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RESUMO 

 

 

Considerando basicamente as discussões relativas ao processo de gênese literária no 

decurso da correspondência entre Carlos Drummond e Mário de Andrade, bem como das 

cartas entre o escritor paulistano e Manuel Bandeira, pretendemos analisar alguns poemas 

integrantes de duas obras do Modernismo brasileiro: Alguma Poesia (1930) e Libertinagem 

(1930). Utilizando os pressupostos teóricos da Crítica Genética, identificaremos, nos textos 

analisados, indícios de refacções, a partir de supressões, rasuras e propostas de 

reelaboração, apontadas entre os três missivistas, considerando o recorte temporal 

compreendido entre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o início de 1945, ano em que a 

correspondência é interrompida pela morte prematura de Mário de Andrade. Organizando 

um estudo sistemático das cartas, apresentaremos, ainda no contexto da historiografia do 

Modernismo brasileiro, a importância de vetores como o engajamento social do artista na 

abordagem dos problemas enfrentados pela nação, a legitimação de uma língua nacional e 

seu consequente afastamento do legado lusitano como questões centrais dos debates sobre o 

nacionalismo literário, além da valorização da memória e da cultura brasileira, 

frequentemente apontada como primitiva e primitivista no início do século XX. 

 

Palavras-chave: Memória cultural; Correspondência; Modernismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Basically considering the discussions relating to the literary genesis in the course of the 

correspondence between Carlos Drummond and Mário de Andrade, as well as the letters 

between the paulistan writer and Manuel Bandeira, we intend to analyze some poems from 

two works of Brazilian Modernism: Alguma Poesia (1930) and Libertinagem (1930). Using 

the theoretical assumptions of Genetic Criticism, we going to identify, in the analyzed texts, 

evidences of rebuildings, from deletions, erasures and proposals of reworking, pointed out 

among the three letter writers, considering the time frame between the Modern Art Week 

from 1922, until the early 1945, when the correspondence is interrupted by the untimely 

death of Mário de Andrade. Organizing a systematic study of the letters, we will present, 

still in the context of Brazilian Modernism historiography, the importance of vectors as the 

social engagement of the artist, in the approach of the problems facing for the nation, the 

legitimation of a national language and its consequent distance of Lusitanian's legacy as the 

central questions of the discussions about literary nationalism, and also the appreciation of 

the memory and the Brazilian culture, often cited as primitive and primitivist in the early 

twentieth century. 

 

Keywords: Cultural Memory; Correspondence; Modernism. 
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“Um dia talvez compreendam que cumpri, como nenhum outro, o meu dever-
nato de intérprete de uma parte do nosso século; e, quando o compreendam, 
hão-de escrever que na minha época fui incompreendido, que infelizmente 
vivi entre desafeições e friezas, e que é pena que tal me acontecesse. E o que 
escrever isto será, na época em que o escrever, incompreendedor, como os 
que me cercam, do meu análogo daquele tempo futuro. Porque os homens só 
aprendem para uso dos seus bisavós, que já morreram. Só aos mortos 
sabemos ensinar as verdadeiras regras de viver”.  
 

Fernando Pessoa, Livro do Desassossego   
 
“Mas eis que chego ao paradoxo irrespirável: Tendo deformado toda a minha 
obra por um anti-individualismo dirigido e voluntarioso, toda a minha obra 
não é mais que um hiperindividualismo implacável! E é melancólico chegar 
assim no crepúsculo, sem contar com a solidariedade de si mesmo. Eu não 
posso estar satisfeito de mim. O meu passado não é mais meu companheiro. 
Eu desconfio do meu passado”.  
 

Mário de Andrade, Aspectos da Literatura Brasileira
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INTRODUÇÃO 

Comecei esta carta com pretensão  

 

 

Em 25 de maio de 1922, transcorridos pouco mais de três meses do furacão da 

Semana de Arte Moderna, Manuel Bandeira escrevia pela primeira vez a Mário de 

Andrade exigindo a publicação imediata de alguns de seus poemas que, inconciliáveis 

com a acidez de Pauliceia Desvairada (1922), então recém-saída do prelo, 

permaneciam inéditos. Com sua habitual inclinação irônica, Bandeira desejava também 

“todas as prosperidades à Klaxon, entre outras um bom revisor para o texto francês1” 

(Bandeira, 2001, p. 60), sob pena de que ele não contribuísse com o periódico, cedendo 

a sua recém-composta “Bonheur lyrique”. Na mesma carta, Bandeira anuncia ainda o 

envio de exemplares do seu livro anteriormente publicado, Carnaval (1919), para que 

fossem distribuídos em São Paulo à gente de “mau gosto e boa inteligência”. Iniciava-se 

assim um fluente diálogo entre os escritores, que abordava como mote principal desde o 

burburinho desimportante a respeito das rodas de intelectuais promovidas por Dona 

Olívia Guedes Penteado, patrona das artes modernistas, até os problemas sociais que 

desde cedo inquietavam o espírito engajador de Mario. Entrecortada por intervalos de 

silêncio e reclusão, a correspondência perduraria até outubro de 1944, data da última 

carta publicada, aproximadamente quatro meses antes da morte de Mário de Andrade.  

Por sua vez, entre o escritor paulistano e Carlos Drummond de Andrade a troca 

de missivas principiou-se com dois anos de atraso em relação à Bandeira: em menor 

número, porém não menos densa. A primeira carta data de 28 de outubro de 1924, por 

iniciativa do jovem Drummond, que encontrara em Belo Horizonte o grupo paulista 

constituído pelo casal Oswald de Andrade e Tarsila, Dona Olívia Guedes junto de seu 

neto, Gofredo Teles, o advogado e escritor René Thiollier, além do próprio Mário de 

                                                           
1 Os excertos de cartas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira apresentados nesta pesquisa 
pertencem ao volume de missivas organizado por Marcos Antonio de Moraes: ANDRADE, Mário de; 
BANDEIRA, Manuel. Correspondência: Mário de Andrade & Manuel Bandeira. Organização de Marcos 
Antônio de Moraes. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 2001. 
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Andrade. O grupo, de passagem pela capital mineira, seguia em viagem turística rumo 

às cidades históricas do estado acompanhando o poeta francês Blaise Cendrars. Após o 

encontro furtivo em Minas e portando o tom cerimonioso que mantém a adequada 

distância entre os desconhecidos, o arredio estudante de farmácia mineiro escreve a 

Mário de Andrade, demonstrando sua simpatia pelos rumores do Modernismo chegados 

às montanhas de Minas através da figura representativa do autor de Macunaíma e sua 

“força desabusada”. Pedia Drummond em seu primeiro contato com o escritor 

paulistano: “procure-me nas suas memórias de Belo Horizonte: um rapaz magro que 

esteve consigo no Grande Hotel e que muito o estima2” (Drummond, 2002, p. 40). 

Igualmente esparso, dessa vez, pelo inconstante correspondente que se mostrou o poeta 

mineiro, e em certa ocasião, interrompido por quase um ano, em decorrência de 

desentendimentos políticos deflagrados pela Revolução Constitucionalista de 1932, o 

diálogo entre Drummond e Mário de Andrade acompanhou os últimos dias de vida do 

escritor paulistano. O bilhete final, apesar de não datado, revela-se necessariamente por 

força de datação das missivas que o antecedem, posterior a 11 de fevereiro de 1945. 

Considerando a morte de Mário de Andrade, ocorrida a 25 de fevereiro daquele ano, 

teremos a dimensão exata da frequência com que os amigos se correspondiam. 

Desse modo, com base na vasta produção epistolográfica de Mário, Bandeira e 

Drummond e atribuindo às cartas modernistas o status de lócus discursivo, no qual se 

incorporaram as notas acerca de questões como o reconhecimento da língua nacional 

autônoma, a nivelação da produção literária brasileira com o cânone europeu, e demais 

modificações estético-ideológicas propostas a partir da Semana de Arte Moderna, 

pretendemos estudar a memória do Modernismo, focalizando os três escritores objetos 

de nossa análise, através do registro epistolar. 

A hipótese em torno da qual concentra-se nossa pesquisa consiste no fato de que 

as cartas pessoais, sobretudo as enviadas pelo escritor paulistano, por meio de seu 

caráter intrínseco de gênero textual privativo, despem a linguagem habitual de suas 

formalidades, produzindo, assim, um efeito de intimidade que é proporcional ao tempo 

de correspondência. Ao analisarmos a estratégia cabotina de Mário de Andrade, 

identificamos uma retórica bem articulada, cujo foco é direcionado, durante os anos 

                                                           
2 Os excertos de cartas entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade aqui utilizados integram 
a edição organizada por Lélia Coelho Frota, com prefácio e notas de Drummond e Silviano Santiago: 
ANDRADE, Carlos Drummond de; ANDRADE, Mário de. Carlos & Mário. Organização de Lélia 
Coelho Frota; Prefácio e notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de Janeiro: 
Bem-te-vi, 2002.  



12 
 

iniciais de contato com Bandeira e com Drummond, à busca pela adesão de um maior 

número de simpatizantes aos pressupostos da nova escola. Como tópico recorrente de 

nosso trabalho, cabe esclarecermos, desde já, que o conceito de “cabotinismo” aqui 

utilizado é análogo ao que o próprio Mário definiu em um ensaio sobre o tema, reunido 

na coletânea de O empalhador de passarinho:   

 

Não há dúvida que todo artista demonstra muito do cabotinismo, nisso de ser 
levado a criar também por causas mais ou menos inconfessáveis, pejorativas 
ou perniciosas, que ele procura ocultar até de si mesmo. Até isso do artista 
sacrificar grande parte da própria espontaneidade e da própria comoção e das 
próprias ideias em favor das ideias e comoções alheias: cabotinismo. O artista 
completo nunca perderá de vista o seu público, e isto é cabotinismo. E como 
é o público que faz a grandeza de um artista [...] estas duas ambições de 
público a julgar e celebridade a conquistar – regem de forma importante o 
comportamento criador do artista. (Andrade, 1972, p. 78) 

    

O cabotinismo, no contexto em que o abordamos, é sinônimo da capacidade de 

antecipação, do instinto de previsibilidade em relação ao comportamento do 

correspondente com seus interlocutores. O cabotino detém o dom de antever as reações 

dos outros frente ao que lhes é apresentado, de modo a preparar-se retórica e 

discursivamente para o que provir da réplica epistolar. Valendo-se dessa estratégia, ele 

antecipa as críticas que por ventura receberá, desarticulando o fio contra-argumentativo 

daqueles que dele discordarem. 

Grande conhecedor de si mesmo, o cabotino faz-se de ingênuo, autointitula-se 

desimportante na conformação universal das coisas e das pessoas que o rodeiam, não 

pela simples leviandade da antecipação, mas por uma espécie de self-defense das 

contingências de um contexto social que oprime suas ideias antes que ele as possa 

amadurecer. Emílio Maciel redefine a complexidade dessa figura profética e 

multifacetada, que se deixa observar pelas entrelinhas da correspondência, ao afirmar 

que “a unidade aparentemente assegurada pelo efeito assinatura – que pode com 

frequência resultar na cisão completa entre persona pública e persona privada – acaba 

desdobrada numa série de angulações escarpadas, embora não exatamente 

contraditórias” (Maciel, 2010, p. 94).   

Em suma, o cabotino é aquele que vende uma imagem de si, imagem que não se 

resigna às regras e definições do que seja similitude ou falsidade ideológica, imagem 

perigosamente equilibrada numa corda-bamba, já que o interlocutor a quem ela visa 

enredar pode sentir-se tão arrebatado quanto repelido, por algo que se manifesta apenas 

em penumbra. No fim das contas, todo o procedimento do cabotino constitui um 
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conjunto de sanções aproximativas, de figurações da intimidade, como bem definiu 

João Luiz Lafetá (1986) em sua obra homônima. 

Esse é o vetor preponderante para o qual nosso título direciona o olhar do leitor, 

por exemplo. É sintomático que logo na primeira carta de Mário endereçada a 

Drummond, em 10 de novembro de 1924, haja uma fixação de categorias hierárquicas 

entre o homem maduro e já bastante envolvido nas questões artístico-literárias que 

movimentavam o século XX, e o jovem estudante, tímido e provinciano, bem receptivo 

à novidade europeia que o Modernismo apregoava, representado pela figura de seu 

estandarte de ouro paulistano: “Meu caro Carlos Drummond, já começava a desesperar 

da minha resposta? Meu Deus! comecei esta carta com pretensão... Em todo caso de 

mim não desespere nunca. Eu respondo sempre aos amigos” (Andrade, 2002, p. 46). De 

mim não desespere nunca é um alento aos incipientes ouvidos mineiros, ávidos por se 

verem inseridos na revolução literária iniciada em São Paulo. Ao mesmo tempo, as 

palavras aparentemente insignificantes dimensionam também a tônica bilateral entre o 

que espera e aquele que é esperado na correspondência, algo próximo da disparidade 

dialética entre aprendiz e mestre, que se arrastaria até meados de 1930, quando 

Drummond é publicado pela primeira vez com estrondoso sucesso. Não por acaso, 

Alguma Poesia é dedicado inteiramente a Mário.               

E, no entanto, apesar de seus apontamentos sobre o artista cabotino, Mário de 

Andrade parecia desacreditar, em face da audácia que insinuava sob o aspecto de uma 

“sinceridade forjada”, que Drummond e Bandeira também seriam capazes de utilizarem 

a seu favor esta ferramenta, tão sutil quanto eficiente. Por outro lado, analisamos as 

cartas dos três escritores, e não apenas as do paulistano, acreditando que o sujeito que se 

apresenta no terreno da correspondência, o faz como uma “persona agens”, que 

consegue converter as discordâncias ideológicas, de modo com que elas pareçam andar 

em conformidade. 

Considerando o caráter autobiográfico do gênero epistolar, entendemos que o 

indivíduo cabotino procura chamar sobre si a atenção alheia sem, no entanto, ter a 

prerrogativa da transparência do discurso, o que dialoga de forma evidente com o 

conceito de “pacto fantasmático” apresentado por Philippe Lejeune, em O pacto 

autobiográfico (2008, p. 43), expressão que define um contrato da memória com a 

verdade obsoleta, reduzida à série de rasuras, deformações e imprecisões às quais está 

submetido o sujeito de recordação ou de escritura. Do mesmo modo, Harald Weinrich, 

em Lete: arte e crítica do esquecimento, nos apresenta o diálogo do Mênon, no qual 
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Platão lança ao descrédito o sistema gráfico, matéria-prima das cartas, ao afirmar que 

“apoiada nas falsas certezas da memória escrita, com o tempo a memória oral acabará 

definhando” (Weinrich, 2001, p. 44). 

Considerando ainda as missivas como o campo de tensões que estimula a colisão 

de perspectivas distintas sobre a dominante literária da época, torna-se necessário, como 

contraponto da correspondência – esse “camarote” da criação literária, espaço 

originalmente projetado para o treino – um palco principal, onde as discussões 

preliminares vislumbradas nas cartas ganhem corpo e alicerce. A representatividade de 

Alguma Poesia (1930), de Carlos Drummond de Andrade, e de Libertinagem (1930), de 

Manuel Bandeira, fez com que escolhêssemos estas duas obras como exemplos do texto 

em sua pretensa última estruturação, o “estágio final” da obra de arte, axioma a bem da 

verdade inexistente, como veremos logo adiante. Entrevimos nesses dois textos 

fundamentais, a definição de um lócus plausível para a consolidação da sintonia artística 

do Brasil com o Ocidente, da quebra das associações convencionais de paradigmas 

anteriores, da desautomatização dos processos de evolução da linguagem, enfim, o 

território onde o que antes era o projeto de uma estética em construto se corporifica. 

