
Válery reclamam, pois, a mesma adequação da linguagem ao seu 
sentido local. Como também Manuel Bandeira (2012), o poeta 
de “quando Deus é servido” que sabe, entretanto, que a poesia 
é feita de palavras. Daí a nitidez de suas imagens sugerir uma 
linguagem transparente ao mesmo tempo que nos embala com 
sua sonoridade aliterante, fazendo o leitor aderir ao corpo 
poético num sentimento de plenitude e adequação harmoniosa.
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Do mesmo modo, sua vontade de embriaguez alcança a 
representação nítida quando remete o desenho de sua grafia à pura 
sonoridade, utilizando para isso inclusive o vocabulário nobre da 
retórica parnasiana, somente para absorver sua energia explosiva 
“no esto brutal das bebedeiras”, como aparece em “Bacanal”, 
Carnaval, 1919 (BANDEIRA, 1974, p. 59). O gosto pela palavra, isento 
de pedantismo, faz aparecer o vocabulário rico de sua poesia, 
“consoada”, “perau”, “inane”, “alvinitente”, “teogonia”, “primeva”, 
“escarlata”, “exangue”, “incendida”, “ubiquidade”, que, em meio à 
limpidez de um discurso moderno, emergem das orações diretas, 
em armações conceituais simples e simétricas, sob um racionalismo 
de ideias claras e distintas, paradoxalmente utilizado contra a 
aridez da razão em favor da aproximação do natural.

É o desejo onomatopaico do retorno, o contraponto volup-
tuoso de Eros que enerva o poeta para o renascimento das cinzas 
melancólicas de Tânatos, da “vida que poderia ter sido e que não 
foi”: desde “Epígrafe”, ele já se manifestava pedindo o “lirismo 
dos bêbados”, que explodiria em “Poética”, de Libertinagem, em 
1930 (BANDEIRA, 1974, p. 108), com o mesmo comprazimento 
retórico pela vertigem do desmoronamento que inaugura sua 
obra (BANDEIRA, 1974, p. 5):

[...] 
 
Veio o mau gênio da vida, 
Rompeu em meu coração, 
Levou tudo de vencida, 
Rugiu como um furacão, 
 
Turbou, partiu, abateu, 
Queimou sem razão nem dó – 
Ah, que dor! 
  Magoado e só 
 
– Só! – meu coração ardeu. 
 
Ardeu em gritos dementes 
 
[...]
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A mesma vertigem mobiliza as palavras esdrúxulas para 
vociferar em “Primeira canção do beco”, de 1966, em Duas canções 
do tempo do beco (BANDEIRA, 1974, p. 251):

É o flagelo de minha vida, 
Ó esquizoide! ó leptossômica,

– ou em “O Fauno”, do mesmo volume:

Respira as auras ardentes, 
Cospe fogo, 
Vira vento e furacão 
Sopra rijo sobre mim, 
Me delabra, me ensorcela

Esse tom estentóreo tem sempre o ar paródico de quem 
singela e popularmente imita a poesia hiperbólica à Castro 
Alves, na exaltação do “Sinto em mim o borbulhar do gênio”. 
É o seu modo de ser romântico, sem programa. Com esse ar de 
paródia, ele inicialmente retira a intenção de credibilidade 
a tais convulsões – ao contrário, por exemplo, de Bilac, que 
se postaria com a exigência implícita de seriedade – e salva o 
poema por meio de um humor leve, conquistando o leitor para 
a fraternidade de uma ironia sem acidez.

A partir das palavras-”ópera”, o discurso fanfarrão vai 
tomando consciência de si e passa a dar explicitamente um 
tratamento lúdico às palavras, agora claramente intencional, 
como o do menino que brinca de Tarzan ou o bêbado que monta 
comícios solitários com a embalagem retórica mimetizada por 
um conteúdo estapafúrdio, esvaziado de sentido para convul-
sionar-se somente com a força da veemência. Sendo uma fan-
farronice que se mostra brincando, seu deslocamento às claras 
produz o humor com a transparência cordial da sinceridade.

Em “Balada das três mulheres do Sabonete Araxá”, de 
Estrela da manhã, 1936, para dar estatuto de poesia ao prosaísmo 
das garotas do cartaz de propaganda, o poeta imita os poetas. 
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Quem passou por escaramuças com as exigências de participa-
ção política e se confessa, em Itinerário de Pasárgada, um poeta 
menor, incapaz das “grandes abstrações generosas” da poesia 
social, para ele só possível a poetas do porte de Drummond 
(BANDEIRA, 2012, p. 121), surpreende-nos pelo viés inusitado 
com que apresenta a grandeza de sua amorosidade. Procuramos 
seu engajamento no catolicismo que entrega às mãos de Deus a 
visão paulatina, e dolorosa, na revelação final do close, do bicho 
que é um mendigo à cata de alimentos nos detritos do pátio, em 
“O Bicho”, de Belo belo, 1948, ou, antes, de O ritmo dissoluto, 1924, 
nos “Meninos carvoeiros” e na velhinha que por ali se abaixa 
para apanhar os carvões que as crianças deixam escapar pelos 
sacos furados de aniagem.

O poeta nos indica, em sua biografia, a listagem limitada 
do que considera sua poesia de participação: “Chanson des 
petits esclaves” e “Trucidaram o rio”, de Estrela da manhã, 1936, 
“O martelo” e “Testamento”, de Lira dos cinquent’anos, 1940, 
“No vosso e em meu coração”, de Belo belo, 1948, e “Lira do 
Brigadeiro”, de Mafuá do malungo, 1948 (BANDEIRA, 1974). Mas o 
comentarista singelo, que contempla o mundo com humildade 
impotente, fará sua grande poesia social com as três mulheres 
do Sabonete Araxá, retirando as meninas do mercado através 
da poesia, aquecido pelo êxtase em Eros, ao mesmo tempo que 
faz a poesia sair dos salões nobres da poesia. Assim, atropelado 
pela exaltação bêbada de emoção, rompe o princípio de realidade 
da linguagem no lapso explosivo de “bouleversam”:

As três mulheres do Sabonete Araxá me invocam, me bou-
leversam, me
     [hipnotizam

Também no comício subjetivo, poema síntese de sua obra, 
nascido após prolongada gravidez de um verso-interjeição que 
um dia o poeta ex-clamara:
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num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação 
de tudo o que eu não tinha feito na minha vida por motivo 
da doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito 
estapafúrdio: ‘Vou-me embora pra Pasárgada!’ Senti na redon-
dilha a primeira célula de um poema, e tentei realizá-lo, mas 
fracassei. [...] Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias 
de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão 
da ‘vida besta’. Dessa vez o poema saiu sem esforço como se 
já estivesse pronto dentro de mim. (BANDEIRA, 2012, p. 116).

O humor que nos banha como bálsamo provém da confluên-
cia de duas atitudes em harmonia: 1) a empatia permite à audiência 
reconhecer-se fraternalmente humana na vontade quixotesca de 
subestimar o real nas suas investidas contra ele; 2) a consciência 
indica a impossibilidade de se obter algum êxito com isso. O sar-
casmo ocorre quando a segunda atitude mastiga a primeira. A 
ironia, quando a primeira se apresenta falseada, fingindo ignorar 
a segunda. Sem sarcasmo nem ironia, o humor puro de Manuel 
Bandeira é o mesmo com que D. Quixote, os bêbados, as crianças 
nos provocam o riso, o som humano que rasga o superego e rompe 
momentaneamente com o princípio de realidade da linguagem.

“Gazal em louvor de Hafiz” seria um poema comple-
tamente chocho se não fosse o humor do primeiro dístico 
(BANDEIRA, 1974, p. 174):

Escuta o gazal que fiz, 
Darling, em louvor de Hafiz

– que, com o “Darling”, se desvenda como poema deslo-
cado da estrutura poética que parodia, vindo de uma cultura 
hollywoodiana. O humor é em Bandeira a estratégia da simpli-
cidade para o desentranhamento da poesia. É esse distancia-
mento pelo humor da paródia, da encenação lúdica da bazófia 
declamatória, que garante a plenitude de sua 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 (BANDEIRA, 1974, p. 221):

– Alô, iniludível!
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Lá e cá
O nascimento da tragédia (1981), de Nietzsche, retoma concep-

ções milenares, presentes nas religiões orientais, no Verbo bíblico, 
na filosofia de Schopenhauer. Segundo elas, a raiz do homem 
na Terra e da Terra ao universo, é o som. A gênese da tragédia 
elaborada por Nietzsche apresenta a imagem como crisálida do 
conceito. O pensamento racional vem desse acirramento antidio-
nisíaco que se condensa na claridade una do apolíneo. A lírica é 
resultante de uma força que, por um lado, puxa a imagem para o 
som, para a linguagem musical parida do Uno Primordial e, por 
outro, de uma força que a condensa para constituir a perspectiva 
do sujeito, do polo apolíneo de onde virá o conceito.

Para o transe da linguagem lírica, é necessário que o 
sujeito histórico alçado à condição conceitual se inspire a um 
estado de jogo apolíneo-dionisíaco que o teça à realidade na 
imediatez da imagem, recolhida a seguir, pelo mesmo sujeito, 
na linguagem, que o repõe na orquestração de imagem e som.

A música ativa reações cenestésicas e dinamogênicas – 
Mário de Andrade explicou esses aspectos. Mas, enquanto o 
cerco da culpa travou o poeta, prevalecendo mais o teórico no 
corpo dolorido de sua poesia de dioniso-e-arlequim, Manuel 
Bandeira, pelo contrário, foi feliz na síntese apolíneo-dionisíaca: 
embriaguez e sonho, metros populares e verso livre, retorno e 
escatologia, “vontade-de-explodir” e “vontade de significar”; ou 
como o estudo de Gilda de Mello e Souza e Antonio Candido nos 
permite interpretar, quando apontam em sua poesia a tendência 
simultânea para a “deformação voluntária” e a “aderência 
ao real”, “materialismo sagrado” e “transcendência profana” 
(BANDEIRA, 1974, p. XXVI).

Sua poesia musicaliza a dialética. Seja em “Improviso”, de 
Belo belo, 1948 (BANDEIRA, 1974, p. 183):
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Cecília, és libérrima e exata 
Como a concha. 
Mas a concha é excessiva matéria, 
E a matéria mata. 
 
Cecília, és tão forte e tão frágil 
Como a onda ao termo da luta 
 
[...] 
 
Cecília, és, como o ar, 
 
[...] 
 
Definição: 
Concha, mas de orelha; 
Água, mas de lágrimas; 
Ar com sentimento 
– Brisa, vibração 
Da asa de uma abelha.

– em que a presença do sujeito é maior, como conceito 
que faz a tessitura das imagens de Cecília, na busca apolínea 
da imagem, mas que dança na fragmentação dionisíaca das 
retomadas de cada estrofe; seja em “Poema tirado de uma notícia 
de jornal”, de Libertinagem, 1930 (BANDEIRA, 1974, p. 117), em 
que o sujeito lírico já vai mergulhado dionisicamente com João 
Gostoso, repondo, entretanto, a unidade de recorte na cena de 
plasticidade apolínea posta na perspectiva de uma visão frontal:

João Gostoso era carregador da 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.

Portanto, o resultado estético de sua existência é alcan-
çado pelo homem civil através desse jogo: sua linguagem nos 
oferece imagens embriagantes. Assume a tarefa de médium, não 
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intencional, completamente alheia ao arrivismo característico 
ao literato, e percorre a vida tecendo e sendo tecido em “chispas
-imagens”, para usar o termo de Nietzsche (1981) quando define 
a síntese lírica do apolíneo-dionisíaco. São instantâneos que 
não são retrato, não são música, mas uma linguagem mágica, 
cuja fruição nos absorve em sua ontofania tridimensional: 
imagem, som, sentimento.

O cântico de sua lírica será o elemento de mediação de 
que fala Marcuse (1975). Entre razão e sensualidade, a poesia 
como produção da cultura não se deixará desgarrar de seus 
vínculos naturais, levando o princípio de realidade à embriaguez 
da imagem, que se esgarçará até o ponto em que a linguagem 
surja como um tênue véu, a ressuscitar a ressecada alegoria 
no jogo sedutor de entremostrar a vitalidade dos corpos nus, 
como sob ornamentos transparentes de “Cântico dos cânticos”, 
de Opus 10, 1952 (BANDEIRA, 1974, p. 209):

[...] 
 
Eis que irrompes por mim deiscente ... 
– Cântico! Púrpura! Alvorada! 
– Eis que me entras profundamente 
Como um Deus em sua morada! 
– Como a espada em sua bainha.

Nietzsche poderia ter dito como Platão, ou como o panse-
xualismo de Freud: o motor de tudo é Eros, tanto na poesia de 
Manuel Bandeira como em O banquete. Platão (1979, p. 7-53) nos 
mostra, em círculos concêntricos que se alastram, os ecos de 
Eros até o momento em que nossa leitura recebe a onda vinda 
de mais fundo que três mil anos. Em primeiro plano, surge a 
voz de Apolodoro que, sem identificação do lugar de que fala, 
faz o leitor ouvir sua conversa com um companheiro, que a obra 
mantém anonimamente como cidadão. Essa voz permanente 
relata ao amigo a conversa que teve há pouco numa rua da 
pólis, onde outro cidadão quis ouvir, do mesmo Apolodoro, as 
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mensagens de Eros que se disseminam tendo como centro de 
irradiação mais imediato um remoto banquete de que Sócrates 
participou. Chegamos então às imagens e às ideias daquele 
festival do espírito. O Eros que encontramos nesse momento 
está enquadrado na pólis: é prosaico e dialógico.

A construção da obra, sob o feitio de um poço, de cujo 
fundo, a um toque, irradiam-se ondas concêntricas, arma desse 
modo três tempos básicos: primeiro, o diálogo na pólis que se 
alastra no tempo presente de nossa leitura, na voz desse cida-
dão que, na verdade, é única por toda a obra, embora nós nos 
esqueçamos dela na medida em que reproduz o tempo remoto 
de outras; no segundo tempo, na cena do banquete, onde cada 
conviva faz sua definição do amor, até que a palavra final seja 
dada a Sócrates que, por sua vez, reporta-se a um tempo ainda 
mais profundo, trazendo desse terceiro tempo para os ouvintes do 
segundo, e deste para o nosso primeiro plano, os ensinamentos 
que recebeu de Diotima, sacerdotisa.

Assim, no fundo do poço oracular, na voz feminina, na 
entranha da terra que nos engole e nos procria, encontramos 
Eros, a energia primordial, mortal e imortal, elemento de media-
ção entre os homens e os deuses. Indo ao fundo, trazemos o 
texto à tona, que nesse movimento de ir e vir, cria a figuração 
do poço vaginal, sublimado na forma de taça, mas da qual só 
podemos nos embebedar com ideias, mais ainda depois de 
vermos naquele segundo tempo, já ali, a música dos flautinistas 
ser dispensada pelos convivas, em prol do diálogo edificante 
desses animais domesticados.

Nesse falatório todo, o tempo presente é o da prosa, acu-
mulando todas as vozes e espalhando pela cidade, ávida de 
“discursos sobre o amor”, o conceito de Eros, força igualmente 
propulsora da natureza e da cultura, mas um Eros já enqua-
drado pelo pensamento racional, cujas placentas do erro e do 
mito vão sendo retiradas até chegar à voz da sacerdotisa, que, 
espiralada do fundo do poço ao presente, como último gole da 
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taça, leva do texto aos olhos a negação de sua origem órfica e 
nos apresenta, ao invés do cochicho sibilino, as perguntas e 
respostas da parteira maiêutica.

No tempo antioracular da dialética, a cena dramática da 
Tragédia transforma-se em diálogo platônico do Conceito. O caminho 
de Eros é o da sublimação e da abstração que o texto figura como 
resultado da força propulsora do Deus primordial: ascese erótica.

Mas Bandeira prefere ficar mais no fundo, para mostrar 
que o sublime está ali mesmo enraizado. O menino, aos 62 anos, 
em Belo belo, de 1948, ainda ouve a menina de “Infância” com a 
sainha levantada dizer “Mete” (BANDEIRA, 1974, p. 204):

Uma noite a menina me tirou da roda de coelho-sai, me 
 [levou, imperiosa e ofegante, para um desvão da 
 [casa de Dona Aninha Viegas, levantou a 
 [sainha e disse mete.

Bandeira poderia ter sido um dos que jazem estirados pela 
casa quando, ao amanhecer, o chato do Sócrates, como o xingaria 
Nietzsche, depois de nos proporcionar aquela bebedeira de abs-
tração, com a carne sob absoluto controle, de lá se retira, olhando 
os corpos embriagados, com toda a lucidez de seu risinho sábio.

O poeta de “Momento num café”, de Estrela da manhã, 
1936 (BANDEIRA, 1974, p. 133), vê no enterro que passa que 
a matéria é que está “liberta para sempre da alma extinta”. 
Durante a Estrela da tarde, 1960 (BANDEIRA, 1974, p. 231), Bandeira 
apresenta claramente a versão materialista de seu platonismo 
pelo avesso, em “O seio”:

O teu seio em minha mão 
Tive uma vez, que vez aquela! 
Sinto-o ainda, e ele é dentro dela 
O seio-ideia de Platão.

A memória na carne, de “Infância” ou de “O seio”, mostra 
o perfil epistemológico de sua poesia: o Mundo-das-Ideias é a 
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matéria real da vivência na sensação de um passado perma-
nentemente trêmulo de emoção, aninhando um seio morno. 
Também em “Última canção do beco”, Bandeira se mostra 
um péssimo discípulo do inimigo da Poesia, Platão, ao querer 
contrabandear para a eternidade do Mundo-das-Ideias toda a 
matéria impregnada de emoção de seus “correlatos objetivos” 
de Eliot, tentando sonegar seu estatuto de aparência:

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!

Mais de dez anos após “Libertinagem”, esse poema 
de Lira dos cinquent’anos, de 1944 (BANDEIRA, 1974, p. 155), 
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.

No capítulo “As idades que voltam”, de O ser e o tempo 
da poesia, Alfredo Bosi (2000) lembra a concepção de Vico que 
dispõe a História em três momentos sucessivos e recorrentes: 
a Idade Divina, a Idade Heroica e a Idade Civil. Vico atribui a 
origem da poesia à era dos heróis. Como lembra Bosi (2000, p. 
238), “O saber heroico (= poético) foi, é e será sempre afetado pelas 
relações estreitas com o natural e o corpóreo”: na Idade Heroica 
se articula essa nova linguagem, a poesia, quando a palavra 
mítica tende a ser “um projeto expressivo imanentemente 
dotado de significação, assim como os gestos do desejo, do 
medo, do prazer e da dor, que recebem de um só golpe sentido 
e valor para a alma que os experimenta”.
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Assim, o materialismo do mundo desencantado movi-
mentaria, paradoxalmente, a recorrência da Idade Poética, se 
lembrarmos que o antiplatonismo da poesia de Bandeira é lin-
guagem de corpo e alma que alcança com harmonia a essência 
do lírico, respondendo bem ao tempo de Freud, para quem, como 
observa Merleau-Ponty (1962, p. 345), a linha de divisão entre corpo 
e espírito foi apagada pela percepção de que o corpo é espírito e o 
espírito, corpo. 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.

“Canção das duas Índias”, de Estrela da manhã, de 1936 
(BANDEIRA, 1974, p. 134), balança no sujeito, entre a imagem 
e o ritmo:

Entre estas Índias de leste 
E as Índias ocidentais 
Meu Deus que distância enorme 
 
[...] 
 
Desoladas Marambaias 
Sirtes sereias Medeias 
Púbis a não poder mais 
Altos como a estrela d’alva 
Longínquos como Oceanias 
– Brancas, sobrenaturais – 
Oh inacessíveis praias!...

O clima febril de naufrágio que o poema apresenta apro-
xima-se mais da fragmentação diluidora de um pesadelo dioni-
síaco do que da constituição onírica de um sonho bom, no modo 
como Nietzsche (1981) procurou o apolíneo na discursividade clara 
e una do realismo homérico. No seu balanço de ondas, se espreita 
a luta da consciência com o id. Cada verso traz destroços de 
imagens que boiam, como se no escuro do silêncio das entrelinhas 
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e das quebras sintáticas, o sujeito estivesse submergindo num 
naufrágio mallarmeano (MALLARMÉ, 1974, p. 76-77)2:

Ante a opressão da nuvem mudo 
Baixa de basalto e de lavas 
Até mesmo aos ecos escravos 
Por uma trompa sem virtude 
Que sepulcral naufrágio (sabes, 
Espuma, se bem que o babes) 
Suprema una entre os destroços 
Aboliu o mastro só ossos 
 
[...]

Não sabemos se o principium individuatonis vem à tona e 
está salvo, arrumando-se na reconstituição das imagens na 
cultura, ou se seu lamento vem de púbis, como corpo, tornar-se 
estrela d’alva, unificando sua multiplicidade vertiginosa, capilar 
e negra “a não poder mais”, no espírito, por onde a ânsia do 
náufrago em alcançar as praias inacessíveis ocultaria, no escuro 
de seu “oh”, uma vontade de naufrágio.

Não ser e Ser, Eros e Tânatos, Princípio de Realidade 
e Princípio de Prazer, Dionisíaco e Apolíneo, Materialismo 
e Transcendência, Humilde e Sublime, Desentranhamento 
e Alumbramento são as dualidades em síntese lírica nesse 
modernista cordial.

2 Tradução de Augusto de Campos, do original:
[...]

A la nue accablante tu
Basse de basalte et de laves
A même les échos esclaves
Par une trompe sans vertu

Quel sépulcral naufrage (tu
Le sais, écume, mais y baves)
Suprême une entre les épaves
Abolit le mât dévêtu

[...]
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2O TEMPO DE MANUEL BANDEIRA
À toa

A aparência do Modernismo é de ruptura com o ornamento. 
Sua festa otimista do novo culmina como um apogeu da Belle 
Époque movido pelo racionalismo da Ilustração e pela euforia 
de feira com o maquinário da Revolução Industrial. Ao figurar 
esse tempo em “Experiência e pobreza”, Benjamin (1985, p. 116) 
mostra o “contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido 
nas fraldas sujas de nossa época”. Refere-se à modernidade 
como um começar-do-princípio, que o faz lembrar Descartes e a 
estirpe de construtores, à qual filia os procedimentos estéticos 
de Klee, Brecht e Loos, trazendo na dialética dessa caracterização 
a antítese para o fim da festa: a desilusão radical com o século 
é o motivo para o marco zero, o que, segundo Benjamin, vem 
do sentimento de pobreza da experiência, que emerge desse 
momento histórico com a fisionomia de um mendigo medieval.

Cultura e tecnologia acumuladas mostram a civilização 
caída numa história alienada. O otimismo manda prosseguir, 
do mesmo modo como o espírito revolucionário, que, antitético 
a esse estado de coisa, o conserva. O pragmatismo otimista 
avança na construção estética do objeto autônomo, retalhando a 
objetividade com a prensa geométrica do racionalismo cubista. 
Mas o desbastamento do real recebe os espirros do esgoto 
expressionista. O espírito revolucionário desvenda a história 
como luta de classes e carrega esses dois aspectos característicos 
do estado de guerra: depressão e euforia. Entre o colorido e 
o sombrio, abre-se a dualidade sem síntese do radicalismo 
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moderno. A palavra de ordem revolucionária encoraja o avanço 
sobre a objetividade e deprecia o intimismo. Mas traiçoeira-
mente surge ao seu lado a positividade do “mundo como ele 
é” pregando, como arte pela arte, a guerra pela guerra, uma 
ginástica eficaz contra as gorduras do ornamento, conforme 
a receita do futurismo fascista de Marinetti, cuja bufonaria 
alardeia a guerra como “a única higiene do mundo”.