O conceito de “texto acabado” fica sob rasura a partir do momento em que 

passamos a considerar os pressupostos da Crítica Genética, os quais estabelecem que 

todo texto é, em última instância, um rascunho, ou seja, que a escrita está em constante 

mutação. Procuraremos revolver essa hierarquização implícita do livro sobre a carta, 

julgando que, do mesmo modo que um adulto guarda suas lembranças da infância, a 

origem de uma obra também a constitui, mesmo que esta, por sua vez, em muito se 

diferencie daquilo que de início foi planejado pelo artista, ainda que o reflexo deste 

espelho da criação literária mostre uma imagem transfigurada pelo tempo. Em Crítica 

genética e psicanálise (2005), Philippe Willemart afirma que: 

 

Nenhuma obra será completa já que sempre se pode encontrar uma carta, um 
inédito num colecionador que desfará a unidade da obra. Embora falo aqui do 
conjunto da obra de um autor, a problemática existe para qualquer poema, 
qualquer romance e a fortiori para qualquer peça teatral. O texto do 
dramaturgo, exemplo extremo da incompletude de uma obra, é apenas um 
ponto de partida em cada encenação. [...] Portanto, o conceito de “texto” 
muda na sua dimensão e na sua fixidez. O texto de um autor inclui texto 
publicado, notas, rascunhos, correspondência etc., além de ser profundamente 
instável. (Willemart, 2005, p. 13) 

 

Sem levarmos adiante, portanto, a ideia de textos estratificados por critérios de 

relevância ou marginalidade, entendemos as cartas de Mário de Andrade, Carlos 



15 
 

Drummond e Manuel Bandeira como um laboratório que prefigurou a criação de 

Alguma poesia e de Libertinagem, ambiente que conserva a riqueza do inacabado, do 

experimento, dos ensaios, como atestara Drummond em carta a Mário, de agosto de 

1944: “Acabo não podendo escolher entre as variantes, aceito todas as variantes, e você 

me ensina que é possível fazer um poema com diversas redações, todas rigorosamente 

legítimas, coisa em que eu não acreditava” (Drummond, 2002, p. 522). Nestes termos, a 

obra de arte enquanto estrutura instável abre os horizontes da crítica literária para além 

do que antes restringia-se ao objeto final deste percurso, a proclamada “obra definitiva”. 

Essa ruptura de barreiras desvenda caminhos alternativos, permitindo que o pesquisador 

tenha uma visão panorâmica de seu objeto, focalizando, como afirma Louis Hay, em A 

literatura dos escritores (2007), os aspectos mais condizentes com aquilo que procura, 

na “nascente” ou na “desembocadura” dessa gênese. Um dos caminhos plausíveis 

considera suportes como cartas, testamentos, ensaios, fortunas críticas, enfim, o 

“paratexto” da obra, como sendo, segundo Eliana Muzzi (1996), auxiliares no 

entendimento do texto literário, já que conservam um olhar exterior panorâmico, 

podendo tanto regressar aos anteprojetos do livro, quanto avançar ao seu porvir. Em 

Editoração, arte e técnica, a pesquisadora afirma que:  

 

em nosso contexto cultural, não apenas todo texto impresso, mas 
principalmente todas as manifestações artísticas visuais (pintura, arquitetura) 
e auditivas (música) são acompanhadas de pelo menos um microtexto que as 
antecipa, designa, comenta, orientando e modulando sua recepção. Essa 
universalidade do paratexto contrapõe-se brutalmente ao fato de que 
raríssimas vezes ele se torna objeto de reflexão. (Muzzi, 1996, p. 08)     

 

Assim, a inovação do paradigma introduzido pela Crítica Genética consiste na 

abordagem da obra de arte não mais constituída com um fim em si própria, mas 

compreendida como algo que se constrói numa duração, que extrapola fronteiras e 

tentativas de delimitação, encontrando por vezes numa entrevista concedida pelo autor, 

na iconografia de uma obra, em suas notas aparentemente insignificantes, a elucidação 

de determinados aspectos que apenas o texto em si não abarcou ou o fez de maneira 

insuficiente. O trabalho crítico do pesquisador expande-se, em termos práticos, a um 

status de processamento, continuidade, em substituição ao fim absoluto que se atribuía à 

obra editada e posta à disposição do público.  

É por isso também que, em nosso caso, torna-se indispensável uma abordagem do 

contexto histórico-social característico do período que vai de 1920 a 1945, entendendo-
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o como um fator igualmente capaz de produzir mudanças nos estágios de 

aperfeiçoamento artístico e ideológico das obras representativas da estética modernista. 

No processo de consolidação de Alguma poesia e de Libertinagem devem ser levados 

em conta os acontecimentos que alteraram as bases do pensamento tradicionalista, a 

exemplo da Semana de Arte Moderna, da criação do Partido Comunista Brasileiro, da 

crise econômica mundial de 1929 e, sobretudo da política do café com leite – sistema de 

governo bastante questionado, pelo qual Minas Gerais e São Paulo indicavam 

alternadamente, a cada ciclo eleitoral, seu candidato a presidente do país – cuja 

desarticulação culminou na Revolução Constitucionalista de 1932, assim como no 

afastamento provisório entre dois ilustres representantes destas oligarquias: Carlos 

Drummond e Mário de Andrade. 

Este olhar retrospectivo do sujeito que opera a lembrança sobre a História dialoga 

com a perspectiva de memória que pretendemos adotar aqui, que busca uma 

incorporação contínua entre tradição e modernidade, ao contrário de sua reiterada 

oposição. Sempre levando em conta a sinuosidade do discurso andradiano que, em 

1922, no editorial do periódico modernista Klaxon, já afirmava com relação ao novo 

paradigma literário que seus adeptos não reconstruiriam o que ruísse, mas que, no 

entanto, aproveitariam o terreno para “sólidos, higiênicos, altivos edifícios de cimento 

armado” (Andrade, 1922, p. 03), consideramos também, na esteira do que aponta Jeanne 

Marie Gagnebin, em Lembrar escrever esquecer (2006), que a memória corresponde a 

este terreno no qual o passado permanece representado senão por ruínas, que insistem 

em coexistir, apesar de subjugadas pelo presente. Resulta daí a importância na tentativa 

de fixação de uma historiografia literária recuperada por meio das cartas, registro 

documental mais resistente às vicissitudes do tempo e da história oral. 

Ou seja, do mesmo modo que as antigas construções conseguem manter-se 

parcialmente preservadas por intermédio das ruínas, as lembranças, transpostas ao corpo 

escritural das missivas, tendem a conservar vivos os acontecimentos marcantes, dignos 

de tradicionalização e fortes o suficiente para coexistirem com o radicalismo da 

modernidade. É no lócus discursivo da correspondência que o velho e o novo se 

encontram, a exemplo da proposta modernista de renovação do conceito de 

nacionalismo, manifestada pela criação de uma estrutura sócio-acadêmica receptiva ao 

estudo dos registros de fala subalternizados, mas também pela redescoberta de uma 

cultura valorizadora dos elementos folclóricos populares, difundidos por comunidades 
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interioranas, características que propiciaram, por fim, no campo da literatura, a quebra 

das estruturas de estilo e de composição cristalizadas pelo Romantismo. 

Sendo assim, as cartas entre Mário e Bandeira e Mário e Drummond 

configuram-se não apenas como portadoras de uma amizade mútua, mas também como 

o “terreno” em que germinou um projeto político-literário de grandes proporções, 

administrado pela flexibilidade da dicção andradiana e sua capacidade de escrever 

cartas como quem escrevia tratados retóricos, conservando ao mesmo tempo a 

familiaridade do gênero original. Roberto Schwarz, em Duas meninas, observa que:  

 

Alternando o experimentalismo vanguardista, a exaltação ginasiana, a 
superioridade professoral, a objetividade amadurecida, o interesse escuso, a 
devoção familiar, o domínio erudito das matérias etc., tudo sob a égide de 
uma visão abrangente e alta das necessidades da cultura nacional, Mário 
compunha um instrumento literário poderoso e estranho, ancorado nas 
realidades brasileiras, bem como na atualidade, capaz como quase nenhum 
outro de formular a experiência do país. (Schwarz, 1997, p. 142) 

 

Os vários ângulos de atuação do escritor paulistano, antevistos na fala de 

Schwarz, vêm asseverar a dedução de que qualquer tentativa despretensiosa de leitura 

da correspondência de Mário, Bandeira e Drummond corre o risco de ser capturada pela 

armadilha que a suposta familiaridade do gênero epistolar cria para o leitor ingênuo. 

Entendemos, portanto, que sobreposições, ecos, refrações e rasuras adquirem em nosso 

trabalho a força de chaves de leitura, não apenas considerando a polivalência da escrita 

de nossos correspondentes, como também a própria versatilidade que a Crítica Genética 

atribui aos estágios da obra de arte.  

As lembranças associadas às cartas adquirem novos matizes conforme a 

conjuntura histórica à qual está submetido o sujeito que escreve. Somadas a isso, as 

longas durações, assim como os sujeitos nelas implicados se encarregam da tarefa de 

incorporação, consciente e inconscientemente, de fragmentos de outras épocas, traços 

que não pertencem ao ensejo original, desvios que funcionam de modo ambivalente, por 

um lado, distorcendo o acontecimento original, por outro, incorporando-lhe novidades 

que o fazem sobreviver conforme as novas tendências. 

Se as cartas são, como vimos anteriormente, o laboratório da criação literária e 

se é ainda procedente a previsão de Antonio Candido, em 1945, de que “a sua 

correspondência (de Mário) encherá volumes e será porventura o maior monumento do 

gênero na língua portuguesa, terá devotos fervorosos e só ela permitirá uma vista 

completa da sua obra e do seu espírito” (1992, p. 209), devemos também creditar ao 
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gênero epistolar o estatuto de objeto indispensável no estudo da memória do movimento 

modernista, além do mérito de construtor auxiliar da poética de Mário de Andrade, de 

Carlos Drummond e de Manuel Bandeira. Para asseverar o fato de que linguagem e 

memória cultural encontram-se indissociavelmente fundidas e incorporadas à matéria da 

correspondência, apresentamos a seguir o primeiro capítulo de nossa dissertação, que 

trata mais detidamente sobre o tema, seguido de um estudo sobre o conceito de 

nacionalismo baseado no direcionamento dos três escritores e, por fim, uma análise 

genética de alguns de seus poemas.  
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CAPÍTULO I 

 Procure-me nas suas Memórias  

 

 

I.I - No Correio o ouvido: Mário de Andrade deixa seu rastro 

 

Não são poucos os tratados relativamente recentes que se propõem a desvendar 

os enigmas da chamada “arte da memória”. Esta técnica intitula, por exemplo, a 

enciclopédia de Francis Yates (1972) que se debruça amplamente sobre o tema, 

explanando a cronologia das mudanças de abordagem incorporadas aos estudos 

mnemônicos. Posteriormente, Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento 

(2007), retoma o trabalho de Yates utilizando-se da etimologia grega da palavra 

“imagem”, a eikón, para esclarecer o princípio essencial da mnemotécnica, que consiste 

em substituir a matéria a ser rememorada por um atributo representacional simbólico, 

isto é, relacionar o texto, poema ou documento que se deseja memorizar a uma “imagem 

de memória”, a imago agens que, de imediato, faça remeter o recordante ao objeto 

perdido nas gavetas do subconsciente. 

Em seus ensaios dedicados ao esquecimento, Harald Weinrich (2001) também 

não poderia deixar de mencionar a contrastante hipermnésia de Simônides, o aedo grego 

que, salvo de um desabamento durante o banquete em homenagem ao boxeador Scopas, 

é o único capaz de reconhecer, por entre os corpos desfigurados, a identidade das 

vítimas, através da memorização do lugar que cada convidado ocupava na mesa. 

Possibilitando um enterro digno aos mortos na tragédia, Simônides protege as almas de 

seus concidadãos contra a ignomínia das valas comuns, consagrando-lhes o direito ao 

túmulo, o último tributo do corpo e ao mesmo tempo a imago agens que atua tanto 

como advertência àqueles que desdenham da morte, quanto como recusa de 

esquecimento, fazendo com que os mortos permaneçam in memoriam. 

Nesse sentido, são igualmente fundamentais os estudos de caso apresentados por 

Paolo Rossi no segundo ensaio de O passado, a memória, o esquecimento (2010), dos 

quais destacamos a sistematização da ars memorativa de Pietro Tomai, o mnemonista 
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italiano que, após estudar cuidadosamente sua memória prodigiosa, busca inspiração 

nas estratégias retóricas ciceronianas para desenvolver um método próprio de 

memorização, batizado de técnica da “locatio e collocatio”, cujo princípio também 

consiste no emprego das figuras como estímulos à memória. Pietro Tomai recomenda, 

por exemplo, que seu aluno relacione imagens de partes do corpo às declinações do 

latim com o intuito de fixá-las adequadamente. Assim, o caso nominativo seria 

equiparado à cabeça, o vocativo ao pé esquerdo, o genitivo à mão direita, 

sucessivamente, até que se esgotassem as correlações necessárias. Para Tomai, a 

memorização das imagens, entendida em seu propósito didático, proporcionaria a 

utilização proficiente da língua em suas múltiplas variações, ao princípio de 

comunicação oral ou escrita. O professor resume sua teoria assegurando que “a 

admirável arte está toda aqui: identificar os lugares, memorizá-los, colocar nos lugares 

imagens apropriadas” (Rossi, 2010, p. 47).  

Uma didática da lembrança através das imagens. Este parece ser também o 

procedimento adotado por Mário de Andrade em seu poema de 1944, “Quando eu 

morrer quero ficar”: 

 

Quando eu morrer quero ficar, 
Não contem aos meus inimigos,  
Sepultado em minha cidade, 
 Saudade. 
 
Meus pés enterrem na rua Aurora, 
No Paiçandu deixem meu sexo, 
Na Lopes Chaves a cabeça 
 Esqueçam. 
 
No Pátio do Colégio afundem 
O meu coração paulistano: 
Um coração vivo e um defunto 
 Bem juntos. 
 
Escondam no Correio o ouvido 
Direito, o esquerdo nos Telégrafos, 
Quero saber da vida alheia, 
 Sereia. 
 
O nariz guardem nos rosais, 
A língua no alto do Ipiranga 
Para cantar a liberdade. 
 Saudade... 
 
Os olhos lá no Jaraguá 
Assistirão ao que há-de vir, 
O joelho na Universidade, 
 Saudade... 
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As mãos atirem por aí, 
Que desvivam como viveram, 
As tripas atirem pro Diabo, 
Que o espírito será de Deus. 
 Adeus. 
(Andrade, 1987, p. 381) 

 

Ao relacionarmos este poema, que integra a profética Lira paulistana (1944-

1945), o último livro de versos do escritor, à milenar arte da memória, podemos dizer 

que no auge do século XX a composição de Mário de Andrade só vem atestar a 

longevidade desta tradição, que encontra seus precursores num período em que nem o 

mais diligente dos historiadores consegue precisar. É o caso, por exemplo, do poema 

abaixo, composto pela poetisa Safo e mencionado no tratado Do sublime, texto 

provavelmente originário do século I d.C, cuja autoria atribui-se a Longino: 

 

Igual aos deuses se me afigura aquele homem, 
que sentado contigo face a face, 
ouve de perto a tua doce fala, 
o teu sorriso encantador, 
e isso convulsa-me o coração dentro do peito. 
Mal te vejo, não me resta um fio de voz, 
a língua se me parte e logo, sob a pele,  
percorre-me uma chama delicada, 
os meus olhos não veem mais nada, 
os meus ouvidos zumbem, 
o meu suor escorre, 
possui-me toda uma tremura, 
fico mais verde que erva e pouco falta 
para que me sinta morta! 
(Safo apud Longino, 1997, p. 82) 

 

Ambos os poemas, não obstante o intervalo secular que os afasta, reforçam a 

tese de que a imagem que auxilia o mnemonista na recuperação das lembranças não é 

escolhida aleatoriamente como num lance de dados, mas, ao contrário, conserva estreita 

relação com o objeto a ser lembrado. Assim como na sistematização de Pietro Tomai, 

em que os casos nominativos do latim – que correspondem aos substantivos na língua 

portuguesa, tanto em classe gramatical quanto em nível de importância linguística – são 

representados pela imagem da cabeça, o centro vital do corpo de onde derivam as 

demais funções fisiológicas, também no poema de Mário, os lugares que são 

relacionados às imagens não supõem uma relação fortuita de mera escolha 

composicional do autor, mas sim, um nexo entre a imago agens, representada pelos 

órgãos, e os topoi mnemônicos, os lugares de memória delegados a cada parte do corpo. 
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Em seu poema, Safo utiliza-se de procedimento similar ao descrever o 

desnorteamento que a imagem da pessoa amada transmite àquela que recorda, com a 

ressalva de que o movimento insinuado pela associação das imagens nele evocadas 

condiz muito mais com uma reconstituição do corpo pela proximidade dos sentidos, do 

que com o dilaceramento evidenciado no texto de Mário. Esse modelo de raiz 

basicamente sentimental, que se utiliza da representação simbólica, intermediada pelos 

recursos corporais, almejando uma “recordação” na acepção etimológica do termo – 

reavivar a lembrança, trazer próximo ao coração – foi definido originalmente por Aby 

Warburg, em 1902, por meio do conceito de “pathosformeln”, ou seja, as fórmulas de 

pathos, procedimento pelo qual o sujeito de recordação traz à memória o acontecimento 

passado revestido do vetor de emotividade que lhe é característico, conceito reiterado 

também por outros escritores: 

 

Giorgio Agamben (2007) define as Pathosformeln como “cristais de memória 
histórica” dotados de uma dupla dimensão: originalidade e repetição. A 
própria noção de “fórmula” sugere a necessária dimensão repetitiva do 
fenômeno, precisamente a condição para que sejam estudadas, com ênfase 
nos processos de transmissão – e consequentemente no reviver – das imagens 
primordiais que condensam tais energias. (Teixeira, 2010, p. 142) 

 

No poema de Safo é como se todos os sentimentos da ordem do pathos 

experimentados pelo eu lírico dependessem desse estímulo que emerge da eikón, a 

imagem que é também ação, a chama originária que instiga toda uma série de 

correlações sedimentadas no subconsciente, conforme dispõe Longino (1997, p. 82): 

“Não te admira como a poetisa busca juntamente a alma, o corpo, os ouvidos, a língua, 

os olhos, as cores, tudo, como alheio e apartado dela e, contraditoriamente, ao mesmo 

tempo gela, arde, desatina, atina (pois ou se apavora ou quase morre), para que apareça 

nela, não apenas uma emoção, todo um congresso de emoções?”. 

Por sua vez, a lógica inerente ao poema de Mário aponta que não há outro lugar 

mais adequado à consignação da língua que no bairro do Ipiranga, locus discursivo e 

ritualístico que preserva a tradição do grito de independência. Do mesmo modo, são 

correlatos o nariz e a preservação da memória olfativa de seu depositório, os rosais, ou 

mesmo a analogia entre a cabeça, o intelecto, e a Rua Lopes Chaves, lugar de encontro 

dos primeiros modernistas e endereço pessoal do escritor, no qual foi escrita grande 

maioria de seus livros. E o que dizer do elo estabelecido entre os ouvidos e os espaços a 
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eles reservados? Quase sempre através dos Correios o missivista assíduo recebia as 

notícias de seus correspondentes e respondia-os pela mesma via.   

Esse estilhaçamento lírico do poeta por si próprio parece chamar a atenção para 

os espaços da memória que não podem, não devem ser esquecidos, um encargo de 

rememoração latente. A imagem evocada almeja uma recordação catártica, despertada 

pela comoção, pelo choque que representa o esquartejamento ainda que simbólico do 

corpo, caractere que torna a aproximá-la das pathosformeln de Warburg. Como 

veremos, na obra do escritor paulistano a metáfora do sacrifício chama a atenção pela 

recorrência com que aparece, a ponto de João Luiz Lafetá, em Figuração de intimidade 

(1986), desenvolver o conceito de despedaçamento ou sparagmós, que define a imago 

agens do cordeiro imolado em defesa do rebanho modernista. Sempre que o corpo se 

fragmenta em Mário, ressurge a tópica do sacrifício.  

Por isso, o esforço em prol da lembrança intermediada pela imagem aniquiladora 

(eikón), esforço que dá origem também ao pressuposto básico da mnemotécnica, é 

caracterizado por Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento (2007), 

como uma memória exercida: 

 

A memória exercida é, no plano institucional, uma memória ensinada; a 
memorização forçada encontra-se assim arrolada em benefício da 
rememoração das peripécias da história comum tidas como os 
acontecimentos fundadores da identidade comum. O fechamento da narrativa 
é assim posto a serviço do fechamento identitário da comunidade. História 
ensinada, história aprendida, mas também história celebrada. À memorização 
forçada somam-se as comemorações convencionadas. Um pacto temível se 
estabelece assim entre rememoração, memorização e comemoração. 
(Ricoeur, 2007, p. 98) 

 

Esse empenho de memória torna-se a marca registrada de Mário de Andrade se 

considerarmos, por exemplo, a atenção convergida pelo escritor paulistano à 

preservação dos ideais da estética modernista. Não obstante à censura, tanto da crítica 

sua contemporânea, quanto do espírito indignado dos amigos próximos, o escritor deu 

continuidade a seus projetos, como o de sistematização da linguagem popular brasileira, 

para o qual via no campo da criação poética – sua própria e também daqueles com quem 

se correspondia – um fértil terreno de experimentações. Como um cirurgião plástico, 

seu trabalho consistia, quase sempre, em uma espécie de limpeza, de retirada da 

“gordura em acúmulo”. Os jovens e desconhecidos candidatos a poeta, menos 

resistentes do que fora o gauche itabirano, submetiam seus versos de principiante à 

análise de Mário que, por sua vez, reduzia-os quase que pela metade, inserindo-lhes as 
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particularidades de sua “nova língua” e emendando os vícios ultra-românticos. 

Eventualmente despercebido, tomado por angústias maiores, mas quase sempre como 

um bandeirante a desflorar o “reino das palavras”, Mário e sua pena riscavam a folha 

como um bisturi à pele, sem medo e com maquiada despretensão. Porém, com sua 

estratégia parecia prever, desde as primeiras cartas que, em sem tratando de Carlos 

Drummond e de Manuel Bandeira, as fichas deveriam ser apostadas muito mais no 

convencimento que na imposição. Naturalmente inflamado nos modos, Mário era quase 

infalível na arte de acobertar a mente discordante por trás das palavras mais ternas.  

Em seu intrincado sistema, os galicismos e estrangeirismos de toda casta eram 

abolidos, o que se verificava, sobretudo com relação aos nomes próprios: em mais de 

um momento, ao se referir à Anatole France, chamou-o Anatólio; sempre preferiu 

Osvaldo a Oswald de Andrade, e em pelo menos duas ocorrências nas cartas traduziu o 

nome do músico e compositor alemão Johann Sebastian Bach para o prosaico João 

Sebastião. Do mesmo modo, os excessos do pronome possessivo eram evitados: no 

lugar de “seu” usava “de você”, e invariavelmente “de mim” substituía “meu”. Também 

são exemplos as idiossincrasias da linguagem popular sedimentadas sobre a erudita, 

como na troca de “italiano” por “intaliano”, de “soube” por “sube”, e no recorrente 

“poucadinho”, junção das palavras “pouco” e “bocado” observada durante suas 

andanças pelo norte do Brasil. 

Percebendo a necessidade de expansão de seus métodos, Mário via na figura dos 

amigos correspondentes o caminho para a possível propagação de sua “gramática do 

português brasileiro”, ensaiada na literatura e praticada nas cartas. Tratava-se, com 

efeito, de uma memória exercida, doutrinação ideológica que nem sempre contava com 

a colaboração dos aprendizes. 

Nos últimos anos de sua vida, o escritor paulistano sentia os agravos do auto-

isolamento na “torre de marfim” da técnica literária, paradoxo em constante tensão com 

o engajamento artístico-social buscado sem descanso. Cercado pela total incapacidade 

crítica da imprensa em analisar-lhe as composições, desabafava com Bandeira: “Vão 

falar todas as bobagens deste mundo e de mim mesmo, perceber alguma coisa de mim, 

inda não encontrei um que me contasse pra mim, que me explicasse pros outros, são 

elogios são insultos, quem me faz crítica nesse país? Crítica verdadeira? Só eu mesmo” 

(Andrade, 2001, p. 340).  

Duas hipóteses sobre o método persuasivo do escritor paulistano podem ter 

contribuído para que sua obstinação com os aspectos socializantes da arte não tenha 
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sido levada a cabo com a mesma meticulosidade por Manuel Bandeira e por Carlos 

Drummond. Mário tinha obsessão por consagrar os trunfos do movimento numa época 

em que eles ainda eram tão somente projeções, hipóteses lançadas ao futuro, e essa 

tentativa prefigura o seu primeiro malogro. Na incipiência de 1922 até meados de 1924, 

recuperamos sem esforço, trechos de cartas a Bandeira e a Drummond nas quais a 

dicção apocalíptica a serviço da tópica sacrificial é manifestada, o que possivelmente 

evidencia também o motivo de certa recorrência na comparação entre o Modernismo 

brasileiro e o Futurismo suicida de Marinetti. Com frequência, o autor de Macunaíma 

buscava antecipar não apenas seus próximos passos no furor dos anos 1920, como 

também as críticas que deles resultariam, a exemplo do trecho acima, endereçado a 

Manuel Bandeira. Associada à primeira, a metáfora do rastro, desenvolvida por Jeanne 

Marie Gagnebin, em Lembrar escrever esquecer (2006), precede, por sua vez, aquela 

que seria a segunda frustração ideológica do escritor: 

 

A escrita não é mais um rastro privilegiado, mais duradouro do que outras 
marcas da existência humana. Ela é rastro, sim, mas no sentido preciso de um 
signo ou, talvez melhor, de um sinal aleatório que foi deixado sem intenção 
prévia, que não se inscreve em nenhum sistema codificado de significações, 
que não possui, portanto, referência linguística clara. Rastro que é fruto do 
acaso, da negligência, às vezes da violência; deixado por um animal que 
corre ou por um ladrão em fuga, ele denuncia uma presença ausente – sem, 
no entanto, prejulgar sua legibilidade. Como quem deixa rastros não o faz 
com intenção de transmissão ou de significação, o decifrar de rastros também 
é marcado por essa não-intencionalidade. O detetive, o arqueólogo e o 
psicanalista, esses primos menos distantes do que podem parecer à primeira 
vista, devem decifrar não só o rastro na sua singularidade concreta, mas 
também tentar adivinhar o processo, muitas vezes violento, de sua produção 
involuntária. Rigorosamente falando, rastros não são criados – como são 
outros signos culturais e linguísticos –, mas sim deixados ou esquecidos. 
(Gagnebin, 2006, p. 113) 

 

A “produção de rastros” almejada por Mário, que nos remete ainda à “memória 

exercida” de Ricoeur, segue na contramão da metáfora de Gagnebin, na medida em que 

o rastro definido pela escritora deriva de uma atitude imprevista, fortuita, ou seja, é 

produzido pela casualidade, alheia à intenção e ao esforço de rememoração, que 

definem a mnemotécnica, por exemplo. Quem deixa rastros o faz de modo involuntário, 

testemunha à revelia de sua vontade, assim como no âmbito jurídico um réu não produz, 

intencionalmente, provas que possam incriminá-lo, sabendo-se, na medida de suas 

confissões, distante de um possível indulto. 

Em Mário, a espontaneidade almejada na comunicação epistolar, no trabalho de 

disseminação do ideário modernista e mesmo na interseção do linguajar lusitano com o 
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nosso provincianismo dialetal, constitui uma máscara entre todas as outras, sobreposta 

conforme sua conveniência, pois, como ele próprio atestara em seu ensaio sobre o 

cabotinismo, de O empalhador de passarinho, “o artista perfeito nunca perderá de vista 

o seu público” (1972, p. 78).      

O esforço que marca o modus operandi do escritor paulistano no contexto 

modernista lembra-nos ainda da distinção inaugurada por Émile Benveniste, em seus 

Problemas de linguística geral (1995), entre a voz ativa e a voz média, desencadeada 

por determinados verbos que indicam um maior ou menor comprometimento do sujeito 

na ação: “No ativo, os verbos denotam um processo que se efetua a partir do sujeito e 

fora dele. No médio, que é a diátese que se definirá por oposição, o verbo indica um 

processo do qual o sujeito é a sede; o sujeito está no interior do processo” (1995, p. 

187). Este trecho é esclarecedor em mais de um ponto; além de inserir definitivamente 

Mário de Andrade na categoria do sujeito envolvido pela novidade modernista – com 

destaque para a forma nominal do verbo, que não por acaso chamamos de particípio – 

ele também torna patente a diferença entre o verbo deixar, utilizado por Gagnebin no 

princípio que rege o aparecimento involuntário dos rastros, e o verbo produzir, que 

utilizamos para denotar o esforço empreendido pelo escritor paulistano em 1922.  

A tentativa de Mário consistiu em favorecer o surgimento de um ambiente 

propício, criar uma espécie de ficção da realidade, quando lhe bastaria permitir que as 

sedimentações entre tradição e modernidade tomassem seu rumo, na conformação 

inevitável das mudanças inauguradas pela Semana de Arte Moderna. O gesto medido, 

direcionado, com um propósito predefinido é mais condizente com o conceito de 

memória exercida, porque caracteriza precisamente o tipo de condicionamento que o 

escritor paulistano buscava de seus correligionários, a exemplo do trecho a seguir, de 

carta enviada em 1924, em que ele não apenas estimula as incursões nacionalistas de 

Drummond, como também lança ao futuro as hastes dessa bandeira: “Você faça um 

esforcinho pra abrasileirar-se. Depois se acostuma, não repara mais nisso e é brasileiro 

sem querer. Ou ao menos se não formos nós já completamente brasileiros, as outras 

gerações hão de levar enfim esta terra a sua civilização” (Andrade, 2002, p. 71). 

Ainda antes, há que se ressalvar a condição que Paul Ricoeur apresenta para o 

aparecimento desse tipo de memória: “o fechamento da narrativa posto a serviço do 

fechamento identitário da comunidade” (2007, p. 98). No nosso caso, entendendo como 

os valores partilhados de uma “comunidade” o contexto discursivo firmado pela 

correspondência entre Mário e Bandeira e entre Mário e Drummond, torna-se 
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improvável o “fechamento identitário” entre perspectivas tão discordantes, 

considerando que o direcionamento estético e ideológico de Mário em muito se 

destoava daquele de que seus correspondentes eram mais adeptos. 

Firmava-se, porém, entre o trio de escritores, o paradoxo de uma “patologia 

vantajosa”, por assim dizer, como um molusco que ao descuidar-se do hermetismo de 

sua concha protetora, abre a guarda para a invasão de um corpo estranho que revela a 

presença do outro, sancionada por ele apenas a longo prazo, em um universo até então 

particular. Em uma última tentativa de expulsão desse invasor, o molusco envolve-o 

com uma manta de auto-proteção e o absorve como parte de si, transformando, no fim 

das contas, o elemento forasteiro em preciosidade. A pertinência dessa metáfora 

consiste em seu poder de revelação do individualismo característico do fazer poético de 

Manuel Bandeira e de Carlos Drummond, contraposto ao engajamento social de Mário 

de Andrade, observado em trechos como este, destinado a Drummond em novembro de 

1924: “A minha vaidade hoje é de ser transitório. Estraçalho a minha obra. Escrevo 

língua imbecil, penso ingênuo, só pra chamar a atenção dos mais fortes do que eu pra 

este monstro mole e indeciso que ainda é o Brasil” (Andrade, 2002, p. 51). 

O poeta itabirano refutava, como caráter “a priorístico” da arte poética, o 

pragmatismo artístico almejado por Mário, ao mesmo tempo em que admitia a 

coexistência da composição socialmente engajada aliada à estética, ao trabalho de 

elaboração do artista, como esclarece em carta de março de 1925: 

 

Eu o previno de que não vou com essa história de arte pragmática; penso, 
porém, que podem coexistir num poema a preocupação estética e a social. 
Uma obra, por mais desinteressada que seja, pretende alcançar vários 
objetivos, alguns imediatos, outros remotos, inconscientes talvez, mas 
facilmente visíveis. Assim, não nego que, como você disse, haja em sua arte 
“pregação e demonstração”. Mas isso é muito pouco, e se nela houvesse 
apenas isso, que xaropada de arte! (Drummond, 2002, p. 106-107) 

 

Do mesmo modo, Bandeira criticou duramente os apontamentos do português 

brasileiro do amigo que, a seu ver, eram mais frutos exóticos de uma árvore pessoal que 

de uso coletivo propriamente, sem, no entanto, jamais deixar de apoiar, por exemplo, as 

reformas firmadas no lusofonismo exagerado, um combate comum entre os 

modernistas, a exemplo dos versos de sua “Evocação do Recife3”, onde o 

pernambucano afirma que, em termos de língua, não fazemos mais que “macaquear a 

                                                           
3 Anexo I, p. 187. 
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sintaxe lusíada”. E é com esta mesma inflexão que Bandeira contesta os princípios da 

arte socializante de Mário, como se lê no fragmento abaixo, datado de agosto de 1931: 

 

O meu sentimento é que todo artista genuíno tem ação socializante mesmo 
quando pensa estar na famosa Torre. Arte, como você disse na Escrava, é 
também comunicação e toda comunicação é socializante. [...] Considere que 
das suas obras a que teve maior efeito, maior alcance e mais repercussão foi 
inegavelmente a Pauliceia, escrita em quinze dias num desabafo de raiva e de 
amargura, não foi? Ao passo que a sua nobre tentativa de linguagem 
brasileira, feita no pensamento de nos unir mais os brasileiros, ideia portanto 
altamente socializante, se ter afirmado dessocializante: a maioria das pessoas 
simples que leem você sentem dificuldade de compreendê-lo. (Bandeira, 
2001, p. 516) 

 

O impasse primordial que se desenvolve na relação entre Mário de Andrade, 

Drummond e Bandeira gira em torno da proposta de múltiplas sistematizações do 

primeiro, seja com relação ao movimento modernista, à assimilação dos coloquialismos 

pela língua portuguesa ou mesmo em se tratando das discussões sobre memória que 

podem ser retomadas a partir de sua obra, em contraposição ao senso de aleatoriedade 

de seus correspondentes, no tocante à flutuação partidária de ambos no contexto do 

primeiro Modernismo – entendido aqui entre os anos de 1922 e 1930 – considerando 

que Bandeira vinha de experimentações estéticas precedentes e que Drummond apenas 

“converteu-se à pátria”, no dizer de Mário, após a consolidação do contato epistolar, que 

se deu a partir da publicação de Alguma Poesia. Resulta destes desencontros que a 

resistência de ambos aos ideais que o paulistano considerava prioritários pode ser 

sintetizada por meio do reiterado embate entre os planos estético e ideológico, ao qual 

retornaremos no segundo capítulo. 