Os acentos cindidos da subjetividade e da objetividade 
podem estar no expressionismo como aviso acuado, premonitó-
rio do nazismo e, no futurismo, como traição ao advento de um 
mundo justo. A visão dessacralizante do materialismo histórico 
torna-se deboche fascista. A sacralização do homem como 
sujeito da história é pervertida pelas solenidades hitleristas.

Nesse começar-do-princípio, a desordem da fissura acu-
mula nas bases da pira, durante o funeral de Deus, o material 
usado das ruínas que o sistema de Kant ofereceu concedendo ao 
deserto anunciado da coisa-em-si a possibilidade fenomenológica 
da ciência. A totalidade de seu sistema, sitiado pelo deserto agnós-
tico que prepara o fim da metafísica, faz Kant oportunamente 
transformar a beleza em simples meio para a apreensão árida 
da finalidade, a qual é posta por esse racionalismo como a busca 
essencial da vida. Assim, a beleza se mostra útil desde que por meio 
de sua fruição se possa ter o sentido de uma completude, sendo 
essa ideia aquela que somente o prazer desinteressado provaria 
através do sentimento de um fim alcançado, no momento da 
harmonização entre a imaginação e o entendimento.

A sensualidade-em-si estava banida. Mas Schiller (1990) 
logo reclamaria por ela em A educação estética do homem, prepa-
rando o caminho para o estentor do modernismo, Nietzsche. 
Em Considerações extemporâneas (1974), ele sente a difusão do 
pensamento de Kant sob a forma de um corrosivo ceticismo 
e relativismo demolidor. Nesse momento, diz Nietzsche, nos 
espíritos mais nobres e ativos, aparece, no lugar da dúvida 
insuportável, o abalo de toda a verdade. O melhor exemplo de 
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que se lembra é o de Heinrich von Kleist, quando o poeta relata 
a um amigo como a leitura de Kant o afligiu:

Não podemos decidir se aquilo que denominamos verdade é 
verdadeiramente verdade ou se apenas nos parece assim. Se 
é este último, então, a verdade que juntamos aqui não é mais 
nada depois da morte e todo esforço para adquirir um bem 
que nos siga até mesmo no túmulo é vão. – Se a ponta desse 
pensamento não atinge teu coração, não sorrias de um outro 
que se sente profundamente ferido por ele, em seu íntimo 
mais sagrado. (NIETZSCHE, 1974, p. 79).

Nietzsche (1974, p. 79) participa dessa exaltação, pergun-
tando pelos homens: “Sim, quando voltarão os homens a sentir 
dessa forma kleistiana, natural, quando reaprenderão a medir 
o sentido de uma filosofia em seu íntimo mais sagrado?”

Também a promessa de redenção dos jovens materialistas 
dialéticos, Marx e Engels (1970), chacoalhou com seu panfleta-
rismo abrutalhado esse ascetismo rigoroso, em A ideologia alemã. 
Eles revistam o fundo do santo do pau oco da “boa vontade” 
kantiana descobrindo, por trás da Crítica da razão prática, a 
incompetência germânica, a passividade da burguesia alemã 
em comparação com a burguesia francesa.

Trata-se de uma passagem palpável do momento histórico 
em que se forma o estado de espírito desmitificado, introdutor 
da paranoia dos “interesses ocultos” que, a partir de então, 
serão sempre procurados pelos olhos oblíquos da luta de classes, 
cuja fundamentação cientificista passará a dirigir o exame da 
seiva segregada por bases materiais subjacentes à aparência. 
O pensamento, que disseca a crueldade travestida da classe 
dominante, revira a santidade para mostrar os resultados nulos 
da filosofia kantiana, que situa no “mais-além” a realização da 
“boa-vontade”, isto é, da “harmonia entre ela e as necessidades 
e os impulsos dos indivíduos” (MARX; ENGELS, 1970, p. 223).

Mas os jovens revolucionários não sabem que, ao semea-
rem a história do século XX com uma metafísica concreta, estarão 
somente aumentando o entulho que sobre as ruínas de Kant 
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restará do muro de Berlim, no tempo em que eruditos yuppies 
limpam algumas manchas do que ainda restou do “mito” do 
Universal. É que aqueles eufóricos, percorrendo a miséria com 
indignação convulsa, não percebiam na dialética materialista, 
com intenção de realizar o universal concreto, suas raízes meta-
físicas, que se estiolariam quando o aparato estatal da totalidade 
deixasse no “mais-aquém” da particularidade empírica a vida 
em nome da qual se levantara.

A utilidade kantiana do belo como fundamento do 
Universal idealista, é ultrapassada pela beleza industrial e 
pragmática do útil-em-si. Quando da razão se faz máquina, as 
polaridades se acirram na exasperação de todas as dualidades 
nascidas sob a partição primordial de sujeito e objeto, razão e 
emoção, ou particular e universal para os abstratos, ou símbolo e 
alegoria para os estetas, ou ingênuo e sentimental para Schiller, 
ou apolíneo e dionisíaco, para Nietzsche.

Eu-foria e de-pressão, a baba dadá na diluição do empírico 
e o projeto faraônico do ideal no cenário falso do materialismo 
montado pelo realismo socialista aparecem como marcas de 
reconhecimento desse terreno histórico para as tentativas de 
atravessar o abismo. Os cacos das ruínas serviram para a ironia 
da constatação paródica debochada, de Joyce, como também 
para o recolhimento respeitoso, com assepsia mística de museu 
desempoeirado, nas arqueologias artificiais de Pound e Eliot.

Enquanto isso, Manuel Bandeira passava por esse preci-
pício com tranquilidade. Para sentir a diferença dos extremos, 
em temática semelhante, podemos emparelhar o trabalho 
erudito de Eliot, mesmo nas primícias de 1917, aninhado em 
cultura europeia, minucioso no lapidar da forma e mortiço 
no maneirismo cansado da “eliotização” (BANDEIRA, 2012, 
p. 121) do patrimônio literário da humanidade, que se apoia 
sobre um fundo desolado – podemos, assim, emparelhá-lo com 
a vivacidade dos poemas de Bandeira, a recolher a brasilidade 
cotidiana através de um permanente estado de poesia:
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Conversa Galante

Observo: “Nossa sentimental amiga, a Lua!
Ou talvez ( é fantástico, admito)
Seja o balão do Preste João que agora fito
Ou uma velha e baça lanterna suspensa no ar
Alumiando pobres viajantes rumo a seu pesar.”
E ela: “Como divagais!”

Eu, então: “Alguém modula no teclado
Esse noturno raro, com que explicamos
A noite e o luar; partitura que roubamos
Para dar forma ao nosso nada”.
E ela: “Me dirá isso respeito?”
“Oh, não! Eu é que de vazios sou apenas feito.”

“Vós, senhora, sois a perene ironia,
A eterna inimiga do absoluto,
A que mais de leve torce nossa tristeza erradia!
Com vosso ar indiferente e resoluto,
De um golpe cortais à nossa louca poética os seus 
mistérios...”
E ela: “Seremos afinal assim tão sérios?”

(ELIOT, 1981, p. 74).

O flerte sob forma de diálogo vira manobra para o tom 
alegórico de grandes significações, por onde a frivolidade irô-
nica do mundo atual subjaz à forma poética, a qual, pondo sua 
ironia no absoluto contra a ironia pedestre, arma-se, no vazio, 
endurecida por conter-se na trêmula indignação com o nulo, 
retendo civilizadamente, com um sorriso de galanteria, o grito 
de desespero metafísico.

Do mesmo modo como, em Itinerário de Pasárgada, Bandeira 
(2012, p. 121) chama de “brincadeira” a colagem de “poemas 
queridos e decorados na adolescência”, feita em “As três mulhe-
res do Sabonete Araxá”, contrapondo-a ao trabalho que Eliot 
“fez a sério” ao transformar em “substância eliotiana” versos 
de Dante, de Baudelaire, de Spencer, de Shakespeare, pode-
se apresentar, em oposição àquela galanteria, a conversa de 
“Namorados”, de Libertinagem, 1930 (BANDEIRA, 1974, p. 126):
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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 sabe quando a gente é criança e de repente vê
 uma lagarta listada?

A moça se lembrava:
– A gente ficava 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.

Agora, entre os silêncios do acanhamento e da expecta-
tiva, que vivificam o jogo amoroso, Eros prepara a atmosfera 
presente no espaço do texto de pura imanência das palavras, que 
confirmam na poesia-brincadeira o quadro narrativo banhado 
no amor e humor. Essa é sua maior força: princípio de prazer.

A simplicidade da poesia de Bandeira não se realiza pro-
priamente no contexto causal do “começar-do-princípio”, que 
Benjamin encontrou no modernismo, mas antes na assimilação 
que seu realismo ingênuo faz dele. Se lembrarmos que a teorização 
de Roberto Schwarz (1977; 1990) sobre Machado de Assis tem 
sua coerência necessariamente dependente de expansão a um 
campo histórico genérico, primeiramente brasileiro, que abrace 
qualquer manifestação cultural do país e a mostre, desvendada por 
aquele trabalho teórico, como consequente a tal história, veremos 
também que é necessário estudar a partir daquela generalidade o 
processo de sua especificação em cada uma de suas manisfestações.
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Tanto quanto na dissecação sádica da empulhação, ope-
rada por Machado de Assis num sentido já materialista, mas 
que aparece à superfície do texto com feição de generalidades 
filosóficas que explicam, com a máscara conivente da hipocrisia 
e com o contraste insinuante dos olhos pelas fendas (BOSI, 1999, 
p. 73), os interesses ocultos das bases materiais como sendo 
condição perversa de uma humanidade de qualquer classe, o 
campo histórico de luta de classes que daí Schwarz desvenda, 
pela e na forma literária, deve estar também presente para 
que haja coerência no que é postulado, em tudo o que há de 
significativo em literatura brasileira, com as devidas especifi-
cações de cada obra.

Na periferia do capitalismo, os ecos do modernismo euro-
peu são dialetizados pela lírica sem máscara de Bandeira através 
de uma recepção inocente. O estudo crítico do modo como as 
mais significativas expressões da cultura brasileira apreenderam 
o sentimento de contraste e dependência entre colônia e metró-
pole, em sua efetiva enformação literária, pode surpreender 
no caso de Bandeira (1958, p. 190) quando se constatar que, 
mostrando-se aversa ao que o poeta chamou – em “Poesia do 
sertão”, Crônicas da província do Brasil – de “intenção excessiva” 
dos “poetas da brasilidade”, sua poesia acrítica dá sinal aí de 
estar bastante próxima da literatura ácida de Machado de Assis, 
pelo menos na atitude formal por este revelada em suas refle-
xões sobre o “instinto de nacionalidade”, quando se posiciona 
contra a mobilização explícita e patrioteira da “cor local”, a 
caminho de obter, como viu Schwarz (1977, p. 76), a “redução 
estrutural” das relações do favor e da desfaçatez, com a qual 
enformaria sua literatura.

Mas enquanto o “inglês” Machado de Assis aparentemente 
se move com modos cosmopolitas, atendendo a uma exigência de 
racionalismo e refinamento crítico, que aparece como busca do 
sentimento íntimo do país, em resposta às cobranças provincianas 
de sua época, a observação de Bandeira é provocada por outro 
contexto, no qual o que pede é a “sensibilidade do vivido”: ao 
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que Ribeiro Couto reclama – o desaparecimento da profundidade 
interior da poesia, em favor de um aproveitamento cada vez 
mais indiscreto dos temas e modismos folclóricos – Bandeira 
responde que é possível entretanto manter um aspecto dentro do 
outro e acrescenta, sentindo falta de um bom exemplo nacional 
dessa união: “se compararmos a riqueza da matéria-prima com 
o stock lírico da produção modernista, devemos reconhecer 
que, apesar de todos os esforços, a geração atual errou de pulo”, 
e, mais adiante: “A qualidade mais preciosa da arte popular é a 
ingenuidade e no entanto toda essa poesia de inspiração nacional 
carece de ingenuidade” (BANDEIRA, 1958, p. 189).

Ao invés de acirrar os polos, a posição histórica da expres-
são lírica de Bandeira garante sua especificidade, sem diluição 
do gênero pelo épico engajado ou pelo dramático intimista, 
através da magnetização do fato pela imediatez subjetiva da 
sensibilidade. 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” (BANDEIRA, 2012, p. 157).

Lírico por essência, Bandeira indica, com o não anacro-
nismo de seus resultados, as condições históricas de possibilidade 
para tal formalização em seu contexto de moderno-de-província, 
conforme expressão de Roberto Schwarz para caracterizar 
a situação histórica sobre a qual recaiu o olhar risonho do 
moderníssimo Oswald de Andrade (1987, p. 24). Periférico à 
crise modernista do fim-e-princípio, Bandeira dá a biografia 
como matéria cotidiana e sua vida provisória encorpa, a cada 
instante, o diário lírico com a ternura, num estado psicológico 
de equilíbrio na sensibilidade do vivido, o que seria impossível, 
por exemplo, à empatia crítica com que Oswald de Andrade 
ociosamente se divertiu frente aos contrastes da realidade 
nacional, como vê Roberto Schwarz (1987) em “A carroça, o 
bonde e o poeta modernista”.
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O vetor otimista dos tempos modernos, desabusado e 
pragmático, passa em Manuel Bandeira pela imediatez da vivên-
cia, cujo realismo ingênuo exclui a tensão do contraditório. Ele 
dirige sua erudição contra a expressão desenraizada e artificial 
– o que também explica seu apego à música e à literatura e o 
alheamento às abstrações teóricas – e, nesse sentido, remete 
aos poetas da brasilidade o recado de Wagner: nunca exprimir 
o que é visto, ou pior, lido, mas o que foi sentido a propósito do 
visto e, ainda que não dê conta de que o exemplo que lhe falta 
está em sua poesia, Bandeira pede aos companheiros “uma 
coisa tão matter of fact como a vida que levo no Rio, tomando 
bonde, entrando num café, botando uma carta no Correio” 
(BANDEIRA, 1958, p. 190).

A sequência convida à continuidade das imagens que 
revelaram a presença de Manuel Bandeira na cultura nacional, 
por onde a cronologia apresentará o poeta percorrendo o jornal 
Belle Époque filigranado, tendo como matéria de primeira página 
a publicação de sonetos, Oswald de Andrade com seu cadilaque 
verde “mariscando gênios entre a multidão” na expressão 
de Menotti del Picchia e Mário de Andrade, celebrizada em 
“A caçada” de Pauliceia Desvairada (ANDRADE, 1976, p. 53), a 
tipografia fabril na arte moderna da revista Klaxon, a Cidade 
Maravilhosa, o cartaz de propaganda das três mulheres do 
Sabonete Araxá, a Academia Brasileira de Letras e seus fardões, 
a revista de variedades O Cruzeiro, consumida pela classe média 
e pelas barbearias, o futebol brasileiro campeão do mundo, 
Manuel Bandeira xingando os “comunas” como um comerciante 
avarento, Manuel Bandeira beijando a Miss Brasil mais bonita 
do mundo, o Carnaval, Bandeira afagando um pretinho-em-si da 
rua, a Bossa Nova, Brasília e a poesia concreta, Manuel Bandeira 
beijado pela atriz Cacilda Becker, Manuel Bandeira condecorado 
como um menino de escola pelo militar Castelo Branco, primeiro 
chefe da ditadura que golpeou a história do Brasil a partir de 
1964, com um programa de desenraizamento estatizando as 
tradições populares e organizando-as com a pasteurização 
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burocrática e a propaganda de massa: a totalidade redutora e 
excludente do capitalismo sem pátria, com estratégias vindas 
de Washington, chegava à periferia para pôr ordem na história 
com a outra face do fascismo stalinista.

Como um bilhete tardio em resposta à “Carta a Stalingrado” 
de Drummond, em 1945 (ANDRADE, 1974, p. 132),

Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres
a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem,

– por entre as vicissitudes biográficas e amarguras pessoais com 
perdas de pessoas queridas, Bandeira faria coincidir sua inocência 
surpreendida no tempo do “Poema do mais triste maio”, de 1964, 
em Duas canções do tempo do beco (BANDEIRA, 1974, p. 257):

Meus amigos, meus inimigos,
Saibam todos que o velho bardo
Está agora, entre mil perigos,
Comendo, em vez de rosas, cardo.

Acabou-se a idade das rosas!
Das rosas, dos lírios, dos nardos
E outras espécies olorosas:
É chegado o tempo dos cardos.

A incompatibilidade de seu lirismo com a vida sistemati-
zada pela ditadura confirma o sentido de impropriedade desse 
lirismo com o que se travestiu de um programa de modernização, 
cuja hipocrisia conservadora punha como meta para tanto a 
adequação e submissão do país ao concerto internacional do 
capitalismo, eliminando os vícios pré-burgueses do Brasil.

A poética ingenuamente libertária enforma o matter of 
fact, entendido como o fato, o prosaico, o banal, com a mesma 
sensibilidade que quer todos os ritmos, inclusive – e não sobretudo 
– os inumeráveis. O poeta por casualidade pôde ser assim porque 
seu percurso existencial vinha impregnado da cultura difusa 
dos versos, numa ambientação histórica que, pouco direcionada 
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para o comportamento racionalista do pragmatismo industrial, 
embebia a sensibilidade cotidiana das elites alfabetizadas.

“A vida à toa”, do tuberculoso à espera da morte, se vê 
na contingência de voltar a brincar com poemas para passar 
o tempo e apaziguar o adolescente surpreendido pela doença 
fatal bem no começo de sua vida a sério. Da “vida que poderia 
ter sido e que não foi” – e para concluir a síntese de Carpeaux 
sobre sua poesia (BANDEIRA, 2012, p. 157) – vida “cada vez mais 
cheia de tudo”, entre o nada e o possível, é o estado provisório 
da existência que dialetiza o campo providente para a expres-
são estética do sentimento de uma coletividade ingênua, na 
popularidade em cujo desajuste histórico se via a ausência de 
rigor necessário a um projeto racionalista para a totalidade 
ou, como diria Bandeira (2012, p. 40) a respeito de sua “poesia 
menor”, incapaz das “abstrações generosas”.

O aspecto formal em sua relação com a matriz europeia 
vem historicizado pelo âmbito caseiro da cultura da poesia, no 
hábito das discussões parnasianas e dos estudos sobre técnicas 
de versificação. O lirismo é abraço amoroso da banalidade, 
para situá-la significativamente através do recorte poético. 
O “poeta de circunstâncias e desabafos” (BANDEIRA, 2012, p. 
151) embebeda a rotina com Eros, fazendo o prosaico retornar à 
musicalidade, evitando a mediania da crônica no que esta tem 
de costumeira atitude conciliadora, alinhada com os lugares-
comuns da ideologia dominante. Poetiza a circunstância pelo 
reconhecimento vital de cada momento, dado-em-si, como 
seria para um bom selvagem no qual a essência estivesse na 
existência, liberto das imposições convencionais.

A forma aí é realmente a fôrma do recorte. Quem com 
certa relutância aceitou que “a poesia está nas palavras”, sabe 
que isto para ele significará que a palavra não deve, como corpo, 
criar obstáculo à força aliterativa na qual habita a musicalidade 
configurante de suas imagens. A operação lírica é nele funda-
mentalmente uma emanação ontogenética da infância como 
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fonte de felicidade. Como vimos em outro capítulo, a poesia 
eudemonista faz-se avessa a qualquer asceticismo da razão, 
a qual se envolve com a naturalidade para a simplificação, a 
depuração das ideias claras e distintas, significando a singeleza 
de um desentranhamento da emoção enraizada no estado puro 
de uma finalidade sensualmente vital: vida-em-si.

A simplicidade pregada pelo pragmatismo moderno 
apenas ambienta e facilita seu mundo sem culpa, incluindo 
nisso o direito às brincadeiras com as formas fixas e ao hábito 
da construção redonda. Inadaptável às regras, o lirismo de 
libertação fica à parte, enquanto a concepção materialista 
instaura a responsabilidade pelo fazer da história, envolvendo 
a arte nesse compromisso e desdobrando o pragmatismo na 
direção estética para dissipar as brumas mistificantes da arte 
e discutir sua função.

Bandeira demonstra a consciência da dualidade que se 
abre, mas registra a impotência de sua poesia para a apreensão 
do problema: “sou poeta menor, perdoai” – é o lema que perpassa 
obsessivamente sua obra, mas como uma culpa de pouco peso, 
cuja sintaxe cristã sempre se desculpa com ligeireza. É uma 
obra – perdoai – que não assume a responsabilidade da história 
porque “não sabe”, como diz “Testamento”, na segunda edição 
de Lira dos cinquent’anos, 1944 (BANDEIRA, 1974, 173), a respeito 
dos versos de guerra.

Sua simplicidade no modo de vazar a imediatez do sensível 
é diferente da que gera a forma esquemática, com a qual artistas 
como Brecht, Maiakóvski e Graciliano Ramos deram expressão 
ao engajamento que a história do século XX suscitou: uma 
formalização moral – assim entendida se a observarmos como 
resultado artístico apresentado em resposta à palavra de ordem 
da “politização da estética” como, por exemplo, propôs Benjamin 
(1985, p. 196) em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica. Aliando-se às concepções de Brecht, Benjamin vê no 
comportamento irrequieto das massas no cinema um efeito 
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promissor para o papel do materialismo dialético e da revolução. 
A “teologia negativa” da “arte pela arte” é o recolhimento da 
arte a si mesma no momento em que, órfã de Deus e filha da 
máquina, perde a “aura”. Tal ideologia surge como uma com-
pensação e também como um meio de recuperar a aura pelo 
internamento narcísico da arte. Mas é um modo propício ao 
fascismo que, reciclando a solenidade da sacralização aurática, 
utiliza os homens para espetáculo com a estetização da política.

Na resposta do comunismo, segundo receita Benjamin, 
a simplificação dessacralizante deverá ensinar aos homens, 
durante a fruição estética, a irreverência que desenfeitiça a 
história, para mostrá-la, assim, como passível de intervenção, 
situando-a no lugar comum, palpável, onde todos habitam. 
A reprodução técnica favorece, pois, esse efeito antitético da 
uniformidade maquinal alienante, que dissemina a aura do 
Uno reverenciado para, afinal, revertê-lo com a multiplicidade 
uniforme da igualdade de condições.