Assim, os movimentos de sistematização, organização e método tipicamente 

andradianos, dialogam com a contestação da ideologia, o introspecto e o direito à 

escolha, representativos da poética individualista de Bandeira e de Drummond. 

Guardadas as devidas proporções e nuances, a partir das quais, em momentos 

específicos, as duas vertentes apresentadas se encontram em um direcionamento mais 

ou menos ambivalente, para o segundo caso, Lévi-Strauss, em O pensamento selvagem 

(1976), apresenta a metáfora do bricoleur, o colecionador de fragmentos que compila 

em seus achados tudo o que pode lhe servir, projetando para um futuro incalculável a 

utilidade de seus objetos. Em contraposição, buscamos na Arqueologia do saber (1972), 

de Michel Foucault, a figura do arconte, o sujeito que reúne um espólio significativo de 

objetos ou documentos segundo sua similaridade, idealizando um resultado final 
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harmonioso entre as partes inventariadas e postas à consulta no objeto – realístico ou 

simbólico – do qual ele é o guardião: o arquivo.   

  

Ao invés de ver alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que 
traduzem em caracteres visíveis pensamentos constituídos antes e alhures, 
tem-se, na espessura das práticas discursivas, sistemas que instaurariam os 
enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seus domínios de 
aparecimento) e coisas (comportando sua possibilidade e seu campo de 
utilização). São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um 
lado, coisas por outro) que proponho que se chame arquivo. [...] O arquivo é, 
de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos 
enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é também o que 
faz com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma 
multidão amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem 
ruptura e não desapareçam ao simples acaso de acidentes externos; mas que 
se grupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo 
relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades 
específicas; o que faz com que não recuem uniformemente com o tempo, mas 
que as que brilham muito forte como estrelas próximas, venham até nós, na 
verdade, de muito longe, enquanto que outras estritamente contemporâneas já 
são de extrema palidez. (Foucault, 1972, p. 160-161) 

 

Para o arconte estabelece-se uma reunião entre matérias homogêneas. Aquele 

que guarda o arquivo recusa-se à aleatoriedade porque deseja ver no objeto preservado 

os traços de seu olhar distintivo, o que implica dizer que o arconte detém-se muito mais 

no todo arquivado do que em uma peça específica de sua coleção, ainda que esta 

represente o apogeu de sua era. O arconte não se interessa por um item representativo 

em si, mas deseja que todo o seu arquivo componha a referência máxima do tempo e do 

espaço que se deseja preservar. Não por acaso, Foucault menciona os enunciados do 

arquivo como “instauradores de acontecimentos”, talvez visando conservar essa aura de 

tempo contínuo, de memória inacabada, da qual todo arconte deve se certificar. O 

arquivo nasce, assim, com uma maldição de incompletude e dela deve retroalimentar-se, 

porque ao pressupor a totalidade de seu acervo o que ele faz é declarar a morte de si por 

amputação. 

As noções de composição, de “relações múltiplas” e de “regularidades 

específicas” pressupõem também este olhar social, direcionado, pragmático, que é 

indicativo da presença do arconte Mário de Andrade no movimento modernista, este 

grande acontecimento a ser resguardado contra o esquecimento, por meio da memória 

exercida, seja ela literária, autobiográfica ou mesmo documental. É de Mário, por 

exemplo, o projeto-lei que institui a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), cujas diretrizes indicavam um caminho para o resguardo 

do acervo artístico nacional por intermédio da soberania legislativa. Em carta a Murilo 
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Miranda, o escritor relata como se deu o início dos trabalhos, realizados a pedido do 

então Ministro de Educação e Cultura, Gustavo Capanema: 

 

Você sabe muito bem, Murilo, o que significou pra mim a minha... a adesão 
ao Departamento de Cultura. Me lembro perfeitamente bem que disse 
também pra você que encarava isso como um suicídio porque não podia 
aguentar mais ser um escritor sem definição política. O Departamento vinha 
me tirar do impasse asfixiante, ao mesmo tempo que dava ao escritor 
suicidado uma continuidade objetiva à sua “arte de ação” pela arte. Ia agir. 
Me embebedar de ações, de iniciativas, de trabalhos objetivos, de luta pela 
cultura. Certamente não posso encarar isso como uma perfeição do meu ser 
interior. Mas também não posso chamar de covardia – o que é uma absoluta 
impossibilidade. Mas era sempre me conservar utilitário, dando uma 
pacificação às minhas exigências morais de escritor, pois tirava o escritor de 
foco, botando o foco no funcionário que surgia [...]. Quando me propuseram 
o Departamento de Cultura percebi a possibilidade de um suicídio satisfatório 
e me suicidei. Eis aí. (Andrade, 1981, p. 39-40).    

 

Por esse instinto de preservação, proveniente do espírito combativo que é marca 

de boa parte dos escritores da primeira metade do século XX, firmava-se assim, através 

de Mário, uma espécie de protecionismo de geração. É o que fica patente, por exemplo, 

em carta de janeiro de 1926, quando o paulistano presenteia Drummond com os nove 

exemplares de Klaxon, projetando a importância da coleção quando o movimento 

modernista fosse devidamente reconhecido: “Guarde isso com preciosidade. Estão 

alguns números esgotados já e por isso quando chegar o tempo de bibliófilos neste país, 

e se o nosso movimento pegar como aliás já pegou, isso fica com valor de joia” 

(Andrade, 2002, p. 180). À Bandeira, convidava sempre a abandonar as explosões 

líricas que sobressaíam em comparação aos demais caracteres de estilo, a favor de 

composições poéticas mais “desabusadas”, visando combater a crítica tardia que 

desacreditava o movimento ainda que transcorridos mais de vinte anos de sua 

inauguração: “Você, não será a primeira vez que faz “poemas de circunstância” e que 

delícias já fez. Destrua, m’ermão, envenene, pra eu não me sentir tão solitário de 

companheiros de geração” (Andrade, 2001, p. 671). 

Inversamente, a posição assumida por Bandeira e Drummond frente ao 

movimento indica mais um partidarismo esparso, incontínuo, e mesmo separatista, no 

sentido de que o Modernismo era retomado por ambos através de perspectivas distintas, 

a partir daquilo que consideravam como aproveitável artisticamente ou do que merecia 

ser expurgado do fazer poético. Dito de outro modo, a causa inconteste defendida por 

Mário apenas o era em relação a Drummond e a Bandeira em certas especificidades, 
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motivo pelo qual a figura do bricoleur, de Lévi-Strauss, vem definir precisamente este 

trabalho de apuração, de aproveitamento parcial e individualista da nova estética:       

 

O bricoleur está apto a executar grande número de tarefas diferentes; mas, 
diferentemente do engenheiro, ele não subordina cada uma delas à obtenção 
de matérias-primas e de ferramentas, concebidas e procuradas na medida de 
seu projeto: seu universo instrumental é fechado e a regra de seu jogo é a de 
se arranjar sempre com os meios limites, isto é, um conjunto, continuamente 
restrito, de utensílios e de materiais, heteróclitos, além do mais, porque a 
composição do conjunto não está em relação com o projeto do momento, 
nem, aliás, com qualquer projeto particular, mas é resultado contingente de 
todas as ocasiões que se apresentaram para renovar e enriquecer o estoque, 
ou para conservá-lo, com resíduos de construções e de destruições anteriores. 
O conjunto dos meios do bricoleur não se pode definir por um projeto (o que 
suporia, aliás, como com o engenheiro, a existência de tantos conjuntos 
instrumentais quanto os gêneros de projetos, pelo menos em teoria); define-se 
somente por sua instrumentalidade, para dizer de maneira diferente e para 
empregar a própria linguagem do bricoleur, porque os elementos são 
recolhidos ou conservados em virtude do princípio de que “isto sempre pode 
servir”. (Lévi-Strauss, 1976, p. 38-39) 

 

Drummond e Bandeira seguem este modelo desarmônico apenas em aparência, 

do qual os emblemas que se projetam podem tanto em algum momento referirem-se à 

“vida besta” da pensão burguesa, quanto, logo adiante dramatizar a selvageria das 

grandes cidades. São frequentes em Libertinagem e em Alguma Poesia recortes 

abruptos, imagens estridentes que se realizam dentro de um mesmo poema ou entre a 

passagem de uma composição a outra. Identificamos, por exemplo, no decurso da quinta 

para a sexta estância do “Poema de sete faces4” drummondiano, picos de humor 

sucessivos do eu lírico que desce às profundezas de uma melancolia abissal, lamentando 

contra o abandono divino para, em seguida, cantar a magnitude da vida em consonância 

com um gracejo prosaico entre a rima mundo/Raimundo, sem contar ainda a 

ressonância setecentista do “vasto coração” drummondiano com a “Lira II5”, de Tomás 

Antonio Gonzaga e seu “coração maior que o mundo”. 

Bandeira também faz jus a esse ofício, assumindo já no título de alguns dos seus 

poemas a impressão de um recorte do insignificante – recurso que prefigura o reiterado 

“alumbramento” bandeiriano – como se do cotidiano entre amigos surgisse uma ideia a 

despropósito que aos poucos tomasse feições de obra ilustre. É o caso, por exemplo, de 

                                                           
4 Anexo II, p. 190. 
 
5 Anexo III, p. 191. 
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“Lenda brasileira6”, ou do seu “Poema tirado de uma notícia de jornal7”, em que a 

narração da morte de João Gostoso sugere que todo o episódio se resume a uma 

conversa de botequim, efeito que proporciona fluidez à estrutura do poema, sem deixar 

de prever, nessa aparente simplicidade, a síntese de uma experiência social, do 

assalariado que desce do morro para morrer aos pés da burguesia, no endereço de luxo 

da elite carioca. Também de Libertinagem, destacamos “Madrigal tão engraçadinho”, 

poema no qual o efeito de bricolagem torna-se patente, já que as figuras de Teresa e do 

porquinho-da-índia que lá se manifestam não são mais que matérias-primas 

reaproveitadas de poemas anteriores do mesmo livro, nos quais torna-se ainda mais 

clara a configuração de uma mnemônica intertextual enquanto estratégia de composição 

do poeta pernambucano. Davi Arrigucci Jr. comprova esta tendência ao afirmar, em 

Humildade, paixão e morte, que: 

 

O aproveitamento abrangente e desembaraçado de toda espécie de material, 
mais ou menos próximo do âmbito específico da poesia, desde um ritmo 
musical, uma sugestão pictórica, até propriamente palavras, versos ou blocos 
de textos poéticos ou não (próprios ou alheios), de que a obra bandeiriana 
contém inúmeros exemplos, corresponde àquela mencionada concepção do 
poético que reconhece a poesia em tudo, podendo repontar onde menos se 
espera e fazendo do poeta o ser capaz de desentranhá-la do mundo. [...] 
Desde o início, talvez ela se possa definir como uma tendência para o que se 
poderia chamar de assemblage livre, transformando-se depois propriamente 
em montagem (às vezes, em colagem), como um princípio geral recorrente de 
construção, quando então o poeta opera com mais desenvoltura os materiais, 
deslocando arbitrariamente elementos de um determinado contexto primário 
para um contexto novo no âmbito do poema, criando uma lógica interna 
própria entre esses elementos de repente aproximados, modificados e 
harmonizados, independentemente das contradições e contrastes que 
mantenham em si, tornando possível uma síntese do diverso, modo de 
encerrar, numa unidade determinada e particular, o universal. (Arrigucci Jr. 
1990, p. 141) 

 

Resulta destes exemplos que o trabalho “residual” em nada subestima o esforço 

demandado pelo bricoleur em comparação ao do arconte, pois enquanto este se ocupa 

demoradamente com a tarefa de enriquecimento de seu erário patrimonial, aprimorando-

o numa longa duração, ao primeiro corresponde o encargo de, na fugacidade do 

presente, arranjar-se com os parcos recursos de que dispõe, selecionando por entre o 

emaranhado de suprimentos, aqueles de que necessita imediatamente ou os que poderão 

ser úteis contra as limitações do futuro.  

                                                           
6 Anexo IV, p. 192. 
 
7 Anexo V, p. 193. 
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O procedimento adotado pelo arconte é ele todo uma convocação, um chamado 

ao grupo que, no fim das contas, reverbera também no temor em relação a tudo o que é 

fragmentário, incerto. Sua tarefa consiste na busca de mais e mais peças que integrem o 

arquivo, seguindo ad infinitum o ideal de completude. Haverá sempre um arremate por 

fazer, alguma obra original que conceda à coleção um retoque de contemporaneidade, 

um artefato a mais por arquivar, um lugar vazio “na fremente celebração do Universal”. 

Como arconte, Mário de Andrade agrupa, nessa grande bandeira de cor local, as 

esmeraldas, os sabiás, os abacaxis e as mangas do seu “Juvenilidades Auriverdes”, 

compondo o retrato da nação que refletia o experimentalismo tropicalista das primeiras 

incursões do movimento de 1922: 

 

AS JUVENILIDADES AURIVERDES 
 
Nós somos as Juvenilidades Auriverdes! 
As franjadas flâmulas das bananeiras, 
As esmeraldas das araras, 
Os rubis dos colibris, 
O lirismo dos sabiás e das jandaias, 
Os abacaxis, as mangas, os cajus 
Almejam localizar-se triunfantemente, 
Na fremente celebração do Universal!... 
Nós somos as Juvenilidades Auriverdes! 
As forças vivas do torrão natal, 
As ignorâncias iluminadas, 
Os novos sóis luscofuscolares 
Entre os sublimes das dedicações!... 
Todos para a fraterna música do Universal! 
Nós somos as Juvenilidades Auriverdes! 
(Andrade, 1987, p. 105) 

 

Reforçando a tese da memória exercida de Paul Ricoeur aliada ao procedimento 

do arconte, percebemos que a iniciativa do colecionador em sua infindável busca por 

exemplares é convocatória num sentido missionário da palavra. O novo paradigma 

literário proposto pelos modernistas impôs um distanciamento e mesmo um corte brusco 

com as afinidades construídas anteriormente. Em sua gênese o movimento conservava 

também um toque de anti-tradicionalismo, já que das construções anteriores restavam 

apenas ruínas, e o que se aproveitava era transformado em matéria tão dissonante que já 

não se poderia falar em aproveitamento, mas em reconstrução ou, conforme a expressão 

cunhada pelo arquiteto Lúcio Costa, em um “passado novo em folha”. 
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Haverá, por exemplo, tradição minimamente nacionalista em um poema como o 

“Hino nacional8”, de Drummond, que apresenta ironicamente todo o descrédito de um 

país levado a “banho-maria” pelo resto do mundo? O brado de seu verso final aponta o 

contrário: “Nenhum Brasil existe, acaso existirão os brasileiros?” (2010, p. 63). As duas 

composições apresentadas, o “Hino Nacional” e as “Juvenilidades Auriverdes”, 

funcionam basicamente como contrapontos uma da outra, não obstante à matéria 

comum de que tratam. Nos dois casos fica evidente que o movimento surgiu para 

contrapor a novidade do presente ao passadismo literário entregue às traças do 

pessimismo de fim de século, acrescentando-se a ambos o fato de que seus operários 

descobriram, durante a reforma, um casebre de estruturas tão comprometidas que o 

desfecho inevitável seria a demolição. Desta, aproveitou-se ainda e sempre, o terreno 

fértil de experimentações.  

A dominante, na definição de Roman Jakobson nada mais é que o “centro de 

enfoque de um trabalho artístico, que regulamenta, determina e transforma os seus 

outros componentes, garantindo a integridade da estrutura” (1983, p. 485). Assim, a 

passagem de uma dominante literária a outra estabelece a morte de um arquivo e a 

instauração de seu sucessor. Na iminência de uma descontinuidade estética, o século 

XIX deixou “órfãos” atordoados e o que Mário de Andrade fez foi nada menos que 

antecipar-se à mudança anunciada pelos novos tempos, retirando os mais receptivos do 

luto abissal e paralisante, frente ao qual se descortinava um arranha-céu vertiginoso. 

Tudo isso implica uma cisão, um sacrifício daqueles que se veem pertencentes a outro 

arquivo, traduzidos para um contexto que não lhes compete, do qual não são originários, 

e ao mesmo tempo se esforçando por firmar raízes no chão de concreto que uma 

novidade sempre representa.   

Mário de Andrade, Carlos Drummond e Manuel Bandeira são partícipes 

profundamente inseridos nessa transição, cada um com interpretações diferentes da 

mesma época, cada um vivendo seu desterro motivado por fatores literários distintos, os 

dois últimos, contudo, não tão dispostos a abandonar suas convicções com a mesma 

resignação do colega paulistano, porque só a distância mantida permitia a visão 

panorâmica indispensável ao olhar selecionador do bricoleur. 

Na incerteza completa de um panorama incipiente, Mário também se consolidou 

como fruto amadurecido a longo prazo e qualquer exemplo obscurantista extraído de 

                                                           
8 Anexo VI, p. 194. 
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seu Há uma gota de sangue em cada poema, publicado ainda em 1917, atestará que a 

desarticulação dos conceitos de pureza, genuinidade e cânone artístico foi uma batalha 

vencida às expensas da técnica e do empenho do escritor paulistano em traduzir os 

anseios dessa nova época, o que se viu posteriormente fundamentado nos manifestos de 

Pauliceia Desvairada. 

Tendo incorporado em princípio os produtos obtidos dessa transição, cabia 

unicamente a ele a tarefa árdua de “repatriar” Drummond: “Carlos, devote-se ao Brasil, 

junto comigo. Apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo e apesar de todo 

o século 19, seja ingênuo, seja bobo, mas acredite que um sacrifício é lindo” (Andrade, 

M., 2002, p. 51). Por sua vez, Manuel Bandeira, vacinado pela maturidade da escrita e 

astuto o suficiente para se livrar das amarras do espírito congregador, optava por situar-

se num espaço de transição, evitando tomar partido de um ou outro ponto-de-vista, mas 

sempre atento, tanto às opiniões da crítica tradicionalista, quanto às inovações de seus 

contemporâneos. Apesar de alhear-se às contendas literárias, o amigo pernambucano 

não deixava de transmitir suas impressões através da correspondência, ainda que elas 

viessem carregadas do pessimismo com que ele acompanhava as pequenas cisões 

internas que, já em 1925, começavam a se manifestar, sobretudo entre Mário e Graça 

Aranha: “Essa história de modernismo está mesmo extremamente aporrinhante. Sabe o 

meu sentir íntimo? É que o grupo precisa ser espatifado porque não há nele real espírito 

de camaradagem” (Bandeira, 2001, p. 208). 

Essa preferência por uma desagregação, que se manifesta nas diversas 

perspectivas da relação de Bandeira e Drummond com Mário, é típica do bricoleur. No 

terreno da poesia, especificamente, duas subcategorias desse alheamento da instância 

particular contra a perspectiva de sua iminente inserção na sociedade podem ser 

observadas. A primeira estabelece uma política de seleção e enumeração, como se o 

bricoleur se preparasse para um exílio, escolhendo por entre os objetos da memória 

aqueles que guardara para uma utilização futura. Chegado o momento propício, ele faz 

uma triagem e, dessa apuração, extrai a matéria-prima a ser talhada pelo lirismo e pelas 

preferências estéticas do artesão. Concluída esta etapa, ele tenta, da melhor forma 

possível, refazer seu estoque de provisões e “com armas e bagagem” segue para novos 

rumos. Em Alguma Poesia identificamos um primeiro exemplo no poema “Fuga9” e de 

forma mais evidente em “Família”: 

                                                           
9 Anexo VII, p. 195. 
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 FAMÍLIA 
 
Três meninos e duas meninas, 
sendo uma ainda de colo. 
A cozinheira preta, a copeira mulata, 
o papagaio, o gato, o cachorro, 
as galinhas gordas no palmo de horta 
e a mulher que trata de tudo. 
 
A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, 
o cigarro, o trabalho, a reza, 
a goiabada na sobremesa de domingo, 
o palito nos dentes contentes, 
o gramofone rouco toda noite 
e a mulher que trata de tudo. 
 
O agiota, o leiteiro, o turco, 
o médico uma vez por mês, 
o bilhete todas as semanas 
branco! Mas a esperança sempre verde. 
A mulher que trata de tudo 
e a felicidade. 
(Drummond, 2010, p. 34) 

 

No poema fica ressaltada a primazia dos objetos sobre as pessoas, que aparecem 

mais como entidades profissionais – o leiteiro, o médico, a mulher que trata de tudo – 

do que como sujeitos determinantes no cotidiano familiar propriamente; como se a 

focalização de pequenos pontos específicos, aparentemente insignificantes, como a 

gangorra, o palito nos dentes, a goiabada, compusesse um mosaico que não apresenta, 

por múltipla que seja sua constituição, nenhum componente em desconforme com o 

todo. O traço distintivo dessa fragmentação se dá apenas no verso final, quando 

Drummond se utiliza de uma silepse, acrescentando ao quadro geral das enumerações 

precedentes o alcance da felicidade como arremate inesperado, para o qual passam a 

convergir os objetos anteriores.   

Assim, distinguimos um princípio de lógica interna do poema agindo por 

intermédio do bricoleur, utilizando-se deste efeito cinematográfico de objetivação e 

expansão do olhar selecionador. Tomadas a esmo, imagens como a do gramofone rouco, 

das galinhas gordas ou do bilhete semanal, pouco contribuem para um entendimento 

geral da obra. Individualmente, o que produzem é uma poética de estilhaços, que chega 

facilmente à desconexão e ao automatismo. No entanto, em conjunto, elas compõem um 

símbolo com valor próprio, um puzzle organizado, que representa a tradicional família 

mineira, a simplicidade interiorana, os serões vespertinos à porta do casebre. O nexo 

entre as figuras ali delineadas se estabelece com as últimas palavras, quando fica claro 
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que tudo e todos que grassam nesse grande retrato de família contribuem para o 

estabelecimento de um bem-estar que esbarra no comodismo, a sensação de que a vida 

corre como deveria, enfim, algo como o “bocejo de felicidade” do “Sweet home10” 

drummondiano. 

O segundo modelo é evidenciado pela Pasárgada11, de Manuel Bandeira. Seu 

aparecimento insinua uma projeção do eu lírico daquilo que ele almeja encontrar para 

suprir as lacunas de sua memória entrecortada:  

 

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA 
 
[...] 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 [...] 
(Bandeira, 2009, p. 119) 

 

Os recortes que caracterizam a memória do bricoleur bandeiriano não se 

apresentam como objetos armazenados à total disponibilidade de quem os conserva, a 

exemplo do que acontece com os símbolos estáticos do poema “Família” e toda a 

acomodação inevitável do cotidiano que ele representa. Em “Vou-me embora pra 

Pasárgada”, os pedaços de recordações vividas pelo eu lírico que observamos no poema 

drummondiano, embrenham-se na imaginação do sujeito poético, dando origem a um 

estranho objeto: esse diário de bordo da ordem do fantástico, repleto de lembranças 

imemoriais (Mando chamar a mãe-d’água / Pra me contar as histórias / Que no tempo 

de eu menino / Rosa vinha me contar), aliadas, sobretudo, a registros de aspirações 

futuras (E como farei ginástica / Andarei de bicicleta), fazendo com que o poeta avance 

por todo o escrito projetando uma viagem que sequer teve início. 

                                                           
10 Anexo VIII, p. 196. 
 
11 Anexo IX, p. 197. 



38 
 

A Pasárgada que nos é anunciada compõe um locus amoenus, o suspiro de alívio 

do tísico e do embate constante com a doença que o consome, lugar ideal, blindado 

contra as agruras de uma realidade mais sombria, delineada em “Pneumotórax12”. Em 

seu refúgio, o eu lírico reúne a contraproposta para todos os sequestros que o 

introspecto deixa emergir apenas no terreno da poesia. Para o vértice da religiosidade 

latente, há a componente recalcada do erotismo (Tem prostitutas bonitas / Para a gente 

namorar; Terei a mulher que eu quero / Na cama que escolherei), ao passo que para os 

males da tuberculose, há a perspectiva da recuperação (Farei ginástica / Andarei de 

bicicleta / Montarei em burro brabo / Subirei em pau de sebo), caracteres de uma 

reviravolta que em muito se assemelham à figura do convalescente, de que trata Charles 

Baudelaire, em O pintor da vida moderna (2010): 

 

Tendo voltado recentemente das sombras da morte, ele aspira com gosto 
todos os germes e eflúvios da vida; como esteve a ponto de tudo esquecer, 
recorda-se, e quer ardentemente recordar-se, de tudo. Finalmente, precipita-se 
para o meio dessa multidão, em busca de um desconhecido cuja fisionomia, 
num relance vislumbrada, tinha-o fascinado. A curiosidade tornara-se uma 
paixão fatal, irresistível! Imaginem um artista que estivesse sempre, 
espiritualmente, em estado de convalescência [...]. Ora, a convalescência é 
como um retorno à infância. O convalescente goza, no mais alto grau, tal 
como a criança, da faculdade de se interessar vivamente pelas coisas, até 
mesmo por aquelas mais aparentemente triviais. Recuemos, se pudermos, por 
um esforço retrospectivo da imaginação, às mais frescas, às mais matinais de 
nossas impressões, e veremos que elas têm um singular parentesco com as 
impressões, tão vivamente coloridas, que recebemos, mais tarde, após uma 
doença física. (Baudelaire, 2010, p. 24-25) 

 

Assim, o eu lírico que se projeto nessa imagem almeja, sonha com o inatingível, 

já que o passado refugiou-se no tempo e o futuro não se permite enxergar a não ser por 

sombras opacas. Então, ele idealiza os fragmentos que deseja levar consigo de sua 

Pasárgada e sai à cata deles, recompondo seu estoque de provisões. 

A aliança engajadora de Mário de Andrade viu-se comprometida pelo 

individualismo de Bandeira e Drummond, principalmente em decorrência do modo 

como cada um dos escritores entendia a funcionalidade do conceito de arte dentro da 

perspectiva modernista. Mário de Andrade, inserido nesse contexto, confiava na obra 

literária e em sua importância para a consolidação da consciência social do artista, 

ferramenta mais eficiente na diminuição das desigualdades sociais; ao passo que para 

Drummond e Bandeira seu valor agregado era muito mais inerente ao construto 

individual, à afirmação do artista e de suas convicções, cujo poder de disseminação 

                                                           
12 Anexo X, p. 198. 
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ideológica não necessariamente estaria ligado às doutrinas políticas ou literárias 

insurgentes. Disto provém, inclusive, o receio inicial do poeta mineiro e do 

pernambucano em verem seus nomes ligados ao radicalismo modernista na incerteza 

dos primeiros anos. Nesse contexto, nasce também o paradoxo andradiano da “produção 

de rastros”, a tentativa de um gesto medido, quando o enfraquecimento das escolas 

literárias no fin de siècle exigia tão-somente um deixar-se levar pela mudança que o 

“promontório extremo” das vanguardas europeias anunciava em altos brados.  

Uma tentativa de análise despretensiosa do procedimento de Mário pode 

fatalmente levar o crítico ingênuo a precipitações: tudo neste escritor ocorre em 

contraponto. Para sistematizar a “língua brasileira”, com abrangência proporcional à 

extensão geográfica do país, ele buscou as mínimas variantes dialetais de rincões em 

que se falava um dialeto tão amplo quanto à viela única de um vilarejo; para situar de 

uma vez por todas a nação, ainda fora do mapa literário universal, criou um herói sem 

caráter e deu-lhe prerrogativas de semideus; para unificar sua obra e seu povo segundo a 

necessidade de união do artista com a sociedade, esquartejou-se ainda em vida a favor 

do fortalecimento literário de um país que apenas adquiriu vigor próprio por via 

antropofágica. Por sorte que Drummond e Bandeira, atentos às indicações que o oráculo 

postal enviava com rigor sistemático, conseguiram, em tempo hábil, recolher daqueles 

pedaços que vimos espalhados no poema inicialmente citado, pelo menos os ouvidos, 

que saíram dos correios para auxiliar a memória dos correspondentes, sempre ávidos 

por serem escutados e por receberem os conselhos infalíveis que vinham de São Paulo. 

Nessa coleta, ambos novamente se mostraram como autênticos bricoleurs.  

 

I.II - Evocação e Assombração: Bandeira, Drummond e o olhar retrospectivo 

 

Em 1926, Drummond, ao concluir seus estudos na Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, casa-se com Dolores Morais e regressa à Itabira, 

planejando tomar pé, junto de seu irmão Altivo, das atividades rurais desenvolvidas na 

fazenda doada a ambos pelo pai, ainda em vida. Esse contexto de transição marcou 

profundamente o poeta mineiro não apenas pelo abandono da “civilizada” Belo 

Horizonte a favor da paisagem rústica de Itabira do Mato Dentro, ou mesmo pelo 

ingresso do jovem estudante às responsabilidades matrimonias e financeiras da idade 

adulta, mas sobretudo pelo abatimento intelectual a que se viu submetido, tendo que, 

repentinamente, arranjar-se com os parcos recursos da vida campestre, sem as 
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inumeráveis coleções de clássicos da biblioteca universitária e cada vez mais distante 

das novidades importadas pela Livraria Alves. 

Desacreditado pelo provincianismo, o gauche escreve ao amigo paulistano, 

chegando a cogitar o abandono total da literatura e a destruição do caderno de poesias 

ainda inédito. Alarmado com tal possibilidade, Mário remete-lhe a consoladora carta de 

1926 que, entre um e outro conselho, solicitava uma cópia de segurança para cada verso 

ameaçado:  

 

Você me falou que eu não me espantasse se um dia você rasgasse o seu 
caderno de versos. Isso você não tem o direito de fazer e seria covardia. Você 
pode ficar pratiquíssimo na vida se quiser porém não tem o direito de rasgar 
o que já não é mais só seu, que você mostrou pros amigos e eles gostaram. 
Antes de mais nada eu estava mesmo com um pedido a fazer pra você e agora 
você tem tempo e pode cumpri-lo. Eu quero uma cópia de todos os seus 
versos pra mim. Quero e exijo, é claro. Você vai principiar a copiá-los e vai 
me mandar isso o mais depressa possível. Pode ter certeza que serei da 
máxima correção, não publicarei nada sem licença de você, mostrarei só pros 
que puderem compreender você e na verdade serão só meus. (Andrade, 2002, 
p. 215, grifo nosso).   

 

“Você não tem o direito de rasgar o que já não é mais só seu”. Valendo-se 

novamente das prerrogativas de arconte, Mário de Andrade convoca para si a 

responsabilidade de preservação dos escritos não publicados, utilizando como 

argumento fundamental essa espécie de co-autoria indireta na obra de seu 

correspondente, uma possessão da voz média, por assim dizer, manifestada pela 

necessidade de interseção das experiências comuns, que se evidencia no contexto de 

produção dos versos. O amigo paulistano deixa de ser unicamente ator de sua própria 

vida e passa a coadjuvar na do outro, num processo em que a aprovação de sua presença 

provém do fortalecimento do contato entre ambos pelo viés das cartas, esse espaço 

anterior à fixação da propriedade. Por seu caráter dialógico, o gênero epistolar, que 

auxilia a gênese e a reconstrução de alguns desses poemas, vê-se na linha de fogo do 

mesmo requerimento de posse reclamado por Mário em relação ao processo de 

composição dos versos de Drummond. Nesse caso, contudo, a pergunta suscitaria 

respostas mais divergentes: a quem pertence uma carta? 