Somente no contexto dessa modernidade, pois, é possí-
vel o processo que ativa o chamamento à história, impondo, 
em nome do humanismo e da luta de classes tomados como 
sujeitos, o compromisso ético à formalização estética. O prazer 
desinteressado da estética kantiana aparecia esvaziado de 
interesse estético, no sentido da fruição artística, servindo, 
em seu momento idealista, apenas como meio de indicar o 
sentido da finalidade a uma razão escatológica desamparada 
pela periferia inatingível da coisa-em-si. Mas mesmo ali já 
aludia à sua relação ascética com o “ato desinteressado” do 
imperativo categórico, ato movido tão somente pelo império da 
razão universalizadora dos homens: “Age de tal maneira que o 
motivo que te levou a agir possa ser convertido em lei universal”. 
Quando o materialismo dialético gargalha chacoalhando essa 
expectativa de boa-vontade, e propõe sua realização concreta 
pelo levante da história, atinge com isso a estética e opera a 
ligação, pela práxis, entre o imperativo categórico da ética e o 
prazer desinteressado da arte.
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A razão burguesa eliminara a sensibilidade do mundo pela 
homogeneização fria do valor de troca. Partindo desse estado de 
alienação do valor sensível, para recuperá-lo, a plataforma do 
marxismo está condenada como antítese a alicerçar-se nesse 
terreno da razão pragmática, para onde encaminha a arte que 
se queira útil à libertação da humanidade. Pelo valor de troca, 
o capitalismo desenraíza a humanidade até o anonimato, à 
qual denega a sensibilidade, a pessoalidade, a particularidade, 
subjugando-a pela luta de classes ao engradamento dos papéis, 
das funções, dos tipos. O valor de troca tem o mesmo caráter 
de racionalidade pura do imperativo categórico. A diferença é 
que a lei universal deste é o homem, e não o lucro. Mas quando 
o marxismo quer realizar concretamente sua universalidade, 
remete do mesmo modo toda a particularidade do indivíduo e 
do sensível à sujeição anônima da revolução em nome de uma 
humanidade sem classes.

Essa é sua simplificação racionalizadora, vinda da mesma 
modernidade que instaura a beleza pragmática do útil e o cons-
trutivismo desenraizado do começar-do-princípio. Tal simpli-
ficação teórica, elaborada pelo valor de troca do “imperativo 
categórico”, resultado da generalização, da asserção abstrata 
de caráter universalizante, recairá sobre a particularidade, 
submetendo a sensibilidade e a pessoalidade. É o caso, por 
exemplo, das obras de Graciliano Ramos, Maiakóvski e Brecht. 
Na diferença histórica e estética das elaborações de cada obra, 
é o denominador comum do estoicismo que os une com a ponte 
entre a forma esquemática, da generalização e da exemplaridade, 
e a significação da palavra “estoico” – agora em versão revolu-
cionária – vinculada às noções de esquema e linha.

A submissão ao necessário e útil fomenta a tensão ética 
que percorre em cada caso a totalidade sensível de suas esté-
ticas, sob o peso das promessas universais da igualdade, do 
impessoal, do uniforme, de modo exatamente inverso ao da 
simplicidade de Bandeira em relação à polaridade entre razão e 
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emoção. 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 fraterni-
dade e ausência de cálculo econômico cujo advento o marxismo 
e as utopias prometiam.

Sua simplificação inocente aventurar-se 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. Bandeira sente que 
estes são seus raros momentos de emoção social. Cedo tomou 
consciência de que era “poeta menor”, vendo que para ele 
“estaria para sempre fechado o mundo das grandes abstrações 
generosas”, como relata em Itinerário de Pasárgada, observando 
em si a ausência daquela “espécie de cadinho, onde pelo calor 
do sentimento as emoções morais se transformam em emoções 
estéticas” (BANDEIRA, 2012, p. 40-41).

Ao relembrar seu convívio com o poeta Paul Éluard, no 
sanatório suíço de Clavadel, em 1913, Bandeira (2012) revela nes-
tes termos suas inquietações a respeito da direção que o amigo 
pudesse, agora no contexto de pós-guerra, dar à sua obra: “Fio 
que o seu talento poético, bastante pessoal e tão aristocrático 
(toda a sua obra o atesta), jamais se sujeitará à boçal estética 
imposta pelo comunismo russo aos seus escravos” (BANDEIRA, 
2012, p. 68-69). O repúdio sumário à boçalidade zdanovista, em 
oposição ao elogio do espírito aristocrático, indica a ausência 
de qualquer tensão íntima relativa a reflexões sobre a função 
política da arte. Assim, ao invés do imperativo categórico do 
engajamento, é a mesma espontaneidade do mundo sem culpa 
que, disponível, experimenta a emoção social: sobre o horror 
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da Espanha de Franco, o poeta só pode falar da corrente subter-
rânea coletiva que percorre, erudita e nostálgica, na memória, 
de cor, o canal da sensibilidade pura de “No vosso e em meu 
coração”, de Belo belo, 1948 (BANDEIRA, 1974, p. 190):

Espanha no meu coração:
No coração de Neruda,
No vosso e em meu coração.
Espanha da liberdade,
Não a Espanha da opressão.
Espanha republicana:
A Espanha de Franco, não!
Velha Espanha de Pelaio,
Do Cid, do Grã-Capitão!
Espanha de honra e verdade,
Não a Espanha da traição!
Espanha de Dom Rodrigo,
Não a do Conde Julião!
Espanha republicana:
A Espanha de Franco, não!
Espanha dos grandes místicos,
Dos santos poetas, de João
Da Cruz, de Teresa de Ávila
E de Frei Luís de Leão!
Espanha da livre crença,
Jamais a da Inquisição!
Espanha de Lope e Góngora,
De Goia e Cervantes, não
A de Filipe Segundo
Nem Fernando, o balandrão!
Espanha que se batia
Contra o corso Napoleão!
Espanha da liberdade:
A Espanha de Franco, não!
Espanha republicana,
Noiva da revolução!
Espanha atual de Picasso,
De Casals, de Lorca, irmão
Assassinado em Granada!
Espanha no coração
De Pablo Neruda, Espanha
No vosso e em meu coração!
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A ambiguidade da intimidade, inocente no espaço noturno 
resguardado, impede que se defina se sua poesia social alia-se 
às perspectivas de classe do ferreiro em “O Martelo”, de Lira dos 
cinquent’anos, de 1940 (BANDEIRA, 1974, p. 156), ou se procura 
consolo com festejar, abiscoitando a mais-valia do “cântico das 
certezas”, isto é, o dia seguinte garantido, livre de qualquer 
convulsão revolucionária que interrompesse o ritmo cotidiano 
do cada-um-no-seu-lugar e os privilégios do poeta ou, ainda, se 
ele está manifestando sua amargura diante dessa constatação:

Sei que amanhã quando acordar
Ouvirei o martelo do ferreiro
Bater corajoso o seu cântico de certezas.

O tempo agnóstico deu ao poeta a indicação do caboti-
nismo inconveniente do “sentimentalão” e o Modernismo se fez 
nele como depuração da eloquência idealista do Romantismo, do 
qual recupera em sua pureza uma ternura intimista, mantida 
longe tanto do esteticismo formalista quanto do engajamento 
utilitário. O mundo desmistificado lhe dá a remitificação amo-
rosamente natural da coisa-em-si, como em “Satélite”, de Estrela 
da tarde, 1960 (BANDEIRA, 1974, p. 232):

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.

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, 
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lastreia, no sentimento comum, humano, a grandeza de sua 
força, como em “O Rio”, de Belo belo, 1948 (BANDEIRA, 1974, p. 198):

Ser como um rio que deflui
Silencioso dentro da noite.
Não temer as trevas da noite.
Se há estrelas nos céus, refleti-las.
E se os céus se pejam nas nuvens,
Como o rio as nuvens são água,
Refleti-las também sem mágoa
Nas profundidades tranquilas.

A adesão ao mundo se verbaliza como resignação. Mas 
a palavra de ordem do dever-ser no infinitivo – “ser”, “não 
temer”, “refleti-las” – evidencia seu caráter indicativo ao conotar 
simultaneamente o aspecto descritivo do ser, revelando o que 
de fato é uma constatação sobre a natureza de sua poesia.

A resolução da naturalidade emotiva, pela forma, atua 
no sentido do lúdico, em sua pureza desafetada, que recupera, 
muito mais do que pode o espírito moderno em seu gosto pelo 
primitivo, exótico e distante, o elemento comum que a criança, 
o poeta e o selvagem encontram nos domínios do jogo sagrado 
– uma combinação de credulidade e consciência do logro, con-
forme o conceitua Johan Huizinga (1973, p. 30): entretanto, 
se como observa o crítico, o homem moderno, ainda que por 
vezes de modo afetado, aproxima-se muito mais desse domínio 
que o homem esclarecido do século XVIII, podemos então dar 
à pureza do Bandeira moderno-de-província a qualificação de 
ultramoderna, como se aquela busca de inocência que Merleau-
Ponty (1962) citava, a respeito do surrealismo de Breton, fosse 
tarefa facilitada pelo campo histórico no qual o poeta colhe e 
semeia sua poesia.

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, apresentando-a acolhida, familiar 
à cultura de seu povo, na vivência escolar ou no patrimônio 
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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. “O 
‘Adeus’ de Teresa” (ALVES, 2004, p. 107) arma-se com o tom 
de uma crença solene nas relações amorosas, que os tempos 
modernos desqualificaram:

A vez primeira que eu fitei Teresa,
Como as plantas que arrasta a correnteza,
A valsa nos levou nos giros seus...
E amamos juntos... E depois na sala
‘Adeus’ eu disse-lhe a tremer co’a fala...

E ela, corando, murmurou-me: ‘adeus’.

E assim vai. A cada estrofe, um complexo de versos ritma-
dos em jogo binário providencia no meio do verso uma mudança 
de olhar para cada lado do auditório, pontuando gradativamente 
seus intervalos com a cabeça abaixada num movimento sombrio 
a declamar: “E ela entre beijos murmurou-me: ‘adeus’ ”, até que 
chegue finalmente a “última vez”.

À recepção moderna, que ridiculariza o dramalhão 
martelado, Bandeira responde com a empatia de “Teresa”, 
de Libertinagem, 1930 (BANDEIRA, 1974, p. 117), que vivifica 
vertiginosamente o texto, “traduzindo-o para o caçanje”, como 
Bandeira (2012, p. 112) qualificou uma outra versão, publicada na 
imprensa, mas não acolhida em sua obra. Em “Teresa”, Bandeira 
se esquece do momento e do ritmo declamatório com as pro-
longadas observações, como no longo verso entre parênteses, 
e atropela a compostura com relações inusitadas – quase sur-
realistas – que vão dando sinal da embriaguez amorosa mal 
disfarçada pela encenação de desdém de namorado, até diluir 
toda solenidade na conclusão despachada, com a sua típica 
explosividade dionisíaca. Obtém o mais sublime e desarmado 
estado de espírito amoroso, no mesmo sentido de “Namorados”, 
o que, além de garantir a validade estética do poema, consegue 
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revitalizar o erotismo subjacente à empostação ultrapassada do 
original, demonstrando sua sim-patia entusiasmada no gosto 
nostálgico pela verdade daquela solenidade bisonha:

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.

Próximo dos pedidos do surrealismo, o desnudamento 
das convenções sociais que obliteram as energias amorosas é o 
elemento libertário de sua lírica, no rumo da benignidade e não da 
provocação ou do projeto. A antropomorfização dos bichos, que 
as crianças praticam, e a projeção desse ânimo infantil através 
da ingenuidade do folclore, não deixam de ser, em qualquer 
dos casos, uma animalização do homem, nostálgico, posto 
em situação de diá-logo. É dessa verdade que Bandeira (1958, 
p. 189) sente falta ao citar como exemplo, entre os “poetas da 
brasilidade”, o que intitula “Andorinha”, de Mário de Andrade. 
Trata-se do poema publicado em Clã do jabuti, 1927 (ANDRADE, 
1976, p. 170), como “Lenda do céu”: a andorinha voando, cai do 
céu, o curumim a prende, e ela lhe pede que não a maltrate, 
oferecendo-lhe em troca possibilidades venturosas de voo até 
o céu. Ali o menino encontra o paraíso brasileiro, abraça os 
pais e o primo “unha-e-carne”, num “brincar para sempre” 
do conto de fadas:
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Tinha espingarda gangorra
Estilingue... Tinha bichos
E tinha tantas surpresas
Que era mesmo um desperdício.

[...]

Tinha mandioca e açaí
Mate cana arroz café
Muita banana e feijão
Milho cacau... Tinha até
Pra lá do cercado novo
Cheio de taperebás
Um rancho do nosso povo
Com seu mastro de São João.

A resposta de Bandeira aparece no seu “Andorinha”, na 
lenda realmente brasileira de “Vou-me embora pra Pasárgada” 
e na vivida noite de São João em “Profundamente”. A “intenção 
excessiva” travou toda a erudição de colheita amorosa do lirismo 
dioniso-e-arlequim de Mário de Andrade, até que ela explodisse 
na solução genial da prosa de Macunaíma. Manuel Bandeira, no 
trilho – nem sequer proposto – absentista, faz da forma, fôrma, 
o hábito como reserva apriorística de ritmos e da musicalidade 
por onde virão os recortes poéticos. O espontaneísmo preparado 
aparece com naturalidade não só numa das formas mais típicas 
de Bandeira: a que envolve a expressão de eternidade rotineira 
na figuração da circularidade estrófica dos poemas que retomam, 
no final, o início como fecho, presentes ao longo de sua obra, 
em “Cartas de Meu Avô”, “Vou-me embora pra Pasárgada”, 
“Estrela da manhã”, “Poema do Mais Triste Maio”, assim como 
“Vulgívaga”, de Carnaval, em 1919 (BANDEIRA, 1974, p. 55):

Não posso crer que se conceba
Do amor senão o gozo físico!
O meu amante morreu bêbado,
E meu marido morreu tísico!
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Não sei entre que astutos dedos
Deixei a rosa da inocência
Antes da minha pubescência
Sabia todos os segredos...

[...]

Não posso crer que se conceba
Do amor senão o gozo físico!
O meu amante morreu bêbado,
E meu marido morreu tísico!

Também a linearidade do prosaico absorvido no verso livre, 
pela impregnação lírica, modula-se no jogo aliterativo do estado 
de ânimo musical. Procurando dessensibilizar-se da “força do 
hábito”, como contou, Bandeira acabou extravasando-a pelo 
verso livre. O realismo ingênuo, da consciência enquanto imediatez 
do lírico na síntese apolíneo-dionisíaca, significará afastamento 
do abstrato reflexivo, num recuo rumo ao surrealismo. “A poesia 
está em tudo” – ensinou-lhe o pai bondoso, figura fundamental 
dessa poética (BANDEIRA, 2012, p. 27).

Sem radicalismo dadá, a consciência se detém na contra-
ção da imagem, como no haicai, ou dele dilata o seu pequeno 
vislumbre de relance filosófico, mas aderido, e quando se dissolve 
na fragmentação do onírico, recolherá com equilíbrio e jocosa 
pacificação, no retorno à fatura, o arranjo lúcido da sintaxe 
narrativa, transformando o estranhamento em familiaridade, 
com a eliminação da atmosfera de mal-estar do pesadelo, como 
se vê em “Desmemoriado de Vigário Geral”, “Noturno da Parada 
Amorim”, “A Virgem Maria”, ou de Libertinagem, onde se concen-
tram poemas desse tipo, “Noturno da Rua da Lapa” (BANDEIRA, 
1974, p. 124), quando a citação do corvo de Poe e sua contraposição 
ao prosaico da bomba de flit e do inseto, mostra o sentido de 
brincadeira que desmonta o tom sinistro à Lautreamont:
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A janela estava aberta. Para o quê, não sei, mas o que entrava 
era o vento dos lupanares, de mistura com o eco que se partia 
nas curvas cicloidais, e fragmentos do hino da bandeira.
Não posso atinar no que eu fazia: se meditava, se morria de 
espanto ou se vinha de muito longe.
Nesse momento (oh! por que precisamente nesse momento? 
...) é que penetrou no quarto o bicho que voava, o articulado 
implacável, implacável!
Compreendi desde logo não haver possibilidade nenhuma de 
evasão. Nascer de novo também não adiantava. – A bomba de 
flit! pensei comigo, é um inseto!
Quando o jacto fumigatório partiu, nada mudou em mim; 
os sinos da redenção continuaram em silêncio; nenhuma 
porta se abriu nem fechou. Mas o monstruoso animal 
FICOU MAIOR. Senti que ele não morreria nunca mais, nem 
sairia, conquanto não houvesse no aposento nenhum busto 
de Palas, nem na minh’alma, o que é pior, a recordação 
persistente de alguma extinta Lenora.

A forma in-corporada está longe de virar matéria de poesia, 
como chegaria a ser no apuro cerebral de João Cabral de Melo 
Neto, produtor posterior de um modernismo enrijecido ou, antes, 
no “modernismo reacionário” de primeira hora, como Carpeaux 
denomina o “passadismo” de T.S. Eliot, em que vê um classicismo 
movido pela grande relação entre esteticismo e pessimismo a 
mobilizar toda a grande literatura de todos os tempos contra o 
deserto de “The Wast Land” (CARPEAUX, 1966, p. 3215).

Sendo meio, a forma in-corporada se prova mais decisiva-
mente como forma pre-disposta ao ingênuo naqueles momentos 
tão surpreendentes, a ponto de causarem incompreensão e 
ceticismo a Mário de Andrade, quando os poemas vêm pron-
tos – casos que Bandeira chama de “fisiopatológicos” – como 
em “Renúncia”, de 1906, de A cinza das horas (BANDEIRA, 1974, 
p. 46), um soneto inteiriço, com rima e métrica, a respeito do 
qual Bandeira anota em réplica, datada de 27 de dezembro de 
1924, à carta de Mário, “foi feito com 40º, vômitos, suores frios, 
escarros de sangue – o quadro clínico completo de uma poussée 
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tuberculosa”, assim como o subdelírio de “Os sinos” durante um 
acesso de gripe (ANDRADE; BANDEIRA, 2000, p. 166).

Do mesmo modo, no episódio da viagem tumultuada, 
devido a ventania e perda de rumo, quando voltava numa 
canoa de uma temporada num sítio, para pegar o trem das 
cinco em Mangaratiba, com a correria, o subdelírio da fadiga 
propiciou-lhe o seu mais longo poema, mas o esgotamento e o 
sono deixaram-lhe somente os seis magros versos de “Oração no 
Saco de Mangaratiba”, de Libertinagem, 1930. Segundo Bandeira 
(2012), essa foi a mais inconsolável das suas perdas. A situação 
e o resultado estético sugerem relação com “Canção das Duas 
Índias”, de Estrela da manhã, 1936, mas este é um poema de cuja 
“bula” Bandeira nos privou. Curiosamente, são dois poemas 
próximos da temática do naufrágio, da atmosfera e mesmo 
da locação do filme brasileiro pioneiro de nossa vanguarda 
cinematográfica, Limite, 1930, de Mário Peixoto.

Há poemas feitos de sonho, como “O Lutador”, de Belo 
belo, 1948, e “Palinódia”, de Libertinagem. Há os que ficam alguns 
anos de quarentena, como, depois da primeira exclamação, 
“Vou-me embora pra Pasárgada”. Há a “Última canção do beco”, 
de Lira dos cinquent’anos, 1940, em que a emoção na hora da 
mudança do “Beco” se ritma em redondilhas e, atrapalhada por 
compromissos, contatos e acidente com a ponta do lápis, faz 
afinal surgir, para o poeta espantado, a simetria de um poema 
“em sete estrofes de sete versos de sete sílabas” (BANDEIRA, 
2012, p.139-140).

Seu surrealismo enformado é um surrealismo-de-província, 
bem comportado, cujo efeito estético vem de uma quase natu-
ralidade lírica, ao mesmo tempo que paradoxalmente retém na 
medida de todas as coisas, a natureza humana, no folêgo exato 
da redondilha, a consciência condicionada. Inocente das inten-
ções de dissolvência que estavam no programa do surrealismo 
europeu, conforme vê Benjamin (1985, p. 32) em “Surrealismo 
– O último instantâneo da inteligência europeia”, com vistas a 
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“mobilizar para a revolução as energias da embriaguez”– lúdico 
com as condições formais, o surrealismo acordado de Bandeira 
limita-se a ser corredor da emoção lírica.

Sua relação com o programa surrealista pode ser resumida 
por estas palavras em Itinerário de Pasárgada (2012, p. 147-148), a 
respeito da retratação de seu sonho por “Palinódia”, em que o 
entressonho do despertar é meramente uma inoperância para 
o fazer apolíneo dos numerosos poemas que obteve e perdeu 
durante o sono:

Infelizmente não os pude recompor depois de acordado. Só 
duas vezes o consegui. Da primeira vez imperfeitamente: 
foi o caso de Palinódia! Ao despertar, me lembrava ainda 
nitidamente dos quatro últimos versos:

[...] não és prima só
Senão prima de prima
Prima-dona de prima
– Primeva.

e vagamente dos primeiros:

Quem te chamara prima
Arruinaria em mim o conceito
De teogonias velhíssimas
Todavia viscerais.

Continua Bandeira:

Para completar o poema tive de inventar a segunda estrofe, 
que não saiu hermética como a primeira e a terceira. Achei que 
seria melhor isso do que fingir obscuridade, coisa que jamais 
pratiquei. É verdade que tentei o ditado do subconsciente, 
segundo a receita surréaliste (fracassei, como sempre).

O racionalismo rigoroso de Lukács, em prol de um rea-
lismo crítico, não se contentaria com essa equilibrada mediação 
lírica do “realismo ingênuo” de Bandeira, vista como sentimento 
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de mundo recolhido na subjetividade acordada, mas inocente. 
Mas quando ataca a vanguarda naquilo em que ela se extrema 
como outro polo da mediocridade burguesa, apelando para a 
excentricidade patológica na configuração do “estilo de careta”, 
Lukács (1969, p. 56), pelo menos, haveria de concordar que aquela 
subjetividade recolhida ao mundo apresenta como saldo sua 
distância do que o filósofo chama de “rousseaunismo perver-
tido”, significando “recusa do social”. Nisto, segundo Lukács 
(1969, p. 54-55), a condição humana dada como incontornável 
concorre para a “desmundanização”, onde o real é pesadelo, 
“que, se possível, se desenrola na consciência de um idiota”. 
Daí, para a expectativa de regresso triunfal à natureza é um 
passo em busca da ausência de pensamento e de moral que só a 
dignidade dos animais possibilita. Lukács apresenta o exemplo 
no poema de Gottfried Benn:

Oh! Porque não somos nós os mais remotos dos nossos 
antepassados!
Pequeno monte viscoso no morno pântano.
Viver e morrer, e fecundar e procriar
Seriam puro efeito dos nossos humores mudos

Ou então tufo de algas ou ruga na duna
Que o vento modela e que, pesada, rui.
Cabeça de libélula ou asa de gaivota
Seriam progresso demais, demasiado sofrimento!