Para elucidar a questão, regressamos por meio do ensaio de Michel Foucault, 

intitulado “A escrita de si” (1983), aos dois primeiros séculos da era cristã, de quando 

datam os fragmentos primários de cartas trocadas entre o filósofo grego Sêneca e seu 

correspondente Lucílio, parcialmente conservados até a contemporaneidade através de 

transcrições documentais. 
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Em “A escrita de si”, Foucault estabelece uma comparação entre dois registros 

textuais que se aproximam pelo aporte gráfico que lhes constitui, mas que se distanciam 

quanto à sua função: a correspondência e os hypomnemata, gênero de texto antecessor 

do que hoje conhecemos como os cadernos de nota. Na antiguidade, cabia aos 

hypomnemata a tarefa de compilação dos excertos de discursos alheios, de notas 

literárias ou mesmo de conversas cotidianas, enfim, passagens de textos que não 

necessariamente estabeleciam uma coerência entre si, pois a finalidade que as constituía 

era a de que seu colecionador pudesse delas se utilizar em ocasião oportuna, quando as 

reflexões extraídas de outras fontes conviessem ao ensejo discursivo vigente. Em 

Corpos Escritos (1992), Wander Melo Miranda os caracteriza ainda como 

 

carnês individuais onde se consignam citações, fragmentos de obras, 
exemplos, ações testemunhadas ou narradas, reflexões, argumentos, cuja 
utilização como livro de vida ou guia de conduta parece ter sido corrente no 
meio culto de então. Enquanto memória passiva ou memória-arquivo, esses 
carnês desempenham a função imediata de exercício e aprimoramento do eu, 
no interior de uma cultura fortemente marcada pela tradição e pelo valor 
reconhecido do já-dito. Enquanto maneira de recolher as leituras feitas e de 
se recolher nelas, representam um exercício racional que se opõe à estultice 
que a leitura infinita arrisca favorecer; e, em consequência, contribuem para o 
apaziguamento da agitação e da inquietação do espírito através da posse de 
um passado resguardado, no qual a situação presente do indivíduo é impressa 
pela meditação. (Miranda, 1992, p. 28) 

 

Os hypomnemata, portanto, estabeleciam um esforço unidirecional, prerrogativa 

dos sujeitos que se dispunham a compor particularmente seu banco de dados textual, 

posto à consulta sempre que necessário. Por sua vez, o próprio prefixo que se antepõe à 

palavra correspondência indica um dialogismo. O recebimento de uma carta 

compromete o destinatário, na maioria das vezes, a uma expectativa de resposta, e 

apenas se a espera do remetente for satisfeita poderá falar-se em uma co-respondência. 

Para Foucault (1983, p. 138) “o objetivo dos hypomnemata é fazer da recolecção do 

logos fragmentário e transmitido pelo ensino, a audição ou a leitura, um meio para o 

estabelecimento de uma relação de si consigo próprio tão adequada e completa quanto 

possível”, enquanto que a correspondência “constitui também uma certa maneira de 

cada um se manifestar a si próprio e aos outros”, concluindo que “a carta faz o escritor 

“presente” àquele a quem se dirige” (1983, p. 149). 

Em vista dessa dualidade, a atribuição de pertencimento da carta a qualquer um 

dos sujeitos situados entre as margens de remetente e destinatário requer maior cuidado, 

pois envolve mais que uma solitária atividade de escrita. Aqui, na verdade, quem 
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escreve imagina primeiramente as condições de recepção de seu correspondente, o que, 

por si só, abarca uma segunda instância no processo. Além disso, quando traços 

escriturais aparentemente desimportantes adquirem valor documental pela necessidade 

de compreensão de determinado período histórico, a almejada privacidade da dupla é 

absorvida por uma terceira margem da relação, antes de tudo, dialógica. 

É este o lugar atribuído ao pesquisador volta seu olhar crítico para o ambiente 

antes relegado às particularidades da vida privada, contribuindo para a incorporação 

apontada por Jacques Le Goff, em História e memória (1992), entre o documento e o 

monumento: “O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas 

para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si 

próprias. No limite, não existe um documento-verdade. Todo o documento é mentira. 

Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo” (1992, p. 548). Podemos afirmar, 

portanto, com base na práxis desconstrucionista de uma série de categorizações 

hierárquicas antes consideradas absolutas no universo da crítica literária que, sem o 

acesso à compilação da correspondência entre Mário de Andrade e Carlos Drummond, e 

entre Mário e Bandeira, o entendimento dos acontecimentos que prefiguraram a 

consolidação do Modernismo brasileiro, esse retrato monumental do século XX, 

tomaria rumos inteiramente divergentes do que hoje se conhece13.  

O impasse de uma atribuição da memória epistolar, aliado ao esforço de 

rememoração das cartas, aponta para uma múltipla concessão às instâncias envolvidas 

na atividade de recordação. Isto implica dizer que tal esforço será atribuído não a um 

dos sujeitos participantes, mas a ambos – caso trate-se de uma troca bilateral entre 

remetente e destinatário – ou à tríade acrescida pelo terceiro vetor envolvido nesse 

processo, seja ele inerente a um pesquisador da área, a um familiar ou amigo próximo 

que lê a missiva ou mesmo a alguém que acessa o escrito por engano e se vê inserido a 

despropósito naquela historicidade. 

Para Ricoeur, o “eu” ao qual é atribuída a memória individual relaciona-se a um 

estado marcante de consciência, de lucidez, referente a um olhar interior que não se 

subordina a instâncias mediadoras, tal como se vê na interdependência dos grupos 

sociais que, por sua vez, detêm o privilégio de uma memória coletiva, fechada, 

                                                           
13 É preciso esclarecer, em contrapartida, que a compreensão de tal contexto histórico-literário não se 
reveste de uma utópica imparcialidade crítica, e nem tampouco almeja condizer com a verdade absoluta 
dos fatos aos quais se referem os correspondentes, que além de se tratarem de escritores ficcionistas, 
foram homens que aderiram ao chamado de seu tempo, oscilando com as flutuações e incoerências 
contidas na própria obra em diversos momentos. Mais adiante, trataremos desse “estatuto veritativo do 
documento histórico”. 



43 
 

pretensamente coesa e que se fortalece por meio de suas próprias engrenagens através 

da transmissão do legado entre gerações, conforme afirma Maurice Halbwachs em A 

memória coletiva (2006). A disputa pela auto-suficiência entre a memória individual e a 

memória coletiva configurou um ambiente propício para a contraposição da “coesão dos 

estados de consciência do eu individual, de um lado, à capacidade das entidades 

coletivas de conservar e recordar as lembranças comuns, do outro” (Ricoeur, 2007, p. 

134). Para desarticular esse isolamento mútuo que resultou do menosprezo entre as duas 

instâncias, Ricoeur inaugurou a categoria mediadora, definida como os próximos: 

 

Não existe, entre os dois pólos da memória individual e da memória coletiva, 
um plano intermediário de referência no qual se operam concretamente as 
trocas entre a memória viva das pessoas individuais e a memória pública das 
comunidades às quais pertencemos? Esse plano é o da relação com os 
próximos, a quem temos o direito de atribuir uma memória de um tipo 
distinto. Os próximos, essas pessoas que contam para nós e para as quais 
contamos, estão situados numa faixa de variação das distâncias na relação 
entre o si e os outros. Variação da distância, mas também variação nas 
modalidades ativas e passivas dos jogos de distanciamento e aproximação 
que fazem da proximidade uma relação dinâmica constantemente em 
movimento: tornar-se próximo, sentir-se próximo. [...] À contemporaneidade 
do “envelhecer juntos”, eles acrescentam uma nota especial referente aos dois 
“acontecimentos” que limitam a vida humana, o nascimento e a morte. O 
primeiro escapa à minha memória, o segundo barra meus projetos. E ambos 
interessam à sociedade apenas em razão do estado civil e do ponto de vista 
demográfico da substituição das gerações. Contudo, ambos importam ou vão 
importar para meus próximos. Alguns poderão lamentar minha morte. 
Entretanto, antes, alguns puderam se alegrar com meu nascimento e celebrar, 
naquela ocasião, o milagre da natalidade, e a doação do nome pelo qual, a 
partir de então e durante toda a minha vida, designarei a mim mesmo. 
Entrementes, meus próximos são aqueles que me aprovam por existir e cuja 
existência aprovo na reciprocidade e na igualdade da estima [...] incluo entre 
meus próximos os que desaprovam minhas ações, mas não minha existência. 
(Ricoeur, 2007, p. 141-142). 

 

Assim, cabe aos próximos a responsabilidade de transitar de modo irrepreensível 

pelas instâncias do individual e do coletivo, desarticulando o afastamento artificial que 

persiste. Segue-se, a partir daí, que a conceituação do que seja “memória cultural” 

permite ainda uma extensão do distanciamento relativo aos próximos, uma vez que o 

pesquisador, por uma relação que podemos considerar como sendo de uma afinidade 

criteriosa com seu objeto, reconhece-se também como parte atuante na historicidade dos 

documentos que analisa. Se é procedente a hipótese de Paul Ricoeur, de que os 

próximos compõem um aditamento, um anexo do que constituiu a memória vivida pelos 

sujeitos inseridos em determinado contexto – estando ela situada em um âmbito 

individual ou coletivo – a atividade de pesquisa histórico-documental consentirá, então, 
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em “desaprovar as ações” de seus sujeitos, e com frequência é o que ocorre através do 

exercício da crítica, mas não a sua “existência”, porque do contrário as relações de 

afinidade e mesmo de contestação, determinantes para o desenvolvimento dessa tarefa, 

ver-se-iam seriamente comprometidas. 

Com isso, à categoria dos próximos, que é abordada por Ricoeur no sentido de 

uma relação de proximidade, de afinidade, acrescentamos a noção de posteridade, de 

subsequência. A delimitação dessa categoria expande-se, abrangendo não mais apenas 

os sujeitos com quem nutro uma relação amistosa de camaradagem, mas também 

aqueles que virão, que serão meus intérpretes no futuro, que pertencem a uma 

historicidade ultrapassada às limitações de minha morte, isto é, aqueles que não 

precisaram me conhecer para me reconhecer. Tendo estes próximos o seu ponto de 

referência no passado, ele procura alcançar-lhe através das práticas culturais de 

memorização que, a rigor, operam uma transferência de legado. Segundo Jan Assmann, 

em Collective memory and cultural identity (1995), a memória cultural 

  

é caracterizada por sua distância do cotidiano. É esta distância (ou 
transcendência) que marca seu horizonte temporal. A memória cultural tem 
um ponto fixo; um horizonte que não se altera com o passar do tempo. E 
estes pontos são fatalmente acontecimentos do passado, cuja lembrança é 
sustentada por meio da formação cultural (textos, rituais, monumentos) e da 
comunicação institucional (recitais, práticas, cerimônias). A estas 
ferramentas, damos o nome de “figuras de memória14”. (Assmann, 1995, p. 
128-129, tradução própria) 

 

Contudo, creditando aos próximos a possibilidade de um distanciamento, 

devemos também trazer à tona a questão histórica da credibilidade do documento. 

Atribuir valor comprobatório a textos que se revestem dessa excessiva pessoalidade, 

como é o caso das cartas, dos testemunhos e da grande maioria das narrativas orais, 

exige, por parte do crítico de arte, determinado senso de desconfiança, que as teorias 

historiográficas modernas começaram a desenvolver nas primeiras décadas do século 

XX, com a Escola dos Annales.  

As cartas destes escritores, inveterados na tradição ficcional, pertencem a uma 

outra ordem de documento, por um longo período marginalizada. As múltiplas 

variações na abordagem do movimento modernista por parte de Mário, Bandeira e 

                                                           
14 “Cultural memory is characterized by its distance from the everyday. Distance from the everyday 
(transcendence) marks its temporal horizon. Cultural memory hás its fized point; its horizon does not 
change with the passing of time. These fixed points are fateful ev ents of the past, whose memory is 
maintained throught cultural formation (texts, rites, monuments) and institutional communication 
(recitation, practice, observance). We call these ‘figures of memory’”. (Assmann, 1995, p. 128-129).   
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Drummond, se por um lado, trazem o marco de referência de 1922 como uma figura de 

memória em comum, vêm asseverar, por outro, a inconstância na delimitação do fato 

histórico e a dificuldade de elaboração do passado. Em carta a Drummond, datada de 

março de 1944, Mário descreve-lhe a “comoção horrível” experimentada pela releitura 

de trechos da correspondência entre ambos, publicados na ocasião em um artigo do 

poeta mineiro, que homenageava os vinte anos de contato epistolar: 

 

Eu sou um sujeito de memória detestável, tão esquecidiço de tudo que isso 
me derrota cotidianamente na vida. Chega a ser assombroso, palavra. 
Esqueço tudo. Por outro lado, a mim também, como a todo sujeito que 
escreve cartas que não são apenas recados, me perturba sempre e me 
empobrece o problema infamante do estilo epistolar. Aquela pergunta 
desgraçada, “não estarei fazendo literatura?”, “não estarei posando?”, me 
martiriza também a cada imagem que brota, a cada frase que ficou mais bem-
feitinha, e o que é pior, a cada sentimento ou ideia mais nobre e mais intenso. 
É detestável, e muita coisa que prejudicará a naturalidade das minhas cartas, 
sobretudo sentimentos sequestrados, discrições estúpidas e processos, 
exageros, tudo vem de uma naturalidade falsa, criada sem pensar ao léu da 
escrita para amainar o ímpeto da sinceridade, da paixão, do amor. (Andrade, 
2002, p. 502) 

 

Reforçando essa desconfiança metodológica que o próprio escritor reconhece, 

Marcos Antônio de Moraes, em seu estudo sobre a epistolografia de Mário, intitulado 

Orgulho de jamais aconselhar, adverte que “o pesquisador de literatura sabe das 

dificuldades que a carta, enquanto gênero testemunhal, apresenta quando utilizada como 

instrumento da construção biográfica e da interpretação. Intui, observando as 

contradições sempre presentes em um conjunto de cartas, em seu imanente caráter 

fragmentário, que não pode ser ingênuo” (2007, p. 116).  

Por sua vez, Jacques Le Goff ressalta que “se a ligação ao passado pode admitir 

novidades e transformações, na maior parte dos casos o sentido da evolução é 

apercebido como decadência ou declínio” (1992, p. 213). Cabe, pois, ao historiador a 

tarefa de revolver a ordem catedrática dos documentos, visando trazer à tona as 

respostas para as inquietações que lhe motivam, respeitando, contudo, os limites 

impostos pela atividade ética, como a não distorção dos fatos observados, ao mesmo 

tempo em que tenta desarticular as componentes recalcadas que emergem da passagem 

do cânone à margem. Em Apologia da história (2001), Marc Bloch critica a passividade 

do historiador que toma como absolutas as atestações do documento, antes de 

questionar seu alcance: 
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Muitas pessoas e mesmo, nos parece, certos autores de manuais fazem uma 
imagem surpreendentemente cândida da marcha de nosso trabalho. No 
princípio, diriam de bom grado, eram os documentos. O historiador os reúne, 
lê, critica, quer dizer, empenha-se em avaliar sua autenticidade e veracidade. 
Depois do que, e somente depois, os põe para funcionar... Uma infelicidade 
apenas: nenhum historiador, jamais, procedeu assim. Mesmo quando, 
eventualmente, imagina fazê-lo. [...] Toda investigação histórica supõe, desde 
seus primeiros passos, que a busca tenha uma direção. No princípio, é o 
espírito. Isso é verdade para a história assim como para qualquer ciência. 
Nunca, em nenhuma ciência, a observação passiva gerou algo de fecundo. 
Supondo, aliás, que ela seja possível. Com efeito, não nos deixemos enganar. 
Acontece, sem dúvida, de o questionário permanecer puramente instintivo. 
Entretanto ele está ali. Sem que o trabalhador tenha consciência disso, seus 
tópicos lhe são ditados pelas afirmações ou hesitações que suas explicações 
anteriores inscreveram obscuramente em seu cérebro, através da tradição, do 
senso comum, isto é, muito frequentemente, dos preconceitos comuns. Nunca 
se é tão receptivo quanto se acredita. Não há pior conselho a dar a um 
iniciante do que esperar assim, numa atitude de aparente submissão, a 
inspiração do documento. Com isso, mais de uma investigação de boa 
vontade destinou-se ao fracasso ou à insignificância. (Bloch, 2001, p. 78-79) 

 

A sugestão de Bloch é que mudando o foco analítico do corpus trabalhado para 

sua própria atividade crítica, o pesquisador cada vez menos corre o risco de deixar 

cooptar-se pelo direcionamento de um senso comum que nem sempre estará preocupado 

em questionar o documento. Neste sentido, a “testemunha”, na definição de Jeanne 

Marie Gagnebin, estende-se para além da imagem do sujeito presente na constatação do 

fato histórico, configurando também a atividade daqueles que do “ouvir falar”, 

souberam distinguir, por meio de um questionamento preciso, os boatos da realidade, 

fazendo emergir sua esfera de possibilidades não de um emaranhado de mentiras 

facilmente desmascaradas, mas de uma gama de outras situações passíveis de 

existência, o que é ainda mais penoso. Gagnebin afirma que “somente essa retomada 

reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas ousar esboçar 

uma outra história, a inventar o presente” (2006, p. 57). 