O “Oh” inicial da tradução pode estar reproduzindo uma 
canastrice original suficiente para mostrar a diferença de 
qualidade em relação ao anticabotinismo de Bandeira. Mas, 
avançando um pouco pelo texto, a exalação é semelhante àquela 
que Benjamin (1985, p. 74) cheirou ao adentrar no ambiente 
flatulento da “melancolia de esquerda”, nos poemas de Erich 
Kästner, elaborados carinhosamente com a “melancolia da 
rotina”. A qualidade de destaque para Bandeira, em relação 
aos aspectos do “rousseaunismo pervertido” e da “melanco-
lia de esquerda” – de resto não tão pesadamente frequentes 
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no contexto brasileiro – é a sinceridade de sua subjetividade 
recolhida. O tom pesaroso do exemplo, que se arrasta em 
reflexão cada vez mais contraditória e distante do que finge 
estar querendo, só para conseguir mais uma poesia, tem em 
Bandeira a contrapartida de lucidez do imediato que, sem ser 
propriamente resignada, é realista. “Modesta”, diria Mário de 
Andrade: “modesta grandeza”:

O poeta logo converte o assunto ao poeta, não às caracterís-
ticas exteriores e adquiridas do poeta, não ao seu processo 
de versejar, ao seu estilo, a tiradas nem metáforas, mas à sua 
naturalidade mais intrínseca, mais incontestável: suas recor-
dações de sua vida vivida, saudades da infância. (ANDRADE, 
1987, p. 123).

Sua relação com a natureza não se afeta de pungente, mas 
é já o espontaneísmo com que se apresenta, sem denegar com 
hipocrisia a humanidade propiciatória ao poético. Seu diálogo 
com a “Andorinha”, no matter of fact do seu realismo ingênuo, 
acrítico e amoral como o realismo homérico, tem o pudor de 
se limitar a uma resposta humana dirigida à natureza do céu 
(BANDEIRA, 1974, p. 121):

Andorinha lá fora está dizendo:
– “Passei o dia à toa, à toa!”

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa!

Sem a “intenção excessiva” do registro folclórico, ele 
reproduz, na adesão à situação vivida, a ingenuidade popular, 
animista, de conversa com bichos, que pratica traduções do 
natural através dos jogos onomatopeicos postos em significação, 
como ocorre, por exemplo, com o nome “bem-te-vi”, ou, como 
poderia ocorrer com a voz “à toa” para as andorinhas, voz 
clara, ensolarada, diurna, arejada, bem diferente do “nunca 
mais” do corvo de Poe – o que dá àquela absoluta leveza para 
sua mensagem negativa.
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Sem o andamento pesaroso do lamento interminável, 
que vai fazendo oportunismo com a miséria humana, sua poe-
sia fica na proporção equivalente ao pio a qualquer hora da 
andorinha. A ausência de artigo para “andorinha” assimila o 
modo popular – tão ao gosto do amigo Mário de Andrade – e, 
sem a gaiola prepotente do homem em “A andorinha” ou “Uma 
andorinha”, dá à natureza sua independência pelo nome-em-si, 
ficando, modesto e respeitoso, em seu devido lugar, e revelando 
o monólogo lírico pelo pretenso diálogo de sua subjetividade 
recolhida na objetivação imediata do poético.

Professa o saldo negativo na fissura, mas não tergiversa 
sobre a diferença de condição. Une e separa, incorporando 
a natureza à recepção da cultura com a naturalidade do 
que é próximo. Namora o retorno à natureza, mas responde 
sobriamente com a antropomorfia fabular da prosopopeia. Na 
diferença que só a razão empobrecedora da criatura humana 
pode apresentar entre “dia” e “vida”, registra a constatação do 
estado de consciência teleológica, mas impotente para realizar 
a universalidade entrevista. O rodeio na particularidade é o 
seu limite: “à toa, à toa”.

Literatura dos falidos
O ferro de marcar boi com formato de ponto de inter-

rogação de Carlos Drummond de Andrade, ex-proprietário e 
fazendeiro do ar, marcou graficamente quase toda a sua imensa 
vida de poemas e gravou onipresentemente todo o espírito de 
sua poesia. A virilidade amadurecida do romance de Graciliano 
Ramos, estoicamente de frente para a revolução, apresentou 
o mapeamento marxista engradado dolorida e rigorosamente 
a partir das condições de possibilidade da história brasileira, 
perscrutada e sentida na interioridade regional das vidas exem-
plares do burguês, do pequeno-burguês e da proletarização. A 
nidificação nostálgica do tempo acabado do engenho de açúcar 
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aninhou o choro de manteiga derretida de José Lins do Rego. A 
inocência erótica de Manuel Bandeira musicalizou o princípio de 
realidade da linguagem, abrindo-a, florescente, para a expressão 
ingênua do “mundo sem culpa” de familiar brasilidade. Esses 
são exemplos da riqueza de respostas que a literatura de falidos 
deu para a história da cultura brasileira na primeira metade 
do século XX, no percurso da roça ao elevador, conduzido pelas 
transformações históricas do Brasil naquele período.

Para observar as diferenças de atitude estética em alguns 
desses casos, no modo como contextualizaram o período e na 
interação entre arte e história, encontramos três poetas na 
rua, unidos de saída pelas vicissitudes de classe e por um olhar 
moderno sobre o trânsito urbano: a cena de “pobre alimária”, de 
Oswald de Andrade, guiada sua leitura pelo estudo de Roberto 
Schwarz (1987, p. 11-28) em “A carroça, o bonde e o poeta moder-
nista”, ajuda a relacionar aquele poema a “Cota zero”, de Carlos 
Drummond de Andrade e a “O cacto”, de Manuel Bandeira.

A partir daquele ensaio, que encontra na poesia de Oswald 
de Andrade o paradoxo de um moderníssimo “ufanismo crítico”, 
usando ainda sua terminologia, podemos atribuir a Bandeira 
a caracterização de um moderno-de-província. Contrapondo as 
duas atitudes à de Drummond, veremos neste um “moder-
nismo desolado”. São modos como esses poetas brasileiros 
responderam a seu tempo e é o modo de perceber por contraste 
as possibilidades de expressão da poesia ingênua de Manuel 
Bandeira, na qual a presença da humildade do estilo é assim 
comentada por Davi Arrigucci Jr. (1983, p. 113), em seu estudo 
“O humilde cotidiano em Manuel Bandeira”: “A questão envolve 
uma situação de classe social: um poeta, vindo de uma família 
tradicional do Nordeste, da ‘aristocracia’ rural, se identifica, 
em determinado momento, com uma postura humilde”. Mas o 
crítico adverte: “Não é como tema que a pobreza aqui importa. 
É essencialmente no modo de representação que se afirma sua 
importância fundamental: concebida como um valor ético de 
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base, um modo de ser exemplar, a humildade se converte ainda 
num princípio formal do estilo”.

Roberto Schwarz (1987), ao interpretar o tempo de folga 
que Oswald de Andrade teve para passear à vontade com sua 
kodak-galhofa, vincula do mesmo modo sua formalização esté-
tica às virtudes históricas que a possibilitaram, mas cuidando 
sempre em não reduzir o trabalho artístico à origem social do 
autor, o que não lhe impede de observar em sua expressão a 
historicidade que o produziu esteticamente. Assim é que, ao 
diagnosticar a poesia de Oswald de Andrade como a que “per-
seguia a miragem de um progresso inocente”, Schwarz (1987, 
p. 24) coloca-a no contexto de uma despreocupação, garantida 
pelo poder econômico de uma classe, cuja miragem mencionada 
acima a crise de 30 ainda não havia debelado.

Na posição do “alto” em que se encontrava, o talento de 
Oswald, bem alimentado por viagens à Europa e modernismos, 
pôde festejar o “seu país” com todo o otimismo que a situação de 
atraso deste não permitia. Assim, o poeta moderno abraça, com 
o olhar risonho que percorre empático as ruas, as situações de 
contraste e embate entre “moderno-de- província” e “arcaico” – 
como vê Schwarz em “pobre alimária”, poema da seção “Postes 
da Light”, de Pau-Brasil, 1925 (SCHWARZ, 1987, p. 14):

O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho
E como o motorneiro se impacientasse
Porque levava os advogados para os escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
Trepou na boleia
E castigou o fugitivo atrelado
Com um grandioso chicote

O título “pobre alimária”, que, por natureza, e de modo 
mais específico ao modernismo de Oswald de Andrade, é a 
chave do poema, explicitando sua intenção significativa de 
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síntese anunciada, articula-se em contraponto no comentário 
distanciado que estabelece em relação ao recorte de cena em 
seu corpo narrativo. É o momento de síntese em que a presença 
da voz lírica se mostra mais destacada daquilo que representa, 
deslocando-se da situação conclusiva de último verso para o 
espaço da apresentação vestibular. A intenção explícita do 
poema desenvolve, pois, um comentário irônico, numa pers-
pectiva oposta, por exemplo, a de Nietzsche, que na demência 
de seu último tempo, chorou, na rua, abraçado a um cavalo que 
havia sido espancado. Distante da profunda tragicidade em que 
demência e choro convulsivo são o comentário estentórico sobre 
a ferida entre cultura e natureza, em “pobre alimária” a leveza 
da atitude orienta a mera observação jocosa de que quem paga 
o pato dos conflitos humanos é o cavalo.

A observação genérica de natureza filosófica, barateada 
pela elementaridade de sua ligeireza bonachona, em nível mais 
entranhado vem, contudo, carregada do tempo e lugar de sua 
expressão, isto é, vem densamente historicizada. O substantivo 
de ressonância arcaica, “alimária”, na mesma medida do sujeito 
indeterminado para os populares que “desatravancaram” a 
carroça, associa-se à dicção de “veículo” com a empostação 
generalizante dos plurais “advogados” e “escritórios”, postos 
entre o depreciativo e o divertido. O poeta junta no mesmo 
contexto a linguagem antiga, epopeica, do “lesto” carroceiro, 
para dar o traço de conivência do “poeta moderníssimo” com 
a precariedade heroica do trabalhador e com o provincianismo 
da modernidade de bondes e advogados. Assim, atua como um 
dos observadores da cena, fazendo empaticamente o papel 
deles. A leitura de Schwarz aproxima tal voz narrativa à de um 
“fazendeirão”. O que, segundo o crítico, faz mesmo o poema 
vanguardista filiar-se à inflação das aparências, na ânsia anti-
moderna “de reconhecimento superior própria do Ancien Règime 
das dependências pessoais” (SCHWARZ, 1987, p. 18).

A análise de Roberto Schwarz (1987, p. 19) mostra que 
o não distanciamento dessa atitude auratiza as apreensões, 



Ingenuidade e brasileirismo em Manuel Bandeira

81

construídas pelo poema numa direção “literal-alegórica”, por 
onde a limpeza literal típica da modernidade ganha adequa-
ção própria – conivência – ao misto de “moderno-de-provín-
cia” (bonde, advogados) e “arcaico” (fugitivo atrelado e lesto 
carroceiro), para, como alegoria do Brasil, no recorte de um 
flagrante literal possível a toda hora, festejar a perspectiva 
daquele “progresso inocente” com a exclamação sempre por 
trás da foto poética: “Esse é o meu país!”.

Portanto, tal perspectiva, apesar de sua porção crítica, 
mostra a poesia de Oswad também filiada à linha otimista, 
isto é, ingênua, que Antonio Candido conceituou e estendeu 
das Memórias de um sargento de milícias até Serafim Ponte Grande, 
quando tratou, em “Diálética da malandragem” (1970) da estru-
tura literária que absorve e revela a estrutura histórica do 
país, posta num denominador comum da dialética de ordem e 
desordem, no inocente “mundo sem culpa” que as inadequações 
e a imaturidade da origem colonial do país provocam.

Com relação à dualidade, ainda viva, de traços burgueses 
e pré-burgueses e, frente a ela, à diversidade das interpreta-
ções de nossa tradição intelectual, Roberto Schwarz (1987) 
observa que em Oswald, o tema, comumente associado a atraso  
e desgraças nacionais,

adquire uma surpreendente feição otimista, até eufórica: o 
Brasil pré-burguês, quase virgem de puritanismo e cálculo 
econômico, assimila de forma sábia e poética as vantagens do 
progresso, prefigurando a humanidade pós-burguesa, desrecal-
cada e fraterna; além do que, oferece uma plataforma positiva 
de onde objetar à sociedade contemporânea. Um ufanismo 
crítico, se é possível dizer assim. (SCHWARZ, 1987, p. 13).

O atraso, assim, deixa para o presente a atitude típica do 
sentimento nostálgico daqueles bons tempos. O que não deixa 
de lembrar também as próprias teorizações do poeta, não só 
as difusas nos manifestos, como a da linguagem mais explícita 
de Crise da filosofia messiânica.
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Na trama dos verde-amarelismos da rica meada lite-
rária e ensaística da cultura brasileira, sob o aspecto de sua 
atuação reflexiva, Alfredo Bosi, em “O nacional e suas faces” 
(1983), procura fisgar o fio vermelho que emerge e submerge 
no cordão tecido de visão conciliadora preponderantemente à 
visão dramática. Nele, o tudo assimilar do lema antropofágico 
revela sua impropriedade com o comentário impiedoso do 
tempo da mídia e da radical internacionalização do capital, 
deixando adiada para a segunda fase do modernismo brasileiro 
e presença nítida do fio vermelho de uma “concepção agônica 
e contraditória do nacional” (BOSI, 1983, p. 44).

Portanto, se a jocosidade do primeiro modernismo embaça 
a possível presença daquela cor de guerra, devido ao “ufanismo 
crítico” que parece fazer desaparecer o fio vermelho, o sujeito 
desolado em Drummond conduz a figuração formulada pelo 
crítico ao esvaziamento que sua feição alheada provoca, atra-
vessando-a por cima com a cor cinza da universalidade cética, 
enquanto a poesia de Manuel Bandeira, aderida à particulari-
dade sensível da vivência e reduzida ao “não-me-importismo” 
da “vida à toa”, encorpa inocentemente o cordão conciliador, 
garantido-lhe consistência ideológica com o testemunho de 
sua poesia cordial.

No grupo dos grandes inconformistas, como Raul 
Pompeia, Euclides da Cunha e Araripe Jr., Alfredo Bosi (1983, 
p. 42) encontra a unidade de um “estilismo nervoso”, a qual 
podemos aproximar posteriormente o momento de Graciliano 
Ramos. Por aí será possível ver a posição de Drummond mais 
próxima destes que da irreverência modernista de Oswald de 
Andrade, principalmente se entendermos que a radicalidade em 
nervos orquestra uma retórica de ríspida racionalidade cética. 
As observações de Antonio Candido justificam o argumento: 
apresentando a “Oficina irritada” de Drummond, ao tratar de 
suas inquietações, Antonio Candido (2011, p. 98) aproxima sua 
atitude estética à maneira de Graciliano Ramos no romance, 
numa posição equivalente de “verdadeiro choque contra o 
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leitor”. Assim, relativamente ao problema da identidade do 
ser, que a obra de Drummond arquiteta, contrafeita, entre o 
eu absorvente, o mundo e a arte, tal arquitetura conquista 
sua força poética pela falta de naturalidade, o que a torna tão 
distante de Manuel Bandeira, cuja espontaneidade transforma 
qualquer assunto em poesia, “hábitos, amores, família, amigos”, 
“pelo simples fato de tocá-lo” (CANDIDO, 2011, p. 71).

Movimento e interrupção, que “pobre alimária” recorta 
no contexto de um desajuste de ordem e desordem, aparecem, 
portanto, em outra chave, quando o poeta mineiro, pelo caminho 
do funcionalismo público, estaca na esquina do modernismo, 
vendo a “Cota zero”, de Alguma poesia, 1930 (ANDRADE, 1974, p. 23):

Stop.
A vida parou
Ou foi o automóvel?

O menor poema de Drummond apresenta-se como semente 
da obra expansiva. A ausência de engenheiros em “pobre ali-
mária” de Oswald, como observou Roberto Schwarz, mostra ali 
o dinamismo lento do “moderno-de-província” aparecendo no 
circuito dos advogados para os escritórios, nos trilhos do “lado 
doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos”, conforme 
expressão do “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”.

Agora, aquela familiaridade servil do motorneiro, em 
“pobre alimária”, que sabe com quem lida no cotidiano, é supri-
mida pela abstração técnica em que surge anônima a linguagem 
do título: “Cota zero”. Antes, a empatia do poeta moderníssimo 
com o mundo pré-burguês – visto como promissor à solução feliz 
de um progresso inocente – se abria desde logo na linguagem 
conivente do título. Agora, é a mordacidade que mastiga a 
linguagem técnica, assumindo-a modernamente na lírica, para 
invertê-la com o avesso da ironia, cuja natureza crítica reclama 
aí recheio humano à planura da cota zero que a terraplenagem 
das rodovias modernas produz. A modernidade da planura, da 
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retidão e da eliminação do ornamental aparece assimilada na 
linguagem rápida e técnica do poema para atuar contra isso. 
Assim, ao invés de aderência à linguagem pré-burguesa, temos 
a utilização da linguagem maquinal, de teor alienante, posta 
como reconhecimento crítico na direção da contra-alienação. 
É o moderno contra o moderno, sem ufanismo. Sobre isso, o 
ferro de marcar boi faz uma de suas primeiras marcas.

A literalidade moderna, que Oswald cobria com a signifi-
cação alegórica e feliz do “isto é o meu Brasil!”, é reconduzida 
agora ao grau zero da cota, para ser revirada contra si própria 
no ato mesmo de sua assimilação. O poeta mineiro recebeu os 
modernistas paulistas, em 1924, como pessoas de um tempo 
mais à frente, conta Pedro Nava em suas memórias num episódio 
de Beira-mar aberto com epígrafe retirada da obra do próprio 
Drummond, “Brasil Tarsila”: “Tarsila, Oswald e Mário revelando 
Minas aos mineiros de Anatole” (NAVA, 1978, p. 183).

Entretanto, não será pela demarcação de contrastes 
entre atraso e progresso que se pautará o espírito da poesia de 
Drummond, ainda que cenas à maneira de Tarsila venham a ser 
recortadas. Aí a moldura que a contornará será a da antipatia 
demonstrada pela exclamação de enfado à vida besta da roça. 
De frente para a modernidade, Drummond dá a medida de sua 
poética ao encarar a situação presente. Tanto quanto Bandeira, 
mas no extremo oposto, nenhum projeto subjaz a seu olhar 
cinzento, enquanto em Oswald a irreverência é afinal a reve-
rência amorosa com os valores nacionais que apresenta rindo, 
como percebe Schwarz (1987, p. 27). Certamente a condição de 
classe deve ajudá-lo a sentir-se responsável por esses valores.

Ao invés do estilo silogístico que desloca a conclusão para 
o título filosófico em “pobre alimária”, a abertura do título, em 
“Cota zero”, esvazia aquele tom festivo e ridente da chave de 
ouro exclamativa, mobilizando o título para o plano realmente 
anunciativo da constatação. Mas nem por isso o moderno cético 
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submete-se ao fato que a literalidade apreende. “Cota zero” 
pratica, no seu deslocamento metafórico, uma ironia a seco.

Movimento e interrupção não se formalizam como desa-
juste. Estão postos no ritmo harmônico da rotina dinamizada 
e mecânica de parada e continuação, do moderno, dado em si 
simplesmente como mais um acontecer. Sua revolução formal 
se faz como movimento de lucidez, e os escândalos que suas 
pedras no meio do caminho suscitam são logo embalados pelo 
autor com a indiferença. Mas o alheamento desse estoicismo não 
é omissão. É consciência deserdada e lúcida. A dúvida hiperbólica, 
posta como máquina da demolição, para o início dos alicerces da 
obra racionalista, transforma-se em alavanca do construtivismo.

A interioridade do “poeta da objetividade”, como Carpeaux 
(1943, p. 331) definiu Drummond, percorre cada tempo com o 
cajado de sua ironia seca, o ponto de interrogação. Desde a estreia, 
a inquietação permanente revelou sua condição às propostas 
do modernismo. Com um pé atrás, aquele que já fora brasileiro, 
observou antropofagias e paus-brasis sem adesão, o que de saída 
lhe garante uma objetividade cosmopolita à expressão aderida 
de seu tempo e lugar. É o que observa o olhar estrangeiro de John 
Gledson ao tentar apanhar a unidade de Alguma poesia:

Pode parecer que a ideia do Brasil como unidade política e 
cultural não seja ponto de partida muito promissor na tarefa 
de descobrir a verdadeira intensidade desta coletânea, porque 
Drummond sempre foi cético em relação a ela, perguntando-se 
até o que é que justifica a utilização das palavras ‘Brasil’ ou 
‘brasileiro’. Mas, na sua complexidade de ideia criticada e coisa 
sentida, o ‘Brasil’ serve de caminho inesperadamente útil 
para a descoberta dessa intensidade (GLEDSON, 1981, p. 62).

Pode-se deduzir daí que em Drummond, em relação ao 
ufanismo crítico de Oswald, teríamos a sua racionalização 
cética: ponto de interrogação.

Como modernista de 22 na maturidade de 30, em 
Alguma poesia (ANDRADE, 1974), a ironia do poema-minuto, da 
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poesia-piada em “Cota zero”, mostra-se mais apropriada mesmo 
ao riso amarelo da metafísica, tanto quanto os correlatos da 
interrogação – quiasmos e repetições – ao circundarem com 
o enigma existencial as retinas fatigadas no meio do caminho, 
somente podem provocar pateadas e zoeiras nos idiotas do 
parnaso, cuja imbecilidade passa por cima do cerco incontor-
nável da dúvida sem chave de ouro.

Drummond (ANDRADE, 1974, p. 12, 17) usa o quiasmo para 
dar o sentido sufocante da oclusão. Revertendo ironicamente 
a retórica de Bilac, no andar pouco a pouco dos amantes que 
vão se aproximando pelo quiasmo de “Tinha a alma de sonhos 
povoada/E a alma de sonhos povoada eu tinha”, a obsessão em 
“No meio do caminho tinha uma pedra/Tinha uma pedra no 
meio do caminho”, como também em “Um burro vai devagar/
Devagar as janelas olham” parece imanente ao contexto. Em 
“Cidadezinha qualquer” a ironia do comentário-exclamação 
assimila uma estrutura correlata à chave de ouro do “silogismo” 
da lavra parnasiana – “Êta vida besta, meu Deus” – mas escu-
lachando a tendência apoteótica daquela.

Em “No meio do caminho”, a interrogação vestida agora 
de quiasmo obsessivo, dará a Mário de Andrade a sensação de 
que se trata de um forte exemplo de “cansaço mental”, mas sua 
estrutura não será utilizada por ele como contraexemplo do que 
vê de “chaves de ouro” e, a partir daí, de “espírito parnasiano” 
nas tiradas conclusivas de Oswald, às vezes deslocadas para o 
título, como vimos. É o que deixa de ver Haroldo de Campos, 
em “Uma poética da radicalidade”, Poesias reunidas de Oswald 
de Andrade, quando estranha a observação de Mário:

o equívoco de Mário estava em querer analisar as realizações 
de Oswald a partir de esquemas parnasianos que lhes ficam 
nos antípodas. Escreve o autor de Pauliceia: ‘... o Oswald sem 
pensar nisso usa em geral na poesia dele o pior de todos os 
processos parnasianos: o verso de oiro. Pau-Brasil está cheio 
de poemas escritos unicamente por causa do verso de oiro, 
que no caso, em vez de ser lindo à parnasiana, é cômico, é 
ridículo etc. à Osvaldo’ (CAMPOS, 1974, p. 18).
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Em Drummond, um avanço na utilização de todas as 
conquistas formais, sem o provincianismo de suas discussões, 
orienta aquilo que parece ser um enfado e uma relativização do 
valor de todas as formas. Passando, como Bandeira, por todos os 
estilos que a época formula, o tempo presente de Drummond é, 
entretanto, somente a hora de sua poesia interrogativa caminhar 
de mãos pensas encarando todos os tempos do sujeito desolado. 
A universalização a-historicizante da história e a historicização 
da abstração universal confluem na forma da interrogação 
deserdada, por onde a dúvida hiperbólica permanente se con-
ceptualiza para apanhar a vida.

O movimento de alienação é esvaziado de qualquer 
particularidade narrativa pela linguagem abstrata de “Cota 
zero” (ANDRADE, 1974, p. 23), onde, ao invés de advogados, 
motorneiro, carroceiro, alimária, o ritmo cotidiano é flagrado 
em linguagem depurada pela consciência dura do poeta, que 
equaciona a interrupção maior da interrogação posta entre 
“vida” e “automóvel”. Registra com ironia o americanismo de 
“Stop” para, em seguida, ferrar a feição moderna de sua lingua-
gem, assumida e fixada, com o abalo da dúvida cuja alavanca 
interrogativa retorna ao texto estremecendo-o.

Mas, ainda que tal dúvida venha da roça e da falência, 
ela, de ferro, enfrenta a objetividade do presente, sem nenhum 
passadismo, para petrificar-se na contemporaneidade que 
quer abalar o movimento com seu sinal dirigido à paralisia do 
sentido. Indica na sua abstração os primeiros sinais da facies 
hippocratica da alegoria em que acabará essa busca rigorosa 
de resposta, sempre ouvindo a voz de seus antepassados, mas 
estoica e sem remissão, como em “Os bens e o sangue”, de Claro 
enigma, 1951 (ANDRADE, 1974, p. 186):

Ó poeta de uma poesia que se furta e se expande
à maneira de um lago de pez e resíduos letais...
És nosso fim natural e somos teu adubo
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Ou ainda, como Bandeira o viu tempos depois, em 
“Retrato”, de Opus 10, 1952, depois de atravessar a rua:

Com os braços colados
Ao longo do corpo
Vai pela cidade
Grande e cafajeste,
Com o mesmo ar esquivo
Que escolheu nascendo
Na esquiva Itabira.

Aprendeu com ela
Os olhos metálicos
Com que vê as coisas:
Sem ódio, sem ênfase,
Às vezes com náusea.

A mesma amorosidade modesta e cordial encontra, 
boquiaberta, “O cacto”, de Libertinagem, em 1930, no seu caminho 
poético com menos cenas de rua, se o compararmos à estética 
de fotógrafo festivo de Oswald de Andrade. Ao falar deste, 
Bandeira apresenta a pedra de toque de sua própria expressão. 
Em carta a Drummond, de outubro de 1924, diz em relação ao 
“problema do nacionalismo na arte brasileira”:

O Oswald de Andrade defende o primitivismo, mas o primiti-
vismo dele é civilizadíssimo: creio que há mal-entendido na 
rotulação: o que ele quer é acabar com a imaginária livresca, 
fazer olhar para a vida como os olhos de criança ou selvagem, 
virgens de literatura. Conheço alguns poemas Pau-Brasil, 
onde há coisas assim: ‘A lua nasceu com licença da Câmara 
Municipal’. É ingênuo, mas ingenuidade de civilizado. Sucede 
o mesmo com as músicas negras de Vila-Lobos. Em suma, não 
se trata de falar ou cantar como crianças negras ou selvagens 
mas de se exprimir com o mesmo lirismo ingênuo. (BANDEIRA, 
1958, v. II, p. 1386).

É o mesmo Bandeira que fala de um Oswald “dessentimen-
talizado”, preocupado em esconder sua ternura (1958, v. II, p. 
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1288) e que praticou poesia “menos por verdadeira inspiração 
do que para indicar novos caminhos” (1958, v. II, p. 1095).

São observações distendidas no senso comum do comen-
tário rápido ou da linguagem coloquial da carta ao amigo, mas 
que fomentam a interpretação apurada de Roberto Schwarz e 
iluminam a estética do próprio poeta. “Ingenuidade de civili-
zado”, assim vem a ser uma expressão decifrada pelo crítico ao 
observar que o parti pris de Oswald de “ver com olhos livres” 
tinha algo de “uma opção por não enxergar” o nosso provin-
cianismo e as nossas relações rurais atrozes, mas que salvava 
o aspecto crítico de seu ufanismo pelo ar de piada que lhe dava 
(SCHWARZ, 1987, p. 28).

Sem o ar de piada, o humor puro de Bandeira, em sua 
sinceridade, não se encena inflacionando as aparências como 
se estivesse olhando à sua volta para verificar o efeito sobre 
amigos europeus da vanguarda.

Abominando o tratamento exótico que os artista brasileiros 
estavam dando às coisas de seu próprio país, o moderno-de-pro-
víncia inclui no lirismo de libertação até mesmo as propostas da 
estética modernista. A modernidade de “O cacto” (BANDEIRA, 
1974, p. 106) incorpora ou desrespeita todas as tendências:

Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária
Laocoonte constrangido pelas serpentes,
Ugolino e os filhos esfaimados.
Evocava também o seco Nordeste, carnaubais, caatingas...
Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excep-
                  [cionais.

Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz.
O cacto tombou atravessado na rua,
Quebrou os beirais do casario fronteiro,
Impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças,
Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas
   [privou a cidade de iluminação e energia:

– Era belo, áspero, intratável.
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O poema, datado de Petrópolis, 1925, e publicado em 
Libertinagem, 1930, traz no artigo definido do título o anúncio de 
uma composição, dissolvendo o gosto moderno da pura presença 
– “Cacto”. Assim, o processo menos moderno do uso do artigo, 
que poderia estar intitulando um soneto parnasiano, pode 
ainda garantir sua atualidade, que a semântica do substantivo 
insinua, desde que a planta – em cujo nome a mimese fonética 
da consoante muda e da aliteração já deixa ver os espinhos 
de sua rispidez – não seja domesticada pelo verniz de uma 
sobressignificação simbólica que aliene sua natureza, como por 
exemplo, a camisa de força do soneto e o do tom pomposo de 
Bilac faria com a ingenuidade folclórica de “A iara”, em Tarde, 
1919 (BILAC, 1996, p. 253), descontextualizando-a em causa 
própria e submetendo sua independência e a força popular da 
lenda ao oportunismo da mera utilização imagética por um 
academismo mortiçamente civilizado à europeia:

Vive dentro de mim, como num rio,
Uma linda mulher, esquiva e rara,
Num borbulhar de argênteos flocos, Iara
De cabeleira de ouro e corpo frio.

[...]

Mas nos meus braços a ilusão se esfuma:
E a mãe-d’água, exalando um ai piedoso,
Desfaz-se em mortas pérolas de espuma.

Esse esposo de Iara proclama uma amorosidade que é 
desmentida pelo modo como sua fatura se distancia do frescor 
fluido dessas águas. É uma distância que diminui com a separação 
do fato vivido que, em “O cacto”, o “aquele” introduz. Através 
do pronome demonstrativo que, em sua categoria tem a maior 
denotação de distância, o poeta abre o espaço narrativo retirado 
de sua presença, em rememoração reflexiva, como o pretérito 
dos verbos confirma. Porém, na demonstração vincula tudo ao 
sujeito, o qual é apresentado pela prosa sem metro do verso livre 
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como sujeito distendido na imediatez do lirismo liberto para a 
sensibilidade, dominando plenamente tal espaço e abafando a 
conotação algo eloquente que é característica do “aquele”. O 
ressaibo de parnasianismo de “O cacto”, assim, mostra a média 
do moderno-de-província, distante e próximo, ao contrário da 
cena de “pobre alimária”, em que os verbos do pretérito compõem 
integralmente a imagem, ou de “Cota zero”, em que a fixação do 
momento flagrante do abalo interrogativo esvazia a significação 
pretérita do verbo, cristalizando-a num presente inquieto.

A vinculação plena ao sujeito, que domina não a cena, 
mas o acontecimento na memória contínua, convida à espe-
culação extraliterária da biografia, ainda mais tratando-se 
de Bandeira, que a traz tão viva em sua poesia individualista. 
Assim, de estatuária vamos ao arquiteto, profissão que o pai, 
figura fundamental dessa lírica, quisera que o filho tivesse, e 
que o filho queria ter só para satisfazê-lo, condicionando com 
isso seu gosto pelas artes plásticas. É por onde veremos no cacto 
a simbolização discreta, não alegórica, com a naturalidade de 
um reflexo circunstacial, da figura do pai.

A mitologia faz a narração que inspirou a estatuária de 
Laocoonte (do grupo antigo da estatuária grega no Museu do 
Vaticano, Roma) e Dante, a que inspirou a de Ugolino (grupo 
de bronze de Carpeux, 1863, no Museu do Louvre). Ugolino 
della Gherardesca foi aprisionado sem comida numa torre, 
juntamente com seus filhos, herdeiros da desgraça do pai, que 
sendo o último a morrer, teria se alimentado dos próprios filhos, 
segundo a lenda. Também os dois filhos de Laocoonte pagaram 
pela desgraça do pai, um sacerdote troiano que além de ter suas 
advertências sobre a tramoia do cavalo de madeira dos gregos 
desprezadas pelos seus pares, ainda assim foi castigado por 
Poseidão, que lhe enviou do mar duas serpentes que o devoraram 
quando procurava livrar os filhos por elas enlaçados.

Nos dois casos, trata-se do fracasso do pai na proteção 
aos filhos, o que alude à morte do pai de Bandeira, em 1920, que 
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deixou o filho, além de empobrecido e doente, sem a companhia 
que em seu previsível leito de morte, como ele conta em sua 
biografia, tiraria do rapaz tuberculoso o medo de morrer, desde 
que aquela mão paterna estivesse pousada sobre a sua.

Mas o que permanece no texto é somente o sentido do 
fracasso paterno nas duas narrativas que o gesto de desespero 
das estatuárias cristaliza, unificadas pela mesma temática. Nelas, 
se o gosto moderno pela presença pura é traído pela comparação 
de apoio, isso não se faz pela neutralização artificiosa de “comos” 
comparativos. “Lembrava e “evocava” são os termos com que o 
poeta vincula ao sentimento da memória a imanência da signifi-
cação, dotando-a simultaneamente de valor emotivo e passando 
fluentemente do que poderia soar como convencionalismo aca-
dêmico, ao que se vislumbra como momento sociológico do “seco 
Nordeste”, eliminando em ambos os casos qualquer afetação de 
intencionalidade, mais ainda no segundo, devido à vaguidade e 
rapidez dos plurais e reticências de “carnaubais”, “caatingas...”, 
mencionados com ligeireza lacônica.

Em sua localização mais específica, a datação do poema 
identifica Petrópolis, o que Tristão de Athayde (1987, p. 101) 
confirma, em “Vida literária: vozes de perto”, testemunhando 
mesmo o evento, quando fala da planta como que “deslocada 
naquela natureza à europeia de clima frio e manhãs nevoentas” 
que, segundo ele, expressa no poema “uma nostalgia da força, 
da vida rude e belicosa”.

A localização específica do olhar sobre a “feracidade 
tropical” (“feraz”: fértil) e sua generalização através da força 
da natureza recolhem-se no mesmo fluxo difuso da memória, 
ampliando-se para o lugar nenhum do sentimento estupefacto 
em que se nucleia o sujeito, fazendo combinar na possibilidade 
paronímica de “feracidades” – quase um trocadilho irreverente 
com um termo erudito, portanto, antimoderno – a abundância de 
vida, a fertilidade, com a ideia selvagem, vital, de “ferocidade”.
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O colchete, que é a marca em Bandeira de seu extravasa-
mento lírico explosivo, confirma com “esta terra de feracida-
des excepcionais” o tom estentóreo próximo de uma retórica 
bacharelesca, que vinha dando sinais desde o “aquele” e das 
comparações. Mas a sintaxe límpida dos versos livres amplos 
garante a sinceridade emotiva de sua impressionabilidade adje-
tivante, se já não estivesse garantida pelo próprio contexto da 
poética de Bandeira, caracterizada pelo ar paródico que imprime 
à explosividade verbal o modo de torná-la mais verdadeira.

Na segunda estrofe, o evento se faz presente em seu 
movimento vivaz percorrido por orações coordenadas, mas 
o fato ainda permanece retirado ao sujeito pelo recuo do “um 
dia”. A vertigem na guerra da natureza centrifuga tudo de seu 
redemoinho dionisíaco. O modo ingênuo não tem mais nada para 
tirar desse acidente além do entusiasmo pela força natural. Sua 
literalidade registra, como em “pobre alimária”, o arcaico e o 
moderno-de-província de carroças e bondes – com o acréscimo 
avançado dos automóveis. Mas nenhuma sobressignificação 
se torna possível para o estado de espírito dessa poesia, nem 
o desvio do fato para a representação, por exemplo, de um 
ufanismo crítico, como viu Schwarz em Oswald de Andrade, nem 
a desolação cética de uma interrogação a ferrar a modernidade 
literal com a universalidade, como em Drummond.

Resta ao moderno-de-província a limpidez literal do 
impressionável, ainda que acrescido do reflexo ligeiro da ima-
gem do pai. A convivência de traços burgueses e pré-burgueses 
é recolhida pela força natural, sem a discriminação crítica, 
impossível para a ingenuidade. A alternância de movimento e 
interrupção não se faz de um ponto de vista distanciado, ainda 
que otimista ou mesmo entediadamente niilista. Antes, pelo, 
contrário, ela se interioriza na imediatez familiar da forma 
literária com que a subjetividade do poeta se dá ao seu mundo 
caseiro sem perspectiva histórica.
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Os restos bacharelescos são filtrados pela sinceridade 
moderna que faz recair sobre eles o velado ar de paródia, apesar 
da seriedade de tom neste poema – ao contrário de outros, como 
“Teresa”, em que ele é claro. Mas ressuma ainda a característica 
permanente em Bandeira: o comprazimento retórico pela via 
da explosividade lírica. É, pois, um tom verdadeiro ao festejar 
a luta pela vida com voz empática e mimética. Nem por isso a 
“vontade-de-explodir” deixa de se mostrar relacionada, por 
exemplo, à voz de um Nelson Rodrigues, nas tiradas generali-
zantes de seus adágios altissonantes e estupefactos do teatro 
ou da crônica, o que nesta relação e em suas raízes brasileiras 
permitiria que um ator de olhos esbugalhados e lábios úmidos 
e protuberantes, como, por exemplo, José Lewgoy, pudesse 
encenar bacharelescamente o poema, como se estivesse à beira 
de um túmulo rodeado de parnasianos contritos e enfáticos, a 
proclamar um necrológio com dicção balofa e explosiva:

– Era belo, áspero, intratável.

O espeto do travessão, que esvaziava a chave de ouro, 
retorna agora em gradação altissonante nesse soneto parnasiano 
passado a limpo pela modernidade. O sobretom da paródia 
retira o visco artificioso, como ocorreria em “A Iara”, elimi-
nando as aspas da “poesia”, subjacentemente paradigmática, 
e retraindo-a ao simples cacto e à impressionabilidade que 
o afeta, sem nenhuma intenção simbólica, além da energia 
momentânea do acontecimento testemunhado. As veleidades 
existenciais do órfão, que expressam sua potência erótica na 
explosividade dionisíaca, embasbacadas e sem perspectiva 
histórica, encontram no cacto-em-si o seu herói.
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3FORMAS BRASILEIRAS
Quando Gilberto Freyre cita Manuel Bandeira, em Casa-grande 
& senzada (1969), é dentro da atmosfera de familiaridade da 
obra, cuja forma procura convencer-nos, na materialização 
de seus próprios movimentos textuais, do conteúdo que sua 
argumentação quer provar. A teoria sociológica vai dizendo 
“estamos em casa” e coerentemente se mostra assim, como se 
estivesse, por exemplo, seria possível imaginar, numa conversa 
brejeira na varanda de casa na praia, com o casal Jorge Amado 
e Zélia Gattai e com algum velho político facinoroso da Bahia.

Uma das menções a Bandeira ocorre durante o estudo 
das influências do escravo negro na culinária do brasileiro, 
um estudo apresentado em forma de receitas que, nessa pas-
sagem, nos ensina a fazer caruru e vatapá: “ [...] o caruru com 
quiabo ou folha de capeba, taioba, oió, que se deita ao fogo 
com pouca água. Escoa-se depois a água, espreme-se a massa, 
que novamente [...]” (FREYRE, 1969, p. 741). Logo a seguir, no 
mesmo tom caseiro, muito à vontade, acrescenta-se ao prato o 
comentário: “Junte-se a isto a garoupa ou outro peixe assado. 
O mesmo processo do efó em que foi perita a grande preta Eva, 
descoberta na Bahia por Manuel Bandeira, poeta” (1969, p. 742).

Toda a atmosfera conciliadora da apologia e glorificação 
dessa cultura vem, assim, potenciada pelo sentimento visceral 
da participação e da empatia: um ufanismo acrítico e senti-
mental, além de nostálgico e com intenções restauradoras. O 
envolvimento da poesia de Manuel Bandeira com tal atmosfera 
tem, entretanto, mais isenção e mantém distância das intenções 
ideológicas e do comportamento persuasivo e pegajoso desse 
discurso com um quê de abilolado. O revisor de Casa-grande & 
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senzala, Manuel Bandeira, tem evidenciada mais firmemente 
sua relação com as disposições e atitudes que constituem essa 
manifestação histórica do percurso cultural brasileiro numa 
outra passagem, em que Gilberto Freyre cita “Irene no céu”, de 
Libertinagem, 1930 (BANDEIRA, 1974, 125):

Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor

Imagino Irene entrando no céu:
– Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.

Gilberto Freyre nesse momento está descrevendo os costu-
mes do regime escravocrata nas cerimônias fúnebres. Vê-se que 
está preocupado em desfazer antecipadamente a má impressão 
que possa causar o que vai ser citado a seguir: o testemunho 
de Maria Graham, a viajante inglesa que viu horrorizada um 
cachorro desenterrar o braço de um negro na praia entre Olinda 
e Recife, onde os cadáveres dos escravos eram jogados em cova 
rasa, de fácil acesso a cães e urubus:

Os negros, é claro, não se enterravam envolvidos em sedas e 
flores, nem dentro das igrejas. Enrolavam-se seus cadáveres 
em esteiras; e perto da capela do engenho ficava o cemitério 
dos escravos com cruzes pretas assinalando as sepulturas. 
Quando eram negros já antigos na casa morriam como qual-
quer pessoa branca: confessando-se, comungando, entregando 
a alma a Jesus e a Maria; e a São Miguel, São Gabriel, São Rafael, 
São Uriel, São Tetriel, São Baraquiel. Arcanjos louros que 
devem ter acolhido os pretos velhos como São Pedro à negra 
Irene do poema de Manuel Bandeira: ‘Entra, Irene! Entra, 
Cosme! Entra, Benedito! Entra, Damião!’ Alguns senhores 
mandavam dizer missa por alma dos escravos de estimação. 
(FREYRE, 1969, p. 713).

“Irene no céu” é o exemplo perfeito para o sociólogo 
e revela, mais que influência dessas concepções ideológicas, 
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sua compatibilidade com elas. Entretanto, mais refinado pelo 
espírito artístico, Bandeira envolve o momento poético pela 
limpidez de sua amorosidade, recuperando de modo mais eficaz 
e menos sórdido a empatia inocente de seu convívio com a 
empregada doméstica na vida urbana do Rio, que possivelmente 
lhe trouxesse reminiscências de sua ama-seca Rosa e da cozi-
nheira Tomásia, em sua infância na Rua da União no Recife.

Na crônica “Ecos do carnaval”, de 1956, em Flauta de papel, 
Bandeira refere-se a Irene nestes termos:

Passava ela o ano inteiro juntando dinheiro para gastar no 
carnaval. Também, graças a ela, o boqueirão da Travessa do 
Cassiano brilhava nos três dias. Quarta-feira de Cinzas, às oito 
da manhã, estava à minha porta para o serviço. Era uma preta 
gorda, feia e tinha não sei que doença que lhe comia a beirada das 
orelhas, onde havia sempre um pozinho branco. 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, 1958, v. II, p. 418).

O poema antecipa, adensado, o estado de espírito em 
que se desenvolverá a prosa da crônica. A simpatia pelo preto 
escravo que sabe onde é seu lugar e trabalha direito, aparece 
no tom imitativo de uma sintaxe primitiva, no estilo “nego 
veio”, que se faz refrão. Como no resmungo desarticulado do 
preto velho, o poema se inicia com feição de um silogismo mal 
equacionado que abandona suas passagens lógicas pela pura 
constatação paratática de sua anáfora acariciante:

Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor

O bom humor e a bondade de Irene tornam-se carac-
terísticas do negro, sendo elementos acolhidos na imanência 
pura do ser, cujo universo afetivo dispensa a racionalidade da 
universalização. O senso crítico do humanismo, que constran-
geria esse à vontade com as diferenças de classe e a exploração 
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do trabalho não existe. “Irene” torna-se um nome mítico no 
mesmo momento em que aparece envolvido por esse prosaísmo 
tão pensativo e generoso quanto amoral: uma lembrança ale-
gre e vivaz da personagem de nome comum, cuja causa é ela 
mesma, o que faz a disposição judicativa dos versos enunciados 
impregnar-se intransitivamente pela simpatia do objeto.

Nessa simpatia, o sentimento implícito de um estado 
de injustiça evita apresentar-se, e se faz substituir por uma 
carícia conciliadora diante de sua constatação impotente. O 
juízo seduzido molda o mundo da cordialidade como mais 
um dos patrimônios legados por Bandeira à nossa cultura, 
entre outros como “Vou-me embora pra Pasárgada” e “Balada 
das três mulheres do Sabonete Araxá”. São momentos fortes 
de captação da essência coletiva e, por isso, imediatamente 
acolhidos, tornando-se populares, como “Irene” prova na sua 
permanência na corrente alfabetizada da memória brasileira. 
Sua florescência na modernidade traz raízes profundas da 
história do país desde a colonização.

O poema faz-se com um olhar nítido na imediatez amorosa 
do presente, em cuja ausência de rancor posiciona-se de modo 
oposto ao do olhar desolado do anjo da história que Benjamin 
(1985, p. 226) figurou com um desenho de Klee, em “Sobre o 
Conceito de História”, observando que, em seu voo para o futuro, 
ia o anjo de costas, arrastado pelas asas enquanto olhava as 
ruínas do passado aproximando-se dele numa avalanche de 
misérias. Mas a ingenuidade brasileira a que aquela poesia 
dá expressão jamais comportaria a voz e a extensão de um 
“Navio negreiro”, para lembrar apenas a tendência social do 
idealismo romântico sem falar na arte engajada do século XX: 
Bandeira não tem nada para libertar em seu presente de afetos 
de “Irene do céu”.

A informalidade faz o poema constituir-se durante a sua 
confecção. A onda de evocação surge no quarto da subjetividade 
recolhida e sua empatia aderida à cozinha da casa-grande, 
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assimilada sua sintaxe, prepara a segunda estrofe: “Imagino 
Irene”. A imagem, emoldurada pela onda de afeto, contamina-se 
da mesma informalidade que se fez poesia. Entre a evocação 
e a imagem, os canais comunicantes da realidade e do poema 
tornam-se fluidos, num “mundo sem culpa”.