Estabelece-se assim uma dialética de transitividade entre o esforço de 

rememoração, que pode servir-se do aporte documental, e o acontecimento verídico, ou 

entre o que a memória armazena e às vezes corrompe, e o que se reflete na História 

como fato comprovado. Ambas as analogias dependem de instâncias mediadoras que 

delimitam sua confiabilidade. No primeiro capítulo de A memória, a história, o 

esquecimento (2007), Paul Ricoeur esclarece detalhadamente essa aproximação, que 

esquematizamos da seguinte maneira: 
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IMAGEM, LEMBRANÇA                                IMPRESSÃO ORIGINAL 

(eikón)                    relação de semelhança                       (tupos) 

Ou ainda, 

 MEMÓRIA                               HISTÓRIA 

testemunho sujeito à comprovação 

 

Fica evidente que, assim como Bloch, Ricoeur também acredita que o cuidado  

 

Para o filósofo, o cuidado que tomamos na circunscrição do fato histórico nasce 

da facilidade com que o crítico pouco diligente ignora a fase de constatação para 

outorgar de imediato um estatuto de verdade ao documento, baseado tão-somente na 

conveniência que esse “atalho” lhe representa. Por outro lado, o crítico atento volta seu 

olhar para a repetição das datas, para a simultaneidade dos acontecimentos, para a 

coincidência e o encadeamento dos rastros, pois eles são indícios que vêm asseverar a 

procedência de seu trabalho investigativo, não obstante a incompletude de um arquivo, a 

inconsistência de uma afirmação ou a censura das instituições ortodoxas: “uma 

epistemologia vigilante nos adverte aqui contra a ilusão de crer que aquilo que 

chamamos fato coincide com aquilo que realmente se passou, ou até mesmo com a 

memória vívida que dele têm as testemunhas oculares, como se os fatos dormissem nos 

documentos até que os historiadores dali os extraíssem” (Ricoeur, 2007, p. 189). 

O que a “memória exercida” almeja atingir com a monumentalização do 

documento é um grau de correspondência com o acontecimento original tão semelhante 

que o historiador negligencie a necessidade de comprovação. Não por acaso, a 

rememoração, por seu caráter empenhado, isto é, como procedimento voluntário, 

assemelha-se à evocação, no sentido etimológico da palavra. O Dicionário latino-

português (2003, p. 363), de Ernesto Faria, atribui à raiz original de “evocare” a 

sinonímia com as palavras “provocar”, “excitar” e “atrair”, o que torna a evidenciar a 

artificialidade da memória exercida. 

O sentido primário da evocação é comparado, portanto, a uma espécie de 

encantamento, uma hipnose que visa conduzir o recordante a um passado estático, 

inquestionável, estratégia como a das sereias de Homero, que atraem o marinheiro com 

seu canto para uma armadilha de morte. A evocação é um alheamento, um caminho 

desconhecido pelo qual somos conduzidos sem que possamos questionar sua 

Figura 01: A relação entre memória e história intermediada pelo documento. 
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confiabilidade, pois quem evoca tem em mente a imagem exata que deseja fazer 

ressurgir do passado. O fenômeno, que Mário de Andrade define ainda como 

assombração, em Os filhos da Candinha (2008), caracteriza uma ilusão de memória:  

 

É um engano isso de afirmarem que a gente pode reviver, tornar a sentir as 
sensações e os sentimentos passados. As memórias são fragilíssimas, 
degradantes e sintéticas, para que possam nos dar a realidade que passou tão 
complexa e intraduzível. Na verdade o que a gente faz é povoar a memória de 
assombrações exageradas. Estes sonhos de acordado, poderosamente 
revestidos de palavras, se projetam da memória para os sentidos, e dos 
sentidos para o exterior, mentindo cada vez mais. São as assombrações. Estas 
assombrações, por completo diferentes de tudo quanto passou, a gente chama 
de “passado”... (Andrade, 2008, p. 112-113) 

 

Transitando da tese histórica para a ficção literária, o mesmo fenômeno ocorre 

também na “Evocação do Recife”, de Manuel Bandeira. No poema, o eu lírico busca a 

recordação de uma paisagem urbana estática, morta, tal como se revela no verso final 

(Recife morto. Recife bom...). Os flashes de memória que o acompanham conservam a 

tônica nostálgica de alguém que não se contenta em rememorar e lastima-se com a 

impossibilidade de uma recuperação do passado e da cidade de sua infância. O temor 

face às mudanças trazidas pela modernidade é constante; ele se manifesta com as 

negações sucessivas dos versos iniciais, que rejeitam a paisagem alterada pelo tempo, 

pelos fluxos migratórios e, sobretudo, pelo capitalismo impetuoso. Os nomes das ruas 

também são alvo de preocupação: “Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de 

Tal”. A própria disposição dos versos, que se espalham pela página em branco, indica 

uma inconsistência das lembranças, como se o poeta tentasse exprimir as lacunas da 

memória, preenchendo com formas inexatas os espaços vazios. As reticências 

constantes dão o tom de imprecisão inerente à busca impraticável do passado longínquo, 

até que o eu lírico conforma-se com a impossibilidade de uma soberania da lembrança e 

deixa explodir nos últimos versos o suspiro de lamentação: “Nunca pensei que ela 

acabasse! / Tudo lá parecia impregnado de eternidade”. 

Longe de almejar um retorno à antiga conformação do tempo, o olhar 

retrospectivo que se observa em alguns poemas de Drummond reveste-se de um tipo 

específico de veneração, misturado ao assombro que emerge das lembranças de 

infância, das coloniais cidades mineiras, do casarão de fazenda suntuoso e 

fantasmagórico, e de todas as recordações que se impõem pela magnitude de um 

envelhecimento secular. Essa memória enevoada, que configura a presença na poesia da 

mineiridade drummondiana, não apenas admite-se lacunar, como também teme adquirir 
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uma integridade, sob o risco de fazer ressurgir os fantasmas do passado, como se 

observa no poema “(In) memória15”, de Boitempo I, e especificamente neste excerto do 

poema “Sabará”, de Alguma Poesia: “Ai tempo! / Nem é bom pensar nessas coisas 

mortas, muito mortas. / Os séculos cheiram a mofo / e a história é cheia de teias de 

aranha”. (Drummond. 2010, p. 16). 

O sujeito de recordação no poema de Drummond ousa dar o passo em direção ao 

futuro, pressionado pelo receio de uma ruminação do passado, pelo mito do eterno 

retorno. Ele tem plena consciência da escolha que faz e sabe que sua rejeição implica 

antes um reconhecimento da corrosão inevitável do tempo. “Os séculos cheiram a 

mofo”, “a história é cheia de teias de aranha”, mas ambos permanecem in prompt, como 

vulcões adormecidos, aparentemente inofensivos, conservando, porém, em seu interior, 

uma dívida de fogo a ser cobrada. Nestes versos de Drummond, memória e história 

reavivam o alumbramento paralisante do medo, como o cacto16 do poema de Manuel 

Bandeira, que é belo e, ao mesmo tempo áspero e intratável. 

Definimos, assim, duas configurações do olhar retrospectivo: a que toma o 

passado como paradigma para o futuro e a que dele se distancia, temendo seu eco: a 

busca por um tempo perdido e o medo de reencontrá-lo. Novamente Jan Assmann 

define com precisão o nível em que se desenvolve esta diferença: 

 

Uma determinada sociedade baseia sua auto-imagem em um cânone de 
sagradas escrituras, a outra em um conjunto básico de atitudes e rituais, e a 
terceira em uma linguagem de formas fixas e hieráticas ou em um modelo de 
categorias artísticas e arquitetônicas. A atitude básica concernente à história, 
ao passado e, consequentemente, à função da rememoração, por si só, 
introduz outra variável. Um grupo recorda o passado pelo medo que tem de 
afastar-se do modelo que ele representa, outro, ao contrário, recorda 
justamente pelo medo de reproduzi-lo, já que “aqueles que não conseguem 
relembrar o seu passado, estão condenados a revivê-lo”. A franqueza básica 
dessas variáveis empresta à questão da relação entre cultura e memória um 
interesse cultural e topológico. Através de sua herança cultural a sociedade se 
torna visível para si mesma e para os outros. O que o passado evidencia 
naquela herança e que valores emergem de sua apropriação do legado nos diz 
muito sobre a constituição e as tendências de uma sociedade17. (Assmann, 
1995, p. 133; tradução própria).               

                                                           
15 Anexo XI, p. 199. 
 
16 Anexo XII, p. 201. 
 
17 “One society bases its self-image on a canon of sacred scripture, the next on a basic set of ritual 
activities, and the third on a fixed and hieratic language of forms in a canon of archtectural and artistic 
types. The basic attitude toward history, the past, and thus the function of remembering itself introduces 
another variable. One group remembers the past in fear of deviating from its model, the next for fear of 
repeating the past: “Those who cannot remeber their past are condemned to reliebe it”. The basic 
openness of these variables lends the question of the relation between culture and memory a cultural-
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Pelas duas vias, evocar é excitar a memória, revolver a matéria sedimentada do 

fundo de um lago sob o risco de assombrar-se com o que dela possa emergir, mas é 

certo que tudo será opaco, água turvada pela poeira dos séculos. De um lado, evidencia-

se a utopia do desejo pela recuperação de um passado irretocável: o sujeito da 

modernidade que a almeja, experimenta, como uma criança ingênua, atrasar os 

ponteiros do relógio para, com isso, retornar no tempo. De outro, o receio incontido 

desse mesmo sujeito em relação a tudo quanto já passou é temerário, porque colide com 

a impossibilidade de um começo absoluto. 

A angústia suscitada por esse intermezzo é atualíssima. Vivemos hoje na 

dependência de um prefixo que nos renega o direito à identidade, projetada ao futuro ou 

retrocedente ao passado. Para além de 1945, todos somos filhos do pós: nascidos no 

pós-guerra, errantes na pós-modernidade, apenas os que vieram depois, não os que são 

de agora, inominados pontos de referência do nada, como fizera Ulisses consigo 

mesmo, na Odisseia. Ao se auto-proclamar “ninguém” em seu embate contra o ciclope 

Polifemo, o herói de Ítaca deixa-se esquecer, anula-se para, paradoxalmente, escapar da 

ameaça de morte, que é esquecimento maior, posto que definitivo. 

Afinal, felizes de Mário, Bandeira e Drummond, que viveram 1922, brigaram 

por 1922 e, sobretudo, passaram por 1922. O lado negativo dos valores mais altos que 

se alevantam é que eles criam sombras confortáveis demais para seus sucessores. E com 

um ambiente propício, habituamo-nos à inércia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          

topological interest. Through its cultural heritage a society becomes visible to itself and to others. Which 
past becomes evident in that heritage and which values emerge in its identificatory appropriation tells us 
much about the constitution and tendecies of a society”. (Assmann, 1995, p. 133) 
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CAPÍTULO II 

  Devote-se ao Brasil, junto comigo  

 

 

II.I – Este mal-estar de pátria tão despatriada 

 

Ian Watt, em Mitos do individualismo moderno, ao relacionar a triste figura do 

nômade Dom Quixote à do templário dos romances de cavalaria, ambas convergindo 

através da incansável busca pelo símbolo de adoração – a cândida donzela ou o cálice 

sagrado do Cristianismo – resume a trilogia de Bernard Cornwell, sobre a demanda do 

Graal, nas seguintes palavras: “Quando Cristo é crucificado José de Arimateia recolhe 

um pouco do seu sangue e o conserva no Graal. Os Cavaleiros da Távola Redonda 

juram encontrar o cálice. Mas da busca só podem participar os cavaleiros que sejam 

puros de espírito e estejam limpos de pecados” (Watt, 1997, p. 66). 

Tendo origem nas Sagradas Escrituras e continuidade a partir do romance 

arturiano, acompanhamos, desde a Idade Média, o lançamento na tradição literária deste 

mito hagiográfico de busca e aproximação com o divino, imagem que, em maior ou 

menor grau, sendo afirmada ou repelida, reverbera em grande parte das manifestações 

artísticas ocidentais. Trata-se de um movimento disseminatório similar ao que Antonio 

Candido, em Literatura e Sociedade, classificou como a dialética entre o local e o 

universal, ao argumentar que “os nossos modernistas se informaram rapidamente da arte 

europeia de vanguarda, aprenderam a psicanálise e plasmaram um tipo ao mesmo tempo 

local e universal de expressão, reencontrando a influência europeia por um mergulho no 

detalhe brasileiro” (Candido, 2010, p. 128). 

No Brasil, Gilda de Mello e Souza, em O tupi e o alaúde (2003), foi pontual ao 

indicar os traços dessa herança europeia no “herói sem nenhum caráter”, de Mário de 

Andrade. Com efeito, mais de uma característica em Macunaíma permite com que 

façamos tal aproximação, a começar pela condição preponderante já mencionada, a 

busca pelo objeto mágico, nesse caso representado pela muiraquitã e seu poder de 

proteção àquele que a detém. Acrescenta-se ainda a peregrinação tipicamente 
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cavalheiresca do herói medieval, destinado a passar por uma infinidade de provações de 

modo a atestar a pureza e a persistência de seu espírito, fazendo jus à dádiva que está 

prestes a receber, já que, ainda que às avessas, este também é o procedimento adotado 

por Macunaíma, partindo rumo à grande São Paulo no encalço do gigante comedor de 

gente, que roubou a sua sorte. Por fim, a própria ancestralidade do objeto fundador de 

suas desditas dignifica-o como recebedor dessa herança entre gerações, retrocedente à 

própria linhagem divina, como no caso do Graal, ou dádiva proveniente do mito 

silvestre representado por Ci, a Mãe do Mato, que ao morrer sobe aos céus, 

transfigurada em estrela. Reafirmando sua analogia entre a obra-prima de Mário e a 

tradição medieval, Gilda de Mello e Souza explica que  

  

a narrativa se reportaria a dois sistemas referenciais diversos, que às vezes se 
sobrepõem: o primeiro, ostensivo e contestador, aponta para a realidade 
nacional, baseando-se no repertório variado das lendas e da cultura popular; o 
segundo, subterrâneo, evoca a herança europeia e uma linhagem centenária. 
(Mello e Souza, 2003, p. 60-61). 

 

Apesar de remeter-se à obra ficcional do escritor, a oscilação observada nessa 

junção de traços distintivos que caracterizam o mito brasileiro alude também ao vetor 

ideológico da poética andradiana: a sintonização do Brasil com a produção artística 

europeia, que buscava se realizar, paradoxalmente, através de uma primeira ruptura, 

operada pela reestruturação da língua nacional. Linha de frente do combate modernista, 

a apropriação intelectual de uma estilística tributária das “sextilhas de frei Antão”, 

conforme ironizara Mário em carta a Drummond, acabou encontrando no paulistano seu 

adversário mais aguerrido, que a considerava lusitana demais para ser nacional. 

Como lastro da República Velha, por vezes, a personificação desse atraso 

intelectual é simbolizada pela figura dos anatolianos, que Sérgio Miceli, em Poder, sexo 

e letras na República Velha definiu, na esteira do tradicionalismo herdado de Anatole 

France, como um grupo de homens que “não podendo ajustar-se inteiramente a 

quaisquer dos modelos de excelência intelectual, permaneceram a meio caminho entre 

os modelos fornecidos pela geração de 1870 e os modelos oferecidos pela vanguarda 

europeia da época, aos quais acabaram por renunciar, por não disporem do capital 

cultural necessário, a fim de proceder à sua importação” (Miceli, 1977, p. 82). 

No entanto, se em Macunaíma conseguimos divisar o entrecruzamento apontado 

por Gilda de Mello e Souza, entre a “adoção do modelo europeu” e a “valorização da 

diferença nacional”, Mário de Andrade, em seu projeto linguístico, opta por uma 
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verticalização, ao privilegiar a segunda vertente dessa confluência, reduzindo a primeira 

a uma fatalidade, situação incontornável de aculturamento procedente do período 

colonial. Com isso, a estratégia do escritor paulistano exigia de seus contemporâneos 

certa inflexão frente à série de outros imperialismos que se somaram ao linguístico, e 

que proporcionavam a reassunção, de tempos em tempos, de figuras como a de D. 

Antônio de Mariz, fidalgo português dos romances de José de Alencar, “compadecido” 

do degredo indigenista, para quem a doutrina cristã constituía salvação. Enfim, debates 

que convergiam para a máxima de que, superada a dependência política, subsistia uma 

outra de raízes mais profundas e arraigadas, a cultural.    

Reafirmando a tese anticolonialista, Mário de Andrade propunha 

simultaneamente a retomada e a revisão do modelo romântico, apresentando um país de 

aspectos culturais e linguísticos provenientes de importações, ao mesmo tempo 

naturalizadas e impostas, consubstanciadas com o que atualmente banalizou-se sob a 

definição de “hibridismo cultural”, ao passo que contrapostas ao ideal eurocêntrico de 

refinamento que se sobressaía à tradição de subalternidade atribuída aos “tristes 

trópicos”, o que, em si, resultava também de uma injunção. 