Nessa atmosfera caseira, Irene pode arrastar as chine-
linhas em andar indolente para a entrada no céu. Como num 
cumprimento rotineiro, ela passa por São Pedro, certamente sem 
se deter, avisando-o de sua presença com o linguajar sincopado 
do dia a dia, que lhe pede “licença”.

No mundo sem pecado em que se desenha o poema, a 
a-historicidade se revela por essa atitude informal que permeia 
frontalmente a forma e o conteúdo de sua linguagem modernista, 
sem perspectiva e sem tragédia. Ela filia-se ao realismo homérico 
pelo que recupera de mítico em sua religiosidade ingênua, até o 
ponto em que chega ao “São Pedro bonachão”. Mas, no mundo 
desencantado da modernidade, essa mitificação mostra-se mais 
propícia a fazer de sua cena um desenho animado, ou a repre-
sentá-la com o primitivismo desauratizado de uma arte naïf. De 
qualquer modo, desbarata absolutamente qualquer misticismo 
contrito em que a presença reverenciada da melancolia revelasse 
suas raízes em um catolicismo dolorido e lacerado.

Vê-se, assim, que espontaneamente ou não, a poesia de 
Bandeira faz corpo com as concepções e a autoimagem do país 
quando, disseminadas ideologicamente no fluxo da história, 
obtiveram uma de suas grandes compilações na obra de Gilberto 
Freyre que, por sinal, influi no sentido do poema, ou relaciona-se 
a ele com atribuir à religiosidade brasileira o comportamento 
informal da ausência de solenidade e reverência.

Manuel Bandeira criou sua poesia nesse período histórico, 
quando mais intensamente se procurava no Brasil a caracteri-
zação do país, fazendo-se aí culminar o processo de autorre-
conhecimento despertado pelo movimento da Independência, 
tendo recebido no período anterior, que já é o de Bandeira, o 
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enfoque peculiar do Modernismo de 22, mas sendo tal inte-
resse repudiado a seguir, posto como falsa questão, em nome, 
principalmente, do universalismo marxista, cujo racionalismo 
econômico de traços largos via, na procura dos particularismos 
culturais, modos ideológicos de escamotear a luta de classes 
subjacentes àquelas aparências.

Tendo vivido esse tempo, Manuel Bandeira participou de 
suas crenças, utilizando das mais variadas formas o adjetivo 
“brasileiro”, indicando com ele mais um sentimento difuso e 
impreciso do significado que propriamente uma definição, como 
em “Evocação do Recife”, de Libertinagem. Esse poema enco-
mendado por Gilberto Freyre para a comemoração do primeiro 
centenário do Diário de Pernambuco, editado a seguir, em 1925, no 
Livro do Nordeste, segundo avaliação do próprio Gilberto Freyre, 
“é o que a geografia lírica do Brasil tem de maior”, como diz 
no ensaio “Manuel Bandeira, recifense” (FREYRE, 1980, p. 76):

Não há um traço que seja de pitoresco artificial ou de ceno-
grafia. O poema é compacto: tem alguma coisa de um bolo 
tradicional do Norte chamado ‘palácio encantado’, bolo muito 
rico, bolo de casa-grande de engenho, com sete gostos por 
dentro, sete gostos profundos, em cada fatia que se corte dele:

Recife ...
 Rua da União ...
  A casa de meu avô ...
Nunca pensei que ela acabasse!
Tudo lá parecia impregnado de eternidade

Recife...
  Meu avô morto

É esse Recife “sem história nem literatura”, “sem mais nada”, 
o “Recife da minha infância”, que define a brasilidade de sua 
formalização lírica através do estado de espírito da ingenuidade 
que lhe é facultado pelo modernismo. Novamente a sintaxe pri-
mitiva da construção tríplice anafórica se detém amorosamente 
em torno do objeto “Recife”, a acariciá-lo, como fez com “Irene”:
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Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu
 [avô.

Bandeira não omite a influência de Gilberto Freyre e, 
ainda quando não a menciona, deixa ver sua marca no comen-
tário e nos pontos de vista do viajante, do pesquisador even-
tual e observador de monumentos, ou no título de Crônicas da 
Província do Brasil, além de fazê-la transparecer na produção 
lírica. Sua implicação ideológica pode se explicitar com síntese 
mais decidida em “Casa-Grande & Senzala”, de Mafuá do malungo 
(BANDEIRA, 1974, p. 335):

Casa-Grande & Senzala,
Grande livro que fala
Desta nossa leseira
 Brasileira

[...]

Com fuxicos danados
E chamegos safados
De mulecas fulôs
 Com sinhôs.

A mania ariana
Do Oliveira Viana
Leva aqui a sua lambada
 Bem puxada.

[...]

Livro que à ciência alia
A profunda poesia
Que o passado revoca
 E nos toca

A alma do brasileiro,
Que o portuga femeeiro
Fez e o meu fado quis
 Infeliz!
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O “poeta das circunstâncias” dá, pela poesia laudatória, a 
pista, no conteúdo, do que é latente sob a formalização brasileira 
de seu lirismo. A espontaneidade, a humildade da poesia de 
Bandeira indicam essa relação entre ingenuidade, no sentido 
de uma disposição de espírito, e brasileirismo, no sentido de 
uma história que predispõe a obra a uma manifestação lírica 
singela e nunca extemporânea, filiada a uma condição cultural 
de dependência, periférica e oprimida.

Entre as teorizações dirigidas diretamente à conceituação 
de brasileirismo, O caráter nacional do brasileiro, de Dante Moreira 
Leite (1983, p. XXIII), aparece como a síntese negadora naquele 
último momento citado acima, quando o repúdio majoritário da 
intelligentsia ocorreu. No prefácio ao livro, Alfredo Bosi pergunta: 
“Em que a empiria pode ser resgatada?” afirmando depois na 
introdução ao seu estudo sobre Vidas secas, em “Céu, Inferno”: 
“Sem dúvida, o capital não tem pátria, e é esta uma das suas 
vantagens universais que o fazem tão ativo e irradiante. Mas o 
trabalho que ele explora tem mãe, tem pai, tem mulher e filhos, 
tem língua e costumes, tem música e religião” (BOSI, 1988, p. 10).

Entretanto, em outro momento, com os olhos postos num 
Brasil mal saído do regime militar, instrumento de expansão 
do capitalismo internacional, Bosi adverte que tais particula-
ridades ilham-se num espaço menor que o da nacionalidade, 
argumentando que o contrário de não caótico seria o plural. Num 
balanço em que lembra que já houve quem tentasse caracterizar 
a cultura brasileira como unitária e coesa, Bosi observa que se 
procurava defini-la cabalmente com um adjetivo e que, a partir 
dessa “qualidade mestra”, existiam interesses em afirmar uma 
unidade nacional (BOSI, 1987, p. 7).

Para dar continuidade à superação crítica dessa ideia 
de uma cultura homogênea, “matriz dos comportamentos e 
discursos”, Bosi (1987, p. 7) propõe o caráter plural, por onde se 
tornaria possível a abordagem de um processo cuja compreensão 
como um “efeito de sentido” passa pelo entendimento de suas 
múltiplas interações históricas e dialéticas.
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Trata-se, pois, do mesmo movimento teórico que, 
rememorando seu percurso em 1980, reitera a inviabilidade 
da qualificação da particularidade, evitando o caminho da 
estereotipia que o caracterizou. Articula-se com Dante Moreira 
Leite, de 1960, e com Caio Prado Jr., de 1940 – que é quem, ao 
fim da linha, aparece como agente teórico do momento decisivo 
em que a história ideológica do país desaclimata a tendência 
culturalista à particularidade da empiria, antepondo-lhe a 
abordagem econômica marxista, vinculada a um universalismo 
ilustrado em movimento antitético à racionalidade “sem pátria” 
do capitalismo imperialista.

Razão e generalização facultam o adjetivo tautológico do 
homem humano que, paradoxalmente metafísico, conforme sugere o 
contexto em que Guimarães Rosa o colocou, serve agora de epígrafe 
a Dante Moreira Leite para significar a equalização em nome do 
substantivo das classes oprimidas, na função de ponte sobre o 
rio da particularidade inapreensível ou irrelevante do brasileiro.

A novidade crítica inaugurada por Caio Prado Jr. em 
Formação do Brasil contemporâneo (2000), patenteou-se funda-
mentalmente na superação da particularidade regional, que 
era o ponto de vista pelo qual, até então, procurava-se, a partir 
de um aspecto situado, extrair toda a História do Brasil. Caio 
Prado, pelo contrário, armou um esquema objetivo para apanhar 
as múltiplas atividades regionais em função de uma atividade 
básica: a colonização. A diferença se fez sentir no modo de 
recepção dos documentos sobre a população desocupada da 
colônia: ao invés de “preguiça”, “decadência dos trópicos”, “dege-
neração do híbrido”, a interpretação econômica abandonava 
a aderência conivente ao documental e desvendava, atrás do 
dado, um sistema colonial que praticamente impossibilitava a 
oportunidade do trabalho livre.

É um momento da história da inteligência brasileira que 
se enriquece com o testemunho de Antonio Candido no prefácio 
ao “clássico de nascença”, como denominou Raízes do Brasil 
(1984), relembrando a recepção diferenciada que tiveram, de 
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um lado, as obras de Sérgio Buarque de Holanda e de Gilberto 
Freyre e, de outro, a de Caio Prado Jr., cuja linha interpretativa 
do materialismo histórico era posterior, surgindo, então, como 
a terceira das mais significativas nas décadas de 30 e 40. Na 
década seguinte à de Casa-grande & senzala (1969) e Raízes do 
Brasil (1984), Formação do Brasil contemporâneo (2000) aparecia, 
em pleno Estado Novo “repressivo e renovador”, articulando 
dialeticamente, com o tempo que se abria, a ausência de pre-
ocupação com a beleza e expressividade do estilo, preteridas 
pelo trabalho de análise econômica que mobilizava dados do 
período colonial em função de determinantes infraestruturais, 
como diz Antonio Candido no prefácio a Raízes do Brasil:

Nenhum romantismo, nenhuma disposição de aceitar catego-
rias banhadas em certa aura qualitativa – como ‘feudalismo’ 
ou ‘família patriarcal’– mas o desnudamento operoso dos 
substratos materiais. Em consequência, uma exposição de 
tipo factual, inteiramente afastada do ensaísmo (marcante 
nos dois anteriores) e visando a convencer pela massa do 
dado e do argumento. (HOLANDA, 1984, p. XIII).

Mas nem por isso, conta Antonio Candido, a obra de Sérgio 
Buarque de Holanda perdeu importância. Se fazia parelha com 
Casa-grande & senzala (1969), como, por exemplo, ao caracterizar 
a informalidade com a religião no comportamento do brasi-
leiro, o espírito de seu ensaísmo não transpirava entretanto o 
saudosimo patriarcalista daquele. Antes, pelo contrário, suge-
rindo uma metodologia que arrumava em seus pressupostos a 
necessidade do conhecimento do passado para vinculá-lo aos 
problemas do presente, a metáfora vegetal de “raízes”, distante 
das interpretações cientificistas que ainda argumentavam com a 
biologia, significava agora o lastro histórico da cultura brasileira, 
inarredável e obrigatório, ainda que se tentasse fazê-lo passível 
de desenraizamento e jardinagem. Era, de qualquer modo, no 
sentido de processo, e com isso o caráter nacional brasileiro 
aparecia no fluxo de uma historicidade sem estereotipia.

Portanto, se a obra perde a validade de sua teoria global 
em razão das contradições que seu contexto inter-relaciona, a 



Ingenuidade e brasileirismo em Manuel Bandeira

105

posição de Raízes do Brasil, entretanto, situada no ponto entre o 
que Dante Moreira Leite chama de “período ideológico” e a “fase 
de análise sociológica” ou “realista” da vida brasileira (LEITE, 
1983, p. 323), não lhe abate a pertinência de algumas observações 
parciais e a reconstrução histórica de alguns episódios e de 
alguns aspectos relevantes da vida brasileira.

Alfredo Bosi, em “Homenagem a Sérgio Buarque de Holanda”, 
de Céu, inferno (1988), compila as expressões lapidares de Raízes do 
Brasil e saúda o arrojo interpretativo do autor e sua organização 
conceitual temerária que, constata o crítico, impressiona, literal-
mente, ainda hoje, a memória da inteligência brasileira:

Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra;

Essa cultura da personalidade, que parece constituir o 
traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, desde 
tempos imemoriais;

Em terra onde todos são barões não é possível acordo 
coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitá-
vel e temida;

No fundo, o próprio princípio de hierarquia nunca a 
importar de modo cabal entre nós;

A invencível repulsa que sempre lhes inspirou toda moral 
fundada no culto do trabalho;

Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, 
e até mais nobilitante, a um bom português, ou a um 
espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia;

É em vão que temos procurado importar dos sistemas dos 
outros povos modernos, ou criar por conta própria, um 
sucedâneo adequado capaz de superar os efeitos de nosso 
natural inquieto e desordenado. (BOSI, 1988, p. 151).

A tarefa que tal constatação propõe é a de rastrear suas 
marcas no corpo teórico da produção intelectual brasileira, 
principalmente nos momentos mais altos em que o arrojo e a 
temeridade do jovem Sérgio Buarque de Holanda são absorvidos 
por desdobramentos críticos empenhados em desembaraçar 
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concretamente as disparidades de suas considerações. O título 
Raízes do Brasil inflete sobre a própria obra que nomeia, reve-
lando-se sob a significação de um plantio das reflexões mais 
importantes para o entendimento da cultura brasileira.

É interessante para o leitor, posicionado pelo movimento 
retrospectivo, encontrar em Raízes do Brasil a atualidade de suas 
colocações, citadas por Bosi, como a nascente do “mundo sem 
culpa” da “Dialética da malandragem”, de Antonio Candido, e 
das articulações desenvolvidas pela leitura de Machado de Assis 
no esquema histórico entre “favor” e “desfaçatez” proposta por 
Roberto Schwarz.

A obra revela mais penetração no contexto de “As ideias fora 
de lugar” de Ao vencedor as batatas (1977) do que parece sugerir a 
passagem em que é citada. Assim, o “desterrados em nossa terra”, 
de Sérgio Buarque, é retomado pelo materialismo histórico, onde, 
subjacente à sua teorização encontra-se o lastro de uma pesada 
fortuna crítica, em cujo ponto alto está Sérgio Buarque.

As considerações finais do capítulo de abertura de Ao 
vencedor as batatas apontam para suas origens: “Partimos da 
observação comum, quase uma sensação, de que no Brasil as 
ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu” 
(SCHWARZ, 1977, p. 24). Trata-se, afinal, da mesma sensação que 
o devaneio metodológico de Sérgio Buarque havia descrito no 
capítulo “Novos Tempos” de Raízes do Brasil:

Trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e aca-
bado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam às 
condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças 
que tais condições lhe imporiam. Na verdade a ideologia 
impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou 
entre nós. Só assimilamos efetivamente esses princípios 
até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma 
autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror 
às hierarquias e permitindo tratar com familiaridade os 
governantes. A democracia no Brasil foi sempre um lamen-
tável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal 
importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos 
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seus direitos ou privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, 
o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim 
puderam incorporar à situação tradicional, ao menos como 
fachada ou decoração externa, alguns lemas que pareciam 
mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e 
discursos. (HOLANDA, 1984, p. 119).

 O impressionismo, que apreendeu difusamente o clima 
do país, mostra precariedade no desdobramento teórico em 
que pressupostamente se explicita, mas a irregularidade de 
suas proposições, entretanto, garante ao menos a menção de 
causalidades históricas mais detalhadas, sobre as quais uma 
reflexão mais rigorosa silencia. Com Roberto Schwarz, a pre-
guiça, a indolência, a irreverência, a indisciplina passam a ser 
desfaçatez, numa reversão política contra a classe dominante, 
atribuindo a esta, segundo a leitura de Machado de Assis, a 
malandragem brasileira que era difusamente imputada ao 
povo, com a facilidade da generalização que o termo permite. 
A caracterização da desfaçatez demonstra coerência interna 
no comportamento imediato diante de um mundo em que a 
cobertura ideológica das classes dominantes devém inviável, 
porque seu desajuste faz as contradições serem descaradas. 
A desfaçatez seria o caminho necessário das ideias fora de 
lugar? Um comportamento de necessidade evidente, no quadro 
universal das categorias humanas diante daquela situação 
histórica? Ou dentro dessa concepção, seria necessário decifrar 
a peculiaridade do comportamento ideológico e explicar a 
historicidade típica e adjetivada da desfaçatez?

Também como uma anti-ideologia frente à impossibili-
dade conjuntural da ideologia, como oco dentro do oco, existe 
a escandalosa cobertura de lençóis curtos do favor. Assim, 
quando a ideologia que, por essência, é (na Europa) verossímil, 
não funciona no contexto periférico, sua impropriedade então 
se desata no favor ou na desfaçatez. Se entre latifundiário e 
escravo a relação é claramente indisfarçável, o estatuto informe 
do homem livre, por sua vez, descaracteriza estruturalmente 
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a prática do favor que o envolve e, ao mesmo tempo, serve de 
válvula de escape para o mal-estar que causa aquela relação 
brutal de exploração do trabalho frente à ideologia liberal, que 
se vê flagrada descaradamente em seu “trabalho livre”.

Segundo Schwarz (1977), o favor é a chave que dá conta da 
estruturação histórica de nossa vida ideológica. Entretanto, sua 
teorização não abre a pergunta sobre sua causalidade específica: 
por que o favor? A tentativa de resposta pode retornar a Raízes 
do Brasil para recolher características culturais cujas origens, 
sem prejuízo de sua inserção na história, deem conta da cordia-
lidade. Numa relação dialética, favor e cordialidade podem ir 
mais fundo na caracterização de um comportamento peculiar 
ao percurso da história brasileira, mas que a racionalização 
econômica do crítico deixa à parte, como irrelevante. Em todo 
o caso, é uma correlação cuja prova de realidade é estimulada 
por ponderações como esta de Sérgio Buarque:

As ideias da Revolução Francesa encontram apoio em uma 
atitude que não é estranha ao temperamento nacional. A 
noção da bondade natural combina-se singularmente com 
o nosso já assinalado ‘cordialismo’.

E acrescenta:

Todo o pensamento liberal-democrático pode resumir-se na 
frase célebre de Bentham: ‘A maior felicidade para o maior 
número’. Não é difícil perceber que essa ideia está em contraste 
direto com qualquer forma de convívio humano baseado 
nos valores cordiais. Todo afeto entre homens funda-se for-
çosamente em preferências. Amar alguém é amá-lo mais do 
que os outros. Há aqui uma unilateralidade que entre em 
franca oposição com o ponto de vista jurídico e neutro em 
que se baseia o liberalismo. A benevolência democrática é 
comparável nisto à polidez, resulta de um comportamento 
social que procura orientar-se pelo equilíbrio dos egoísmos. 
O ideal humanitário que na melhor das hipóteses ela predica 
é paradoxalmente impessoal: sustenta-se na ideia de que o 
maior grau de amor está por força no amor ao maior número 
de homens, subordinando assim, a qualidade à quantidade. 
(HOLANDA, 1984, p. 139).
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Com isso vemos a história brasileira banhada por um teor 
de emotividade, adjetivada e específica, relacionada, sob viés 
rousseauniano, à bondade primitiva, mas que a objetividade mar-
xista não tem por onde considerar dentro dos esquemas realistas 
das estruturas econômicas de exploração. Assim, o racionalismo 
rigoroso assimila com filtro crítico-dialético a historiografia 
precedente sobre o país e diagnostica sua ideologia e devaneios 
metodológicos, dando-os como frutos da imaturidade emotiva 
que, ao procurar fixar sua identidade, se engana.

Em 1970, Dialética da malandragem aparecia com um estado de 
espírito obsedado pelo terror militar, que em seu auge implantava 
a “ordem”. O ensaio parecia buscar a familiaridade de uma história 
perdida e desarraigada, nas palavras finais de Raízes do Brasil:

Podemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo 
esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um 
mundo de essências mais íntimas que, esse, permanecerá sem-
pre intato, irredutível e desdenhoso das invenções humanas. 
Querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio 
ritmo espontâneo, à lei do fluxo e do refluxo, por um compasso 
mecânico e uma harmonia falsa. (HOLANDA, 1984, p. 142).

Sob essa concepção, Antonio Candido sondava o solo de 
Gregório de Matos, Macunaíma e Serafim Ponte Grande, em busca 
das raízes que prometessem, com a irreverência, a comicidade, a 
amoralidade ser possível a inserção do país num “mundo aberto”, 
preparado por essa pré-história, em oposição à estupidez dos 
valores puritanos do racionalismo capitalista, cujos vestígios 
apareciam na retórica do rigor que a ditadura militar proclamava.

Assim, Antonio Candido encontrava, “no tempo do rei”, 
como que uma “civilização fora de hora”, paralela ao desven-
damento posterior que Roberto Schwarz retomou com o diag-
nóstico das “ideias fora de lugar”. O sentimento de desajuste em 
relação aos centros europeus conforma a ideia de imaturidade 
civilizacional que, ao invés de refletir-se no aspecto ridículo, 
bisonho, mecânico e artificializado da tentativa autoritária 
de inserção no mundo periférico da tecnologia em prol da 
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“modernização conservadora”, poderia cevar sua resistência 
mostrando, em Memórias de um sargento de milícias, um tempo 
em allegro vivace propício ao advento de um “mundo aberto”.

Ao invés de índios cantando ópera, as formigas no pique-
nique empertigado ou as crianças buliçosas sobre a geometria 
disposta nas carteiras escolares podem ser a imagem adequada 
ao viço dessa dialética de ordem e desordem que plasmou, nos 
termos de “Dialética da malandragem”, entre o romance europeu 
e o conto de fadas, o “realismo brandamente fabuloso” de uma 
forma tipicamente brasileira de romance ingênuo. No primiti-
vismo “sem cálculo” de sua condição atrasada, a ingenuidade 
perverso polimorfa do “mundo sem culpa”, pré-burguês, aponta 
perspectivas favoráveis ao momento pós-burguês, como também 
propunha Oswald de Andrade nos manifestos e teorizações.

Antonio Candido demonstra que o estilo de bonomia de 
Memórias de um sargento de milícias (1991) se faz desvinculado da 
ideologia das classes dominantes de seu tempo. A partir de uma 
neutralidade moral correspondente a uma neutralidade social, a 
obra torna-se exemplo da tendência a desarmar ideologias com 
a irreverência popularesca que, articulada a uma tolerância 
corrosiva, muito brasileira, manifesta-se em nossa literatura 
revelando a intenção de devastar, pela piada, os valores postiços 
e artificializados que ameacem cristalizar a fluidez fecunda que 
é característica de nosso universo cultural (CANDIDO, 1970, p. 88).

Ao qualificar desse modo seu contraste com a literatura 
do tempo, Antonio Candido encontra uma vertente da litera-
tura brasileira na qual estão Gregório de Matos, Macunaíma, 
Serafim Ponte Grande, à qual filia Memórias de um sargento de 
milícias. Pelo contraste diacrônico e pela filiação sincrônica da 
obra, o crítico acaba por abrir a possibilidade de uma partição 
de procedimentos estéticos que enformaria nossa literatura 
através da opção ideológica entre o “cristalizado” e o “fluido” 
(CANDIDO, 1970, p. 87).
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No período histórico de Manuel Antônio de Almeida, o 
romantismo deixava a vertente “cristalizada” aos projetos da 
elite: “Uma sociedade jovem, que procura disciplinar a irregu-
laridade da sua seiva para se equiparar às velhas sociedades 
que lhe servem de modelo, desenvolve normalmente certos 
mecanismo ideais de contensão, que aparecem em todos os 
setores” (CANDIDO, 1970, p. 86). Em relação à literatura, esse 
aspecto aparece no gosto acentuado pelos símbolos repressivos:

É o que vemos, por exemplo, no sentimento de conspurcação 
do amor, tão frequente nos ultrarromânticos. É o que vemos 
em Peri, que se coíbe até negar as aspirações que poderiam 
realizá-lo como ser autônomo, numa renúncia que lhe permite 
construir em compensação um ser alienado, automático, 
identificado aos padrões ideais da colonização. (CANDIDO, 
1970, p. 86).

Sem entrar na consideração de que esse artificialismo 
automático também exala ingenuidade, como o da construção 
de Peri, Antonio Candido contrapõe a liberdade quase feérica de 
Manuel Antônio de Almeida à literatura recalcada e contida de 
José de Alencar: “Mesmo em livro tão voluntariamente crítico e 
social quanto Senhora, o estilo de Alencar acaba fechando a porta 
ao senso de realidade, porque tende à linguagem convencional 
de um grupo restrito comprometido com uma certa visão do 
mundo” (CANDIDO, 1970, p. 87).

Entretanto, se lembrarmos que as projeções da vertente 
“cristalizada” podem não estar na mão das elites, veremos que 
a distinção ideológica entre esta e a da formalização “fluida” 
pode se atualizar de modo relativo, assumindo, uma ou outra, 
contornos reacionários ou progressistas. Para exemplificar essa 
relatividade, a obra severa de Graciliano Ramos é suficiente 
na medida em que, neste caso, um mapeamento marxista das 
condições históricas brasileiras, calcado na visão regional que 
o autor universaliza, é o que dirige a articulação distribuída 
em classes de seus romances, “hirta” e “cristalizada”.
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Com isso, vemos relacionada a bipartição sugerida por 
Antonio Candido com a de Alfredo Bosi, em “O nacional e suas 
faces”, que estabelece a distinção entre “visão conciliadora” e 
“visão dramática” no percurso da produção cultural brasileira:

Para a primeira ótica, a nação define-se homogeneamente 
como um lugar de encontro de pares, nativos e cidadãos, 
espaço de convivência pacífica por natureza, e cuja única 
qualificação possível se faria em termos de uma psicologia 
do povo brasileiro. Nessa psicologia, as diferenças equili-
bram-se e alcançam um estado conciliador: ‘Flor amorosa 
de três raças tristes’, individualista mas gregário e afetivo, 
malandro, inteligente mas um pouco vagabundo como todo 
filho querido. (BOSI, 1983, p. 39).

Na segunda, que tem seus momentos densos no período 
da Independência, do movimento abolicionista junto ao da 
proclamação da República e da Revolução de 30, num deles 
o conceito agonístico da nação aparece, como vimos, unindo 
Araripe Jr., Euclides da Cunha e Raul Pompeia sob o denominador 
comum de um “estilismo nervoso” (BOSI, 1983, p. 42).

Nesse sentido, o estilismo fluido de Manuel Bandeira 
participa muito adequadamente da tradição de “tolerância 
corrosiva” – muito brasileira – de que fala Antonio Candido ao 
relacionar suas manifestações na vertente em que se encontra 
Memórias de um sargento de milícias, cuja neutralidade moral per-
mite entrever o contorno de “uma terra sem males definitivos” 
(CANDIDO, 1970, p. 88).

Procurar Pasárgada nas entrelinhas históricas do favor, 
da cordialidade, da desfaçatez desse mundo sem culpa pode 
ser a trilha para encontrar o veio do qual se desentranhou a 
poesia ingênua de Manuel Bandeira.
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4PASÁRGADA
“V”, “b”, “p”, “r” são as consoantes que explodem e se rasgam 
como num palavrão, em cujo campo semântico Bandeira um dia 
esteve exclamando: “Vou-me embora pra Pasárgada!”. Assim, 
Bandeira, num momento de profundo cafard e desânimo, como 
ele conta em Introdução a Itinerário de Pasárgada (2012), retomou 
o lugar em que viveu durante alguns anos na adolescência: a 
utopia construída pela imaginação do estudante do Pedro II 
quando se encantou pelo nome da cidadezinha fundada por 
Ciro, o Antigo.

Mas, ao invés da interjeição de repulsa que intima o 
inferno dos outros a retornar a suas origens, postuladas taxa-
tivamente como bastardas, a força explosiva da proparoxítona 
“Pasárgada” (BANDEIRA, 1974, p. 127) formula com sua magia 
a expressão do grito de evasão que, em sentido contrário ao 
realismo do xingo, toma a atitude do incomodado que se muda. 
Então, o retorno escapista à infância procura contato com as 
musas que Homero invocou para inspirar o mundo plástico da 
Odisseia. Mas, em tempos escuros, os ruídos impedem a conexão 
e o exílio para dentro da subjetividade, não consegue logo a 
visão ex-tática da cidade-poema, o lugar em que está a poesia 
de Manuel Bandeira.

Depois da primeira exclamação, somente uns cinco anos mais 
tarde é que saltará dos recessos do subconsciente, do poeta de quando 
Deus é servido, o alumbramento de sua completa configuração:
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utilizando as reminiscências da infância – as histórias que 
Rosa, a minha ama-seca mulata me contava, o sonho jamais 
realizado de uma bicicleta etc. O quase inválido que eu era 
ainda por volta de 1926 imaginava em Pasárgada o exercício 
de todas as atividades que a doença me impedia: ‘E como 
eu farei ginástica... Tomarei banhos de mar!’A esse aspecto, 
Pasárgada é ‘toda a vida que podia ter sido e que não foi’. 
(BANDEIRA, 1958, v. II, p. 9).

Sem ter ainda a distância do tempo necessário para distin-
guir a qualidade das poesias de Drummond e Bandeira, de Murilo 
Mendes e de Augusto Frederico Schmidt, Mário de Andrade, no 
momento das publicações de 30, se revela fragilidade em algumas 
observações críticas, mostra entretanto intuição luminosa ao 
destacar a importância da temática de “Vou-me embora pra 
Pasárgada”. Como premissa de suas observações, Mário de 
Andrade contrapõe o individualismo dos versos livres aos “ritmos 
menos individualistas da metrificação” e ao “poder socializante 
do verso medido”, ao qual, entretanto, o poema de Bandeira 
retornava, porém, para mais ainda generalizar sua poesia tão 
pessoal. O paradoxo prepara a conclusão de Mário, em “A poesia 
em 1930” que vê, por esse meio, Bandeira alcançar o estado de 
espírito de uma unanimidade brasileira. (ANDRADE, 1978, p. 31).

É que, segundo Mário, a presença marcante, no Brasil, 
da expressão “vou-me embora”, obsessão da quadra popular 
nacional, ganha, pela frequência, força e autonomia semânticas, 
contra suas origens no folclore ibérico, no qual o sentido portu-
guês é o do lamento de quem tem que partir contra a vontade, 
revestindo a frase da melancolia quando deixa sua terra e os 
seus. A versão brasileira, mais egoística e desamorosa, revela, 
pelo contrário, a vontade de evadir-se, em conotação “convertida 
no sentimento de abandonar aquilo em que se está” (ANDRADE, 
1978, p. 31). Entre os românticos, a expressão aparece no tema do 
exílio como desejo de voltar e, entre os “neo-neorromânticos”, 
como Mário chama os modernos, numa qualificação muito 
pertinente a Manuel Bandeira, “vou-me embora” é desejo de 
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libertação da vida presente, um não-me-amolismo diante das 
dificuldades cotidianas e do sentimento de impotência para 
sua solução numa prática de felicidade.

Entretanto, a relação entre moderno e romântico que o 
crítico estabelece perde a homologia ao deter-se na referência às 
diferenças. Mas a indicação de sua crítica já está dada para que 
se perceba, entre o tema romântico do exílio e o desejo moderno 
de libertação, o elo entre “Vou-me embora pra Pasárgada” e 
a “Canção do exílio” de Gonçalves Dias. É o que já pode ser 
entrevisto na epígrafe desse poema, que o próprio Manuel 
Bandeira traduziu:

Conheces o país onde florescem as laranjeiras?
Ardem na escura fronde os frutos de ouro...
Conhecê-lo?
– Para lá quisera eu ir!
   Goethe

A ambientação lendária pela indeterminação do geral – “o 
país” – cria a sugestão mítica do Eldorado, do País da Cocanha ou 
da Pasárgada, por meio do que a epígrafe desvenda a mentali-
zação que ordena a simplicidade sem adjetivos – como observou 
Aurélio Buarque de Holanda – de “Canção do exílio”. As dife-
renças históricas de expressão, em relação às quais Bandeira 
é o herdeiro, não impedem, entretanto, que suas redondilhas 
límpidas e viçosas, compostas ambas pelo mesmo jogo rítmico 
de cinco estrofes, se encontrem enraizadas na ingenuidade 
comum do conto de fadas.

O tom intimista do exilado repõe em sua reflexão soli-
tária e nostálgica a simplicidade brasileira insubstituível para 
ele. A configuração imagética vivifica plasticamente o mundo 
distante, presentificando uma atmosfera de palmeiras ao vento, 
noites estreladas, sabiás e bosques floridos, numa recriação 
consoladora da poesia. Trata-se do mesmo mundo acolhedor 
procurado em “Pasárgada”, agora no tom mais expansivo da 
libertação desejada (BANDEIRA, 1974, p. 127):
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Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive

E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
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

Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
 – Lá sou amigo do rei –
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.
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Apesar das diferenças, “Canção do exílio” e “Vou-me 
embora pra Pasárgada”, espaçadas por um século, mostram o 
mesmo percurso de volta no trajeto de suas estrofes. Ambos os 
poemas perfazem o mesmo andamento:

a. a manifestação de desamparo e desejo, com a loca-
lização pelo lado de fora do sujeito lírico, situado 
pelo “lá” – na primeira estrofe:

Minha terra tem palmeiras...
Lá sou amigo do rei...

b. a descrição enumerativa a listar as qualidades 
no elogio ao lugar desejado, entre a primeira e a 
segunda estrofe:

Nosso céu tem mais estrelas...
Lá a existência é uma aventura...

c. as possibilidades de existência feliz do sujeito 
quando “lá” estiver – na terceira:

Em cismar, sozinho, à noite...
E quando estiver cansado...

d. a retomada do elogio, em refrões e anáforas, num 
segundo fôlego, à rondó, obsessivo na argumentação 
apologética – na quarta estrofe:

Minha terra tem primores...
Em Pasárgada tem tudo...

e. e, na quinta, a relação com a morte, como numa 
finalização do ciclo vital, e sua resolução feliz pelo 
aconchego que o lugar querido oferece, numa rotina 
eternizante:

Não permita Deus que eu morra...
Quando de noite me der/ Vontade de me matar...
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Em Gonçalves Dias – Esboço biográfico, Bandeira (1958, p. 
668) comenta que, apesar da linguagem castiça de Gonçalves 
Dias, linguagem arcaizante, de tal modo que Bilac tenha figu-
rado a musa do mestre com a graça melancólica de uma jovem 
com cabelos esbranquiçados, no poema, pelo contrário, não se 
encontra o menor ressaibo de lusitanismo que autorizasse tais 
impressões. Da simplicidade quase sublime que José Veríssimo 
usou para qualificar o poema, Bandeira rebate o “quase” e chama 
em seu auxílio as observações de Aurélio Buarque de Holanda: 
a simplicidade intensa na força dos substantivos nus – terra, 
palmeiras, sabiá, aves, céu, estrelas, várzeas, flores, bosques, 
vida, amores, noite, prazer, primores, Deus – e o sublime da 
repetição. Mas não se trata de uma concepção tecnicista que defi-
niria a linguagem poética sob este último aspecto. A repetição 
que se faz indefinível no tom sublime suscita à sensibilidade de 
Bandeira a expressão de musicalidade, a qual envolve o poema 
num “sentimento de funda e sossegada, de quase religiosa 
nostalgia”. Com isso ele conclui, no ar, a constatação anterior, 
por ele mesmo dada como impenetrável:

É uma poesia cujo encanto verbal desaparece quando tradu-
zida para outra língua. Desaparece mesmo quando dita com 
a pronúncia portuguesa. Poesia profundamente brasileira, 
não porque fale no sabiá, mas por qualquer coisa de inefável 
no sentimento e na expressão. (BANDEIRA, 1958, p. 670).

Sem retomar aqui a vertente ideológica, que suscita-
ria as observações de Machado de Assis sobre o instinto de 
nacionalidade, em contraposição às citações intencionais do 
ornamento patriótico, pode-se ver ainda que a observação de 
Bandeira sobre a poesia profundamente brasileira coloca no 
singular e, com advérbio de intensidade, a dificuldade universal 
da tradução de poesia.

O empecilho alude à carnalidade da linguagem poética 
pela essência mesma do lirismo, como observa Alfredo Bosi 
através de Vico: a linguagem da poesia é o que ainda se alastra, 
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permanece e retorna da linguagem original, a palavra mítica 
que nos tempos primordiais mantinha com a mãe natureza 
um corpo absoluto, diluída, imanentemente em presença, sem 
o hiato posterior na consciência da dupla articulação entre 
fonema e representação do mundo, de significado e significante: 
“assim como os gestos do desejo, do medo, do prazer e da dor, 
que recebem de um só golpe sentido e valor para a alma que 
os experimenta” (BOSI, 2000, p. 238).

O brasileirismo no arranco de “Vou-me embora” e tudo 
o que impregna sua dicção é o que se perde quando a história 
de uma expressão idiomática é substituída balofamente pela 
história estranha da outra: “Ich setze mich ab nach Pasargada!”. 
Bandeira demonstra que não se trata apenas de diferenças 
sonoras ou semânticas, nem somente de desarranjos sintáticos. 
Em carta a Públio Dias, o poeta comenta o recebimento de um 
artigo da Alemanha com um estudo da relação de sua poesia 
com a alemã, o qual vinha acompanhado de algumas traduções. 
O poeta-tradutor, que sempre se orgulhava de se ver traduzido, 
fala sobre o citado “Vou-me embora pra Pasárgada”: “O refrão 
desse último poema fica notável em alemão.” Ou: “Esse ab soa 
esplêndido, não acha? Mas o resto é borocochô” (BANDEIRA, 
1958, v. II, p. 1464). Mais do que a perda que é comum à tradução 
de poesia, nota-se aí a perda da unanimidade brasileira de que 
falava Mário de Andrade.

Assim como na poesia profundamente brasileira de 
Gonçalves Dias, também em Bandeira se tem visto a simplicidade 
sublime. No ensaio de Gilda de Mello e Souza e Antonio Candido, 
a Introdução a Estrela da Vida Inteira (BANDEIRA, 1974), a leitura 
se articula sob os aspectos do materialismo e da transcedência, 
como vimos, implicadas num jogo mútuo de sagrado e profano. 
Também a relação do humilde cotidiano com o sublime embasa 
a tríade humildade, paixão e morte, que Davi Arrigucci Jr. 
estudou na poesia de Bandeira.

Mas as redondilhas com a repetição característica do 
rondó – “Rondó do aporrinhado” – era o título alternativo 
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que as primeiras versões de “Vou-me embora pra Pasárgada” 
registram em manuscrito (LOPEZ, 1987, p. 153) – e os substantivos 
nus, ainda que umbilicalmente ligados à terra de “Canção do 
exílio”, sustentam-se com a consistência própria de seu tempo.

Os possessivos de Gonçalves Dias vestem mais do que se 
pensa os substantivos nus. Apropriam-se da “Minha terra” e 
pontuam a anáfora das coisas que são “nossas” dentro do projeto 
ideológico que atribui à literatura brasileira, atravessando os 
momentos decisivos de sua formação, a característica de uma 
arte interessada, de acordo com a denominação que Antonio 
Candido deu à consciência e à intenção de se estar, no refe-
rido período, “fazendo um pouco da nação ao fazer literatura” 
(CANDIDO, 1971, v. I, p. 18), e cuja atualização, específica ao 
Romantismo, explica-se pelo programa de autonomia do país 
que recentemente conquistara a sua independência.

A fórmula, tal como é apresentada em Formação da litera-
tura brasileira (1971), envolve uma inversão de vetores em relação 
ao Arcadismo, com a busca de expressão universal pautada agora 
pela autoafirmação nacionalista da particularidade. Isso não 
lhe retira entretanto o contexto generalizante do momento 
romântico internacional, que ainda se deixava alcançar pela 
contemporaneidade no período da independência do país. 
Como observa Antonio Candido, é nesse contexto, novo por 
sua revisão do mundo frente aos cânones arcádicos, que a 
fisionomia estabelecida do discurso literário se rejuvenescerá 
com a simplificação que a atitude individualista da “expressão 
para cada caso” alcançou, arruinando a estereotipia dos valores 
cunhados, em cuja cristalização se expressava a exterioridade 
convencional dos “Carros de Faetonte”, ou “Louro Febo”, termos 
que serão apagados pelo brilho puro do “sol”.

Trata-se de tendência a romper com a sacralização 
tradicional do verbo literário, rebaixado agora a simples 
mediador entre a natureza e o intérprete. O vínculo dessa 
simplificação com a limpidez moderna permite que se estenda 
ao Romantismo brasileiro, com vistas à influência deste sobre o 
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“neo-neorromantismo” de Bandeira, a observação de Antonio 
Candido sobre a facilidade que o Modernismo de “povos novos” 
do Brasil teve para assimilar o primitivismo proposto pelas van-
guardas europeias com ousadia (CANDIDO, 1975, p. 121). Assim, 
do mesmo modo, a singeleza de uma nação jovem, nascida de uma 
colonização europeia que subjugou as civilizações autóctones, 
ingênuas, indígenas e africanas, afirmava sua independência 
com seus substantivos in natura, sem a pátina arcaizante que 
se imporia ao desentranhamento de uma demorada tradição 
histórico-cultural, como no velho mundo.

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 tem-
pos modernos, ainda que propondo agora de modo mais crítico e 
criativo a definição do nacional. Assim, enquanto Mário de Andrade 
e outros modernistas responsabilizavam-se por um projeto gene-
roso, 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.

Vem da mesma percepção o que lhe permite o elogio 
a Mário de Andrade, quando vê o poeta amigo imprimir nos 
“Poemas da negra” a sensibilidade efetiva da negra e do Recife:

Negras e cidades do Brasil são temas exóticos. Mesmo nos 
brasileiros. Uma coisa cacete nas nossas tentativas de assuntos 
nacionais é que os tratamos como se fossem estrangeiros: não 
são exóticos para nós e nós os exotizamos. Falamos de certas 
coisas brasileiras como se as estivéssemos vendo pela primeira 
vez, de sorte que em vez de exprimirmos o que há nelas de 
mais profundo, isto é, de mais cotidiano, ficamos nas exterio-
ridades puramente sensuais. (BANDEIRA, 1958, v. II, p. 185).
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Com o espírito livre da obrigação temática, sem programa, 
de um modo que beira paradoxalmente a atitude programática, 
isto é, conscientemente antiprogramática, Bandeira conse-
gue, em nome dessa ingenuidade programada, desentranhar 
o exótico de Pasárgada para recompor sua utopia como lugar 
brasileiro, assim como, longe do patriótico “Nosso céu tem mais 
estrelas” faz do sujeito um brasileirismo em função adverbial 
preposicionada – em Pasárgada, desnudando mais ainda os 
substantivos dos possessivos de Gonçalves Dias, para anunciar 
em caçanje caseiro, com o verbo “ter” popularmente impessoal, 
a utopia uterina do seu país.

“O poeta brasileiro”, como o chamou Drummond, ou o 
“Manuel Bandeira nacional da poesia”, como Oswald de Andrade 
referiu numa dedicatória, repõe em sua subjetividade acrítica o 
lugar de sua poesia, de um modo que seria impossível ao ceticismo 
mineral de Drummond que, em Brejo das almas, de 1934 (ANDRADE, 
1974, p. 36), já ironizava a utopia de um “Hino Nacional”:

Precisamos descobrir o Brasil!
Escondido atrás das florestas,
Com a água dos rios no meio,
O Brasil está dormindo, coitado.
Precisamos colonizar o Brasil.

O que faremos importando francesas
muito louras, de pele macia,
alemãs gordas, russas nostálgicas para
garçonettes dos restaurantes noturnos.
E virão sírias fidelíssimas.
Não convém desprezar as japonesas...

Precisamos educar o Brasil.
Compraremos professores e livros,
Assimilaremos finas culturas,
Abriremos dancings e subvencionaremos as elites.

Cada brasileiro terá sua casa
com fogão e aquecedor elétricos, piscina,
salão para conferências científicas.
E cuidaremos do Estado Técnico.
[...]
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Mas o Hino Nacional de Pasárgada não precisa da intenção 
excessiva nem da crítica irônica para que o sujeito lírico fanfar-
rão, com a ameaça individualista do “vou-me embora”, retome 
modernamente a formação retórica de nosso romantismo com 
a interjeição de desabafo parodiada, num ir para ficar.

A ameaça que não ganha crédito, como a da criança que 
arruma a mala vazia para fugir de casa, recompõe o seu lugar. A 
poesia-brinquedo, por seu fundo paródico, mais uma vez banha-
se na graça de um desejo sem pecado, em cuja subjetividade 
recolhida o menino-arquiteto projeta o seu país ao construir o 
seu mundo. A peça, imobilizada em sonho claro, róseo e de clima 
tropical ameno, com substantivos nítidos, paus de sebo, bicicletas, 
mães d’água em beira de rio, eleva o pré-burguês à modernidade 
farta e livre, amoral e sensual, com o rei e o telefone.

A diferença é que sua nitidez se encontra bem longe da 
terra distante das outras utopias, como a da erudição carregada, 
mística e orientalizante de “Velejando para Bizâncio” de William 
Butler Yeats, a do entorpecimento de um Coleridge opiado em 
“Kubla Khan”, ou ainda a do poema lembrado por Bandeira (2012, 
p. 115) ao referir-se ao seu, “Convite à viagem”, de Baudelaire, 
em cujo contexto europeu o desejo escapista revela a dimensão 
enrugada de seu cansaço.

Mais entregue a si mesmo, o individualismo ingênuo da 
biografia é o meio pelo qual Bandeira atinge a plenitude lírica 
do sonho coletivo por onde mina o universal, passando na 
história de seu tempo pela estação brasileira.

Ao pactuar redondilha, rondó e discurso, Bandeira sintetiza 
com musicalidade e retórica a formação brasileira da literatura, 
vincada pela oralidade em que música e recitativo, modinha e 
discurso encontravam o terreno fértil de expansão entre o povo 
que não sabia ler, como observa Antonio Candido. Sobre essa 
tradição, o crítico observa ainda que a relação entre música e 
oratória permitiu ao Romantismo brasileiro dar vazão a zonas 
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profundas de nossa sensibilidade e vida social, descobrindo-as 
e incorporando-as à vida brasileira a ponto de ainda hoje ter 
cunho romântico a poesia musicada e o discurso comemorativo:

Romancistas como Alencar, poetas como Castro Alves, per-
duram e avultam mais que os outros porque, na sua obra, foi 
mais cabal ou mais brilhante essa íntima aliança do verbo 
literário com a música e a retórica, dando origem à expressão 
artística mais grata à nossa sensibilidade média, que alguns 
pós-românticos, como Bilac, saberiam exprimir com igual 
maestria. (CANDIDO, 1971, v. II, p. 43).

Na retórica de Pasárgada, bem menos intimista que 
“Canção do exílio”, o tom explosivo afeiçoa o poema-comício, 
retirando o “lá” final do verso romântico e transferindo-o 
para o seu mundo, invertido em repetição anafórica, no ritmo 
entusiasta que, ao anunciar a plataforma em causa própria, 
encontra o que é posterior ao “lá”:

Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero

O favoritismo do amigo do rei, limpamente encenado no 
mundo familiar, pessoal, no mundo sem culpa miniatural do 
conto de fadas, universaliza-se no reconhecimento de cada um 
através da causa própria, professada pela individualidade lírica, 
transformando a impossibilidade de uma civilização repressiva 
e sistemática conforme a profecia das palavras finais de Raízes 
do Brasil, no mundo aberto de um paraíso para todos.

A tendência narrativa da lírica de Bandeira, como obser-
vou Davi Arrigucci Jr. (1990, p. 204), molda a cena num desenho 
que circula posto na eternidade, na sequência do “e foram 
felizes para sempre”. A infância de Simplício olha pro ar, Viagem 
à roda do mundo numa casquinha de noz, João Felpudo, os livros 
infantis que foram marcantes para o menino, são as imagens dos 
primeiros alumbramentos de Bandeira que, eternizadas nessa 
narrativa paradisíaca, podem ser ilustradas significativamente 
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pelo desenho de Cícero Dias para Casa-grande & senzala (1969), 
presépio que a musicalidade da redondilha e o retorno do rondó 
mantêm sempre em movimento.

A libertinagem do mundo sem culpa impossibilita o 
protestantismo da lei, fazendo de Pasárgada o lugar caseiro 
onde o obscurecimento sinistro da loucura é afastado em favor 
da anarquia infantil, feliz entre a ordem e a desordem. Ali a 
irracionalidade vem embalada pelo aconchego familiar de uma 
realidade segura, que oferece avoenga, como uma coceguinha, 
um brinco de racionalismo cristalino a montar, com a claridade 
pululante de sua sonoridade, o nonsense da parlenda:

Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
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5HISTÓRIA INFANTIL
A poesia de Manuel Bandeira realiza cotidianamente um olhar tão 
empático às crianças que, a partir de cada poema agachado para 
acariciá-las, dá indício de uma irradiação espalhada como estado 
de espírito onipresente a toda a obra: a sua própria ingenuidade.

Mas, para se afirmar a ingenuidade de sua expressão 
lírica, impõe-se a pesquisa de relações com o campo ideológico 
de que dialeticamente, porém numa direção conciliadora, ela 
é fautriz e produto, e que podem estar nas implicações com 
a visão do país, difusa no senso comum da época, dominado 
naturalmente pela situação de classe – o que significaria esta-
rem tais relações na amalgamação dúctil da lírica ao fato, em 
oposição ao ouriçamento crítico da réplica antitética de um 
“estilismo nervoso” (BOSI, 1983).

É por onde vem a sugestão de verificar em Bandeira se 
a ingenuidade, quando brinca com a paródia do dionisíaco na 
arrebentação do encapelado romântico, estentórico e boule-
verso, aí não há estratégia de dar o aceno cético às agitações 
inúteis – mantido o sentido político sob o sentido geral de 
uma filosofia de vida fundada na base da “vida que poderia 
ter sido e que não foi” – ao mesmo tempo que o poeta amoral, 
simpaticamente risonho, mimetiza cumprir os compromissos 
que a ética do crispado lhe cobra.

As origens familiares podem explicar um vetor da poesia-
bálsamo, da qual se pode falar o mesmo que o aprendiz Bandeira 
diz de seu mestre, certamente projetando-se, em “Ovalle”, 
de Estrela da tarde, 1960, sobre as “fantasias verbais enormes” 
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daquele que era o magister ludi, conforme expressão de Davi 
Arrigucci Jr. (1990, p. 67):

Que faziam rir os teus amigos e
Punham bondade no coração dos maus.

Em “Testamento”, de 1943, em Lira dos cinquent’anos 
(BANDEIRA, 1974, p. 173), o poeta aos 57 anos revela a condição 
do eu menino:

O que não tenho e desejo
É que melhor me enriquece.
Tive uns dinheiros – perdi-os...
Tive amores – esqueci-os.
Mas no maior desespero
Rezei: ganhei essa prece.

Vi terras da minha terra.
Por outras terras andei.
Mas o que ficou marcado
No meu olhar fatigado,
Foram terras que inventei.

Gosto muito de crianças:
Não tive um filho de meu.
Um filho!... Não foi de jeito...
Mas trago dentro do peito
Meu filho que não nasceu.

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!
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O testamento informa os deserdados, no contexto da 
Segunda Guerra Mundial, da sua incompetência para a poesia 
de compromisso. De imediato é importante destacar que o 
poeta apresenta-se respeitosamente constrangido, como se 
estivesse perfilado de chapéu na mão, diante do mundo: não faz 
porque não sabe, mas, atalhoadamente, como que sem ter o que 
dizer, dispõe-se até a ser bucha de canhão, ou como sugerem 
as repercussões da época aos boquiabertos provincianos, um 
camicase. É esta incapacidade que o faz poeta menor: qualidade 
que mais se confirma ainda na oferta final, cuja leviandade 
propõe da boca para fora compromissos que o discurso deixa 
às claras como incapazes de serem efetivamente assumidos, 
para que porventura se pudesse levá-los a sério.

Com isso se observa que a qualificação de menor que a si 
Bandeira sempre atribuiu, repetindo e cristalizando no poema 
um lugar comum de sua expressão pessoal, embora chame a 
atenção da crítica para os aspectos internos da técnica poética, 
levando-os à característica simplista ou esponteaneísta de 
sua poesia, teve mais de uma vez sua direção acentuada pelo 
próprio poeta para o sentido da voz coletiva no lírico: assim, 
Bandeira indica muito mais querer dizer que sua poesia menor 
é antônima da poesia social.

Davi Arrigucci Jr. (1990) demonstra como essa percepção 
autocrítica de Bandeira se vincula ao que o crítico denominou 
“estilo humilde” .

Vê-se, daí, que o estilo traz nisso a formalização estética 
de um abstencionismo fundamente enraizado na cultura da 
república dos bestializados, para quem a consciência parece 
não ter alcançado ainda o patamar crítico que lhe revele sua 
condição de sujeito da história. Para tal demonstração, o poema 
da página anterior à de “Testamento”, “Belo belo” (BANDEIRA, 
1974, p. 171), mostra-se menos constrangido e atabalhoado ao 
apresentar decididamente os interesses do poeta:
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Não quero o êxtase nem os tormentos.
Não quero o que a terra só dá com trabalho.

As dádivas dos anjos são inaproveitáveis:
Os anjos não compreendem os homens.

Não quero amar,
Não quero ser amado.
Não quero combater,
Não quero ser soldado.

– Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples.

O tom agora mimetiza itens reivindicativos de panfleto, 
dispostos em linhas com palavras de ordem e explanação de 
plataforma. E o lirismo se dá na disposição antitética, porque 
antirreivindicativa e subjetiva, do conteúdo. Traz, pelo avesso, 
ecos significativos de “Poética”, em Libertinagem, poesia fun-
damentalmente influenciada pela “Ode ao Burguês” de Mário 
de Andrade (1976, p. 45).

Mas, ao invés do ataque deste, que aparece desde a 
sugestão trocadilhesca do título, para “ódio ao burguês”, até 
os xingamentos explícitos de “morte ao burguês”, “Fora”, “Fu”, 
Bandeira em “Poética” já revela recolhimento: ali as expressões 
são: “Estou farto”, “Quero antes”, que amenizam os “Abaixo”, 
retirando-lhes a força de revolta que Mário em seu poema 
consegue exprimir. Finalmente, “Poética” termina com o pedido 
daquele “individualismo” que Mário sentiu no verso livre, alheio 
à força socializante que a convenção do verso medido garante: 
“– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação” – verso 
que extravasa no seu próprio corpo reivindicativo o aperto 
formal da convenção.

Na média das intenções, entre “Não quero mais saber do 
lirismo que não é libertação” e “Quero a delícia de poder sentir 
as coisas mais simples”, a libertação é para dentro do lirismo e 
o recolhimento é para fora da “poesia”, como ajudam a ver as 
observações de Davi Arrigucci Jr. (1990, p. 54).
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Mas, ao contrário de “Belo belo”, a conversa de bêbado em 
“Testamento”, voltada para o passado a narrar as vicissitudes do 
vivido, de sobrancelhas caídas, não se demora numa elocução 
detida a cada linha de verso, com pausas acentuadas:

As dádivas dos anjos são inaproveitáveis:
Os anjos não compreendem os homens.

Assim, em “Belo belo”, a coordenação assindética, as 
anáforas que enfileiram os “Não quero”, o verso livre, o ponto 
final em muitos versos, a estrofação curta, em dísticos prin-
cipalmente, ou a independência semântica de cada período 
revelam um pensamento detido na intimidade pura do sujeito 
lírico, onde se afasta finalmente o que Bandeira (2012, p. 57) 
sempre sentiu permanecer como uma saudade a “repontar aqui 
e ali” na musicalidade da “construção redonda”.

Pelo contrário, em “Testamento”, trata-se mais precisa-
mente de um discurso, o qual se mostra travado no início, para 
a seguir, nos versos finais de cada estrofe, desembestar como 
que auxiliado pelo achado da rima, que apressa, também com a 
ajuda do fluxo sintático entre estes versos, o andamento final, 
fazendo com que essa parte se assemelhe à vazão coletiva de 
um responso – embalo que leva àquele comprometimento fatal 
da última estrofe. É um movimento que aparece sensivelmente 
na segunda e quinta estrofes:

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!

Este modo tão querido de Bandeira revela o seu amor às 
formas populares, como no uso frequente dos versinhos das 
redondilhas e da circularidade reiterativa dos versos iniciais 
no final do poema, como em “Vulgívaga” e “Vou-me embora 
pra Pasárgada”. Mas, independentemente da forma, também 
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banha sua obra o tema do vivido a triste sina sob o aspecto de 
uma apresentação ao público que, na sonoridade declamatória 
de sua formulação, como em “Testamento”, sugere, mesmo sem 
a construção imagética, a imagem receptora do auditório, mais 
do que o que é implícito à natureza do fingimento poético na 
lírica. Na inauguração da obra, em 1917, com “Epígrafe” de A 
cinza das horas (BANDEIRA, 1974, p. 5):

Sou bem-nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.

Em “Vulgívaga”, de Carnaval, 1919:

Fui de um... Fui de outro...Este era médico...
Um, poeta... Outro, nem sei mais!
Tive em meu leito enciclopédico
Todas as artes liberais.

Em “Estrela da manhã”, poema de abertura da obra 
homônima, de 1936:

Três dias e três noites
Fui assassino e suicida
Ladrão, pulha, falsário.

Ainda em Estrela da manhã, na “Oração a Nossa Senhora 
da Boa Morte”:

Fui despachado de mãos vazias!
Dei volta ao mundo, tentei a sorte.

E, finalmente, mas já sem aquela densidade da imagem 
receptora do auditório, a voz interiorizada de “Canção do vento 
e da minha vida” mantém ainda, na Lira dos cinquent’anos, a 
narrativa do vivido:
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O vento varria os meses
E varria os teus sorrisos...
O vento varria tudo!
 E a minha vida ficava
 Cada vez mais cheia
 De tudo.

No tom humilde do relato, que ecoa o modo popular do 
náufrago da vida, sempre tendo para ele alguma humanidade 
toda ouvidos, não há tragédia grega de um destino indecifrável, 
mas essa familiaridade da natureza aquém de uma direção 
histórica consciente de suas possibilidades de intervenção 
como sujeito racional, dono de seu destino. Nessa imagética 
popular várias configurações são possíveis: a festa escolar do 
menino bem-nascido, o discurso de confidência no lupanar, o 
choro boêmio no bar do porto, a prece do peregrino na capela 
e, mesmo fora dessas imagens, quando o pensamento febril se 
manifesta na interioridade da poesia através de um outro tipo 
marcante das estruturas de Bandeira que, nestes casos, faz a 
biografia tornar-se matéria lírica sob os sintomas da tuberculose 
– esses são aspectos que aderem com familiaridade conciliadora 
a um mundo que os acolhe com ouvidos simpáticos. Nenhuma 
tragicidade há nessas misérias que as obscureça com o travo da 
contradição. O lirismo menor vem de uma subjetividade pouco 
densa na afirmação contra o mundo e nada acuada naquilo que 
possa ser o exílio de sua acentuada individualização biográfica.

A claridade de sua limpidez moderna recupera em seu 
choro lírico conotações remotas das lágrimas de Odisseu. Choro 
de criança, sem o peso de uma dramaticidade sinistra, sem a 
psicologia escura de depressivos desterros transcendentais, 
para usar a expressão com que Lukács em A teoria do romance 
(2000) deu como condição e situação histórico-filosófica para 
o surgimento desse gênero.

A fonte popular é o elemento fundamental para esse 
processo, tanto quanto o mundo de aconchego onde seu jorro é 
colhido. A resolução feliz do complexo familiar, a amizade terna 
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do pai aninharam a infância do poeta que iria encontrar nas 
raízes de seu lirismo um país fabuloso. Dos seis anos aos dez, 
Bandeira viveu no Recife onde, da primeira meninice, cantada 
em “Infância”, floresceu o conteúdo inesgotável de emoção que 
o adulto reconheceria na emoção de natureza artística.

A casa de seu avô como capital e a Rua da União, Rua da 
Aurora, da Saudade, Formosa e Rua Princesa Isabel eram a sua 
Tróada, conta o poeta. Foram nesses quatro anos, cuja densidade 
espantosa deixou ao resto da vida adulta a sensação de vazio 
que, no Recife, “com pequenos veraneios nos arredores”, como 
ele relata em Itinerário de Pasárgada (2012), construiu-se a sua 
mitologia: “e digo mitologia porque os seus tipos, um Totônio 
Rodrigues, uma Dona Aninha Viegas, a preta Tomásia, velha 
cozinheira da casa de meu avô Costa Ribeiro, têm para mim 
a mesma consistência heroica das personagens dos poemas 
homéricos” (BANDEIRA, 2012, p. 29).

No mundo em que a poesia ocupa as primeiras páginas 
de jornais, Bandeira aprendeu com o pai que “a poesia está 
em tudo”. Seus primeiros contatos com as formas líricas, sob 
letras e falas de seu pequeno mundo, ocorreram com os contos 
de fadas, as histórias da carochinha, as cantigas de roda, as 
trovas populares. Ali, no país fabuloso, ouviu os versos de um 
mendigo que lhe deixaram como herança a forma e o corpo 
de “Testamento”, entre tantos outros versos que acalentaram 
a infância do menino feliz. Sobre esses versos que lhe deram a 
base de “Testamento”, ele diz:

Lembro-me de uns cujo autor até hoje ignoro. Ouviu-os meu 
pai de um sujeito que um dia, no alpendre de uma casinha 
no interior de Pernambuco, lhe veio pedir esmola. Meu pai, 
que gostava de brincar, disse-lhe: ‘Pois não! Mas você antes 
tem de me dizer uns versos’. Ora, o nosso homem não se fez 
de rogado e saiu-se com esta décima lapidar, cujo primeiro 
verso, estropiado, mostra que a estrofe não era de sua autoria:
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Tive uma choça, se ardeu-se.
Tive um só dente, caiu.
Tive uma arara, morreu.
Um papagaio, fugiu.
Dois tostões tinha de meu:
Tentou o diabo, joguei-os.
E fiquei sem ter os meios
De sustentar os meus brios.
Tinha uns chinelos... Vendi-os
Tinha uns amores... Deixei-os.
(BANDEIRA, 2012, p. 26-27).

O ponto final de quase todos os versos sugere um pensa-
mento que se articula com dificuldade em razão de um misto de 
condição simplificada de expressão e constrangimento diante do 
patrão. Do mesmo modo, articula-se a assimilação que Bandeira 
faz deles em “Testamento”:

Tive uns dinheiros – perdi-os...
Tive amores – esqueci-os.
Mas no maior desespero
Rezei: ganhei essa prece.

Assim, ao assimilar essa forma, a poesia menor de Bandeira 
faz figurar seu encontro com a poesia alta do ocidente no século 
XX, sua complexidade e suas abstrações generosas, dando a voz 
brasileira em diálogo com o patrão, posta humildemente em sua 
condição inferiorizada de periferia, civilização recente e coloni-
zada, dependente e postiça, mas de cuja situação retira a força 
dessa viçosidade e a possibilidade de uma autenticidade ingênua.

Mas sua individualidade, nesse recolhimento radical da 
cerca biográfica, dá prova de ter alcançado tal voz brasileira 
através da recepção em primeiro nível com que a cultura do 
país agracia sua obra. Assim, a felicidade da expressão em 
Bandeira não permite diagnosticá-la apenas com a filosofia 
generalizante e os seus lugares comuns do tipo “os espinhos 
da vida”, o que significaria utilizar somente sua exterioridade 
temática para avaliá-la, sem a reflexão entre forma e conteúdo 
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em suas relações históricas, para finalmente entregá-la ao kitsch 
sentimentalão, de que cedo o poeta soube se livrar fugindo 
pela rota do sentimental ao ingênuo, se quisermos aproximar 
o sentido destes termos das teorizações de Schiller em Poesia 
ingênua e sentimental (1991).

Trata-se, ao invés, de captar a dimensão maior do tom 
num sentido amplo que, afinal, é a objetivação da linguagem que 
perfaz o resultado estético do lírico. O alcance e a expressão da voz 
brasileira podem estar justamente naquele diálogo soto-posto à 
poesia alta do mundo europeu, cujo núcleo, no caso de Bandeira, 
será ocidental mesmo em relação aos canais de recepção e estudo 
pelos quais ele chega a poesias de outras culturas.

Esses são aspectos que envolvem uma dinâmica muito 
mais complexa que as categorias – já de si imprecisas, graças 
às dificuldades do teórico com circunscrevê-las – de “ingênuo” 
e “sentimental” em Schiller (1991), ou, também pertinentes, 
de “homérico” e “bíblico” em Auerbach (1976), ou ainda as 
elaboradas implicitamente por Benjamin (1985), quando em “O 
Narrador”, a partir da teoria do romance de Lukács (2000), e 
da sua concepção de “forma do desterro transcendental”, cria 
a contraposição entre “narrativa oral” e “romance”, deixando 
àquela o sentido da ingenuidade.

Assim, só genericamente é que podemos ouvir as obser-
vações de Schiller, que ajudam a aproximar suas conceituações 
do ingênuo à poesia de Bandeira:

Alguém que observe em si a impressão causada por poesias 
ingênuas e seja capaz de nela separar a porção que cabe ao 
conteúdo, achará essa impressão jovial, sempre pura, sempre 
calma, mesmo em objetos bastante patéticos; em objetos 
sentimentais, será sempre algo séria e tensa. Isso se dá porque 
nas formas de expressão sentimental, ao contrário, temos 
de unir a representação da imaginação a uma ideia da razão 
e, assim, sempre vacilamos entre dois estados diferentes. 
(SCHILLER, 1991, p. 64).
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Para a visão da obra de Bandeira que este trabalho propõe, 
a observação que vimos, de Antonio Candido, sobre a familia-
ridade do primitivismo no Brasil, pode explicar o modo de sua 
mentalização ambientar-se na viçosidade dos trópicos de uma 
civilização colonial oprimida. Instiga também a procura na 
América Latina de alguma obra poética de expressão semelhante 
a de Bandeira, e, a partir daí, procurar suas diferenças dentro 
da diferenciação entre “povos novos” e “povos-testemunho”, 
mencionada por Alfredo Bosi em “O nacional e suas faces” (1983).

A ingenuidade brasileira daí conceituada aproxima-se 
da conceituação elaborada por Sérgio Buarque de Holanda em 
Raízes do Brasil (1984). Não se trata, porém, de resguardar-lhe o 
viés de uma “interpretação psicocultural do passado brasileiro”, 
nos termos em que Bosi se inquieta com o assunto em Dialética 
da colonização (1992, p. 27), mas sim observar naquilo que se quis 
dizer com “cordial”, o estado emotivo de uma história recente: 
a ingenuidade como processo histórico de maior distância do 
mundo desencantado.

Se a intenção nacionalista abafava essa ingenuidade do 
Romantismo, como com os patrióticos “nossos” de “Canção do 
exílio”, não ocorreu o mesmo com Memórias de um sargento de 
milícias e com a poesia de Manuel Bandeira.

Em Dialética da colonização, para afirmar a imagem fecunda 
do deserto em “Vozes d’África” de Castro Alves, Alfredo Bosi põe 
de lado a crítica do texto para observar externamente seu efeito 
de recepção: quando deixa a África sem possibilidade de remissão, 
através da circularidade invulnerável do mito, Castro Alves está 
dando arranque à primeira campanha abolicionista do Brasil. 
Essa conclusão e uma observação anterior podem estender-se, 
por um ângulo diverso, à utopia acrítica e não participante de 
Pasárgada. Diz Alfredo Bosi (1992, p. 261) : “Mito e poesia entram, 
nas ‘Vozes d’África’, como formas de ler a história do cativeiro 
negro. E, à medida que o poema se faz conhecido e amado, ele 
começou a integrar essa mesma história, pois a imagem do real 
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acaba sendo parte da realidade”. É o que se pode dizer das utopias. 
O brasileirismo daquele que só quis a delícia de poder sentir as 
coisas mais simples fez sua aderência encontrar na voz brasileira 
a utopia sem fronteiras de Pasárgada.
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Manuel Bandeira encerrava seu tempo em outubro de 1968, 
pouco antes da decretação do AI-5, o ato institucional que a 
ditadura militar de 1964 aplicava com intenções de atingir a 
perfeição. A despedida em momento tão significativo parecia 
construir uma simbologia que balançava no fio de uma con-
tradição: o poeta levava consigo o tempo de ingenuidade e 
brasileirismo, a que deu voz o lirismo singelo de um modernismo 
cordial, e deixava como promessa a seus órfãos a evasão para 
Pasárgada, aquele outro mundo da viagem utópica, cujo ponto 
de chegada, na verdade, era retorno para um ditoso Brasil, 
país da cocanha: para ter a mulher que quisesse na cama que 
escolhesse, tomar banhos de mar, andar de bicicleta, montar 
em burro brabo, subir em pau de sebo, ter telefone automático, 
alcaloide à vontade, ter prostitutas bonitas para namorar, ouvir 
da mãe d’água, à beira do rio, as histórias que Rosa lhe contava 
no seu tempo de menino – e ser amigo do Rei.