No interior desse aparente contra-senso, o Modernismo, num segundo momento, 

trabalha o passado colonial como um fato dado, o pretérito inalterável, considerando a 

imposição estabelecida pelo critério hierárquico da relação colônia/império como uma 

cor a mais de seu aspecto diferencial, visando a uma efetiva assimilação dos traços 

alheios ao ambiente nacional, sem alienar-se do sentimento de uma nação que teve sua 

identidade rasurada, e que, em consequência disso, buscou restituir um ideal coletivo 

remodelado à nova realidade, ou seja, que buscou imaginar novas comunidades, 

segundo a definição de Benedict Anderson, que reitera Ernest Gellner, quando este 

afirma que “o nacionalismo não é o despertar das nações para a autoconsciência: ele 

inventa nações onde elas não existem” (Anderson, 2008, p. 32).  

Assim como a história construída sobre uma comunidade, baseada nos relatos 

informais, nas lembranças de velhos que chegam às gerações atuais permitindo o 

traçado idealizante de um passado, a perspectiva conceitual de uma representação 

artística, que quase nunca é reflexo imediato da realidade, contribui para a disseminação 

dessas rasuras modelares e mesmo para a transfiguração de um imaginário, intencional 

em alguns casos, intuitiva em outros.      

Na corrente da proposta de Mário, estes traços distintivos, que nos constituiriam 

enquanto sujeitos culturais em uma sociedade de estruturação própria, vieram se 
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desenvolvendo a passos lentos, desde o período colonial, por uma espécie de “anomalia 

bem-sucedida”, na qual os caracteres, impostos em um momento e negados em outro, 

assumiram o aspecto revisitado daquilo que nos convinha assimilar, isto é, das 

influências que foram trazidas de fora, mas que puderam ser reordenadas aqui, sem que 

essa bricolagem adquirisse o tom de um artificialismo, mas que, pelo contrário, fosse 

assumida como um tipo específico de reação ao desconforto. Essa é também uma das 

teses defendidas por Leyla Perrone-Moisés, em Vira e mexe nacionalismo: 

 

As reivindicações nacionalistas nascem e vivem da rejeição de um outro 
opressivo, que impõe seus princípios e seus valores, apagando, ao mesmo 
tempo, os de uma cultura determinada. Esse outro é um invasor, um 
colonizador, um explorador. Na América Latina o nacionalismo nascido com 
as guerras de independência não perdeu sua razão de ser depois da conquista 
da autonomia política, porque restou, depois dela, a dependência econômica, 
e outra ainda mais insidiosa porque incorporada: a dependência cultural, 
vivida pelos latino-americanos como uma fatalidade, na medida em que a 
cultura e as próprias línguas que lhes restaram foram as do colonizador. O 
outro, do qual desejaríamos nos libertar, estava em nós mesmos: “Me sinto 
branco, fatalizadamente um ser de mundos que nunca vi”, diria Mário de 
Andrade (Perrone-Moisés, 2007, p. 36).  

 

Com base nessa afirmação, a comparação desenvolvida a partir proposta de 

Mello e Souza (2003) entre o programa nacionalista de Mário de Andrade e a Demanda 

do Graal adquire contornos mais precisos, uma vez que o plano de ação do projeto 

encabeçado pelo escritor paulistano visava, por sua tentativa de falar em nome do todo, 

à articulação de uma comunidade em torno de seus aspectos mais congregadores, como 

a língua comum invariavelmente se revela ser. A busca, neste caso, é pelo grão de voz 

diferencial, libertado do jugo gramatical lusitano. Apesar disso, a hipótese defendida 

não estabelece um rompimento radical e definitivo com a Língua Portuguesa, mas sim 

que o uso continuado dessa língua ao longo dos séculos impregnou-se de tal forma com 

empréstimos dos idiomas indígenas nativos e dos dialetos africanos importados pela via 

escravocrata, que já não se poderia falar em “Língua Portuguesa” senão como um vício 

de nomenclatura, conforme determina o escritor paulistano em carta a Carlos 

Drummond de Andrade, de fevereiro de 1925: 

 

A aventura em que me meti é uma coisa muito séria e já muito pensada e 
repensada. Não estou cultivando exotismos e curiosidades de linguajar 
caipira. Não. É possível que por enquanto eu erre muito e perca em firmeza e 
clareza e rapidez de expressão. Tudo isso é natural. Estou num país novo e na 
escureza completa duma noite. Não estou fazendo regionalismo. Trata-se 
duma estilização culta da linguagem popular da roça como da cidade, do 
passado e do presente. É uma trabalheira danada que tenho diante de mim. É 
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possível que me perca mas que o fim é justo ou ao menos justificável e que é 
sério, vocês podem estar certos disso. Não estou pitorescando o meu estilo e 
nem muito menos colecionando exemplos de estupidez. O povo não é 
estúpido quando diz “vou na escola”, “me deixe”, “carneirada”, “mapear”, 
“besta ruana”, “farra”, “vagão”, “futebol”. É antes inteligentíssimo nessa 
aparente ignorância porque sofrendo as influências da terra, do clima, das 
ligações e contatos com outras raças, das necessidades do momento e de 
adaptação, e da pronúncia, do caráter, da psicologia racial, modifica aos 
poucos uma língua que já não lhe serve de expressão porque não expressa ou 
sofre essas influências e a transformará afinal numa outra língua que se 
adapta a essas influências. (Andrade, 2002, p. 100) 

  

A tese de Mário, portanto, caminha no sentido de uma transculturação da Língua 

Brasileira, adquirida por essa espécie de usucapião do capital cultural de legado 

lusitano, e com isso, a ideia de rompimento invalida-se pela de evolução, já que tudo 

começa com um empréstimo. Em carta endereçada ao jornal Diário de Minas, datada de 

novembro de 1927, o paulistano explicita as particularidades de seu programa 

linguístico que vinha exaltando os ânimos no meio acadêmico desde a Semana de 1922, 

evento-marco de uma cisão simbolicamente realizada cem anos após a independência 

política do país: 

 

Nenhum de nós não tem a pretensão de criar uma língua que um português 
não possa entender. Não se trata de inventar uma fala de origem brasileira e 
inconfundivelmente original, não. Se trata apenas duma libertação das leis 
portugas as quais, sendo leis legítimas em Portugal, se tornam preconceitos 
eruditos no Brasil por não corresponderem a nenhuma realidade e a nenhuma 
constância da entidade brasileira. Agora: como que a gente vai chamar isso? 
Chama de “língua brasileira” porque é fácil de compreender, porque é 
simples e obedece a essa tradição traiçoeira e eterna com que os filhos, 21 
anos chegando, se libertam legislativamente dos pais. Também a gente chama 
de café brasileiro uma frutinha bem-aventurada que de longe veio, é talqual à 
que ficou longe, mas que dá-se bem no Brasil. Não a chama de café árabe-
brasileiro ou coisa assim. Que bem me importa agora que a minha fala seja 
compreendida em Portugal. Até é melhor. Ninguém reage contra Portugal 
não. A gente esquece Portugal, isso sim. E assuntando a fala do povo, 
assuntando como que falam o pobre e o rico, entra pro mutirão dos que estão 
semeando o roçado novo. Quando o milho vier, não vamos agora ficar 
macambúzios por causa dele ser que nem milho norte-americano, é milho no 
Brasil. E sem saudosismos inúteis, sem tristuras patrióticas, simplesmente 
com força e verdade, até pros nossos vizinhos oferecemos pipoca boa. Do 
Brasil. (Andrade, 2002, p. 302) 

 

Esta carta é indicativa, sobretudo, de uma proposta que não se restringia a 

aspectos puramente teóricos. O escritor introduziu efetivamente em seus ensaios, 

missivas e obras literárias, a semente da renovação, colocando em prática metáforas 

como essa, da frutificação transplantada, do enxerto linguístico, forçando a nota pela 

minuciosidade e pela inovação das mudanças que sugeria. As diretrizes básicas do 
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projeto previam maior flexibilidade das fronteiras entre fala e escrita, além da 

desestabilização de categorias lusitanas, que já encontravam equivalência no cenário 

nacional, por intermédio da colonização. Em Casa Grande e Senzala (1984), Gilberto 

Freyre atesta a flexibilidade do caráter do português colonial, definindo-o como um 

povo “bicontinental” por excelência, de personalidade flutuante, capaz de agregar a um 

só tempo, “ímpetos de arrogância e crueldade” e “entusiasmos de amor ao progresso”: 

 

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas culturas, a 
europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista 
encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua 
economia, de sua arte um regime de influências que se alternam, se 
equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta tais antagonismos de cultura, 
a flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, é 
que bem se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização do 
Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, igualmente equilibrada 
nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos. (Freyre, 1984, p. 08)  

 

Com efeito, se retornarmos apenas ao trecho citado da carta de Mário de 

Andrade, teremos mostras desse hibridismo, manifestando-se em nada menos que seis 

ocorrências de alterações gramaticais e ortográficas já em vigor no seu uso corrente: 1) 

o uso do pronome oblíquo no início de sentenças gramaticais (Se trata apenas duma 

libertação...); 2) a junção da preposição “de” aos artigos indefinidos, assim como a 

junção de “para” aos definidos, comuns apenas nos registros orais (duma, pro, pros); 3) 

o uso de gírias e expressões populares em textos formais (portuga, macambúzios); 4) a 

ocorrência de dupla negativa em uma mesma sentença (Ninguém reage contra Portugal 

não); 5) a criação de neologismos (talqual, tristuras); e 6) a utilização da elipse entre a 

preposição “de” e o pronome pessoal “ele”, antes de verbo no infinitivo (...por causa 

dele ser que nem milho norte-americano). 

Considerando a objeção dos mais tradicionalistas e, de modo geral, a própria 

instabilidade gerada no interior das mudanças socioculturais no contexto das décadas de 

1920 e 1930, o caminho inevitável deflagrado pelos abusos na utilização desse sistema 

léguas à frente de seu tempo seria o rechaçamento por parte de uma minoria 

conservadora e influente. A insistência de Mário pela discussão mais detalhada do tema 

foi o estopim para que começassem a fervilhar críticas grosseiras de escritores anônimos 

em periódicos de grande circulação, como no próprio Diário Nacional, onde o 

paulistano publicava seus abrasileiramentos em forma de crônica, que desencadeavam 

as reações posteriores. Em sua coluna no Jornal do Brasil, ao se referir às mudanças de 

linguagem propostas por Mário com a publicação de Macunaíma, o crítico João 
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Ribeiro, por exemplo, as considerou “uma bobagem, digna de nota como qualquer outra 

bobagem proferida pelo Sr. Mário de Andrade”, segundo atesta o próprio escritor alvo 

das ofensas, em carta ao gramático Souza da Silveira18 (Andrade, 1968, p. 165). 

Acusado de ser um inepto entendedor da realidade nacional, sua proposta passou 

a ser vista como anárquica, por desconsiderar a gramática tradicional, e indolente 

quando se tratava da observância mínima às formalidades da língua, o que vinha 

justificar a recorrência de expressões gramaticais de larga utilização nas camadas 

populares da sociedade. Em resposta aos ataques, o escritor ressurge, em 1928, com 

algumas dezenas de páginas, onde ironicamente remete às raízes arcaicas de seu idioma, 

capazes de desconcertar o mais diligente dos filólogos. O texto a que nos referimos 

consiste nos primeiros esboços do que hoje se conhece pelo nono capítulo de 

Macunaíma, a “Carta pras Icamiabas” onde, por meio de uma paródia evidente à carta 

de Caminha, Mário critica o conservadorismo do qual há muito vinha sendo vítima: 

 

Ora sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa, que 
falam numa língua e escrevem noutra. Assim chegado a estas plagas 
hospitalares, nos demos ao trabalho de bem nos inteirarmos da etnologia da 
terra, e dentre muita surpresa e assombro que se nos deparou, por certo não 
foi das menores tal originalidade linguística. Nas conversas utilizam-se os 
paulistanos dum linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro na 
vernaculidade, mas que não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes, e 
também nas vozes do brincar. Destas e daquelas nos inteiramos, solícitos; e 
nos será grata empresa vo-las ensinarmos aí chegado. Mas si de tal 
desprezível língua se utilizam na conversação os naturais desta terra, logo 
que tomam da pena, se despojam de tanta asperidade, e surge o Homem 
Latino, de Lineu, exprimindo-se numa outra linguagem, mui próxima da 
vergiliana, no dizer dum panegirista, meigo idioma, que, com imperecível 
galhardia, se intitula: língua de Camões! (Andrade, 2007, p. 107-08). 

 

Amainados os ânimos após a recepção truncada de Macunaíma, percebeu-se, 

contrariando as críticas recebidas, que o amadurecimento da proposta de Mário 

resultava de uma série de desconstruções da linguagem popular sobre a erudita, aos 

moldes do que Wordsworth atestava, já em 1800, no auge do Romantismo inglês, com o 

prefácio às suas Baladas líricas, onde o poeta contestava a “pompa e a fraseologia oca 

de muitos escritores modernos”: “Não há necessidade de ornamentar ou elevar a 

natureza; quanto mais industriosamente aplicarmos esse princípio, mais profunda será a 

convicção de que nenhuma das palavras que a fantasia ou a imaginação venham a 

sugerir poderá comparar-se com aquelas que constituem emanações da realidade e da 

verdade” (Wordsworth, 2011, p. 72). 

                                                           
18 Cf. FERNANDES, Lygia. Mário de Andrade escreve cartas a Alceu, Meyer e outros. (1968)  
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Na corrente dessa desautomatização, a viagem de Mário, em 1927 pelo Norte e 

Nordeste do Brasil atendia a um duplo interesse do escritor. O primeiro inerente à 

necessidade de conhecimento antropológico e etnográfico das populações, sertanejas em 

uma região e ribeirinhas na outra, além da classificação e da coleta de lendas regionais, 

cantigas populares e gêneros musicais endêmicos, ameaçados pela fragilidade da 

tradição oral, com falta de documentação que lhes descrevesse. 

Na confluência da ilusão proporcionada pelo saber livresco, com os esboços 

inicialmente traçados sobre Macunaíma, consolida-se a ideia de uma rapsódia ficcional 

do Brasil e sua descaracterização. Como fazê-lo? Na figura de seu protagonista 

controverso, inspirado pela leitura de Vom Roraima zum Orinoco, do naturalista alemão 

Koch-Grünberg, que descrevia, a partir de sua incursão a campo nas aldeias Taulipang e 

Arecuná, uma espécie de entidade espiritual zombeteira bastante reverenciada pelos 

índios, que a chamavam de Makunaima. 

Da idealização da personagem à sua constituição incerta, Mário estabeleceu 

recortes sucessivos de traços diferenciais da cultura nortista, coligidos ainda por uma 

antropologia de gabinete, acrescentando-lhes, como índice da indeterminação 

geográfica almejada, a tradição gaúcha, verificada na obra a partir de determinadas 

expressões de fala correntes no sul do Brasil e compiladas em sua biblioteca pessoal, 

acrescidas ainda das impressões resgatadas dos diários de trabalho de seu avô materno, 

o senhor Leite Moraes, que presidiu a província de Goiás em 1881, quando escreveu a 

sua Viagem de São Paulo á capital de Goyaz, desta á do Pará, pelos rios Araguaya e 

Tocantins e do Pará á Corte: Considerações Administrativas e Políticas. Do extenso 

nome dado por Leite Moraes aos escritos, resultaria afinal a perífrase bem humorada 

com a qual muitas vezes Mário se referia ao itinerário percorrido por ele próprio: 

“Viagem pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia e por Marajó até dizer 

chega” (Lopez, 1993, p. 111). A prova de fogo a que se expõe nesta jornada é um 

choque entre os devaneios da imaginação e o reflexo distorcido da realidade às vistas do 

viajante maravilhado, como fica evidente neste trecho de suas anotações pessoais, 

recolhidas tempos depois em O turista aprendiz: 

 

Garças, garças, garças, uma colhereira dum rosa vivo no ar! E enfim 
passamos num primeiro pouso de pássaros que me destroi de comoção. Não 
se descreve, não se pode imaginar. São milhares de guarás encarnados, de 
colhereiras cor-de-rosa, de garças brancas, de tuiuiús, de mauaris, branco, 
negro, cinza, nas árvores altas, no chão de relva verde claro. E quando a 
gente faz um barulho de propósito, um tiro no ar, tudo voa em revoadas 
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doidas, sem fuga, voa, baila no ar, vermelhos, rosas, brancos mesclados, 
batidos de sol nítido. Caí no chão da lanchinha. Foram ver, era simplesmente 
isso, caí no chão! O estado emotivo foi tão forte que me faltaram as pernas, 
caí no chão. (Andrade, 1993, p. 33) 

 

A profusão de cores, detalhes do ambiente, a fauna e a flora absolutamente 

destoantes entre si atordoam o turista, mas também lhe dão o tônus da conformação 

nacional, além de referendarem a indefinição do seu herói sem nenhum caráter. A 

monstruosidade da seca no sertão nordestino embrutece-lhe o sentimento lírico; em 

seguida, como num processo de reidratação dos sentidos, embriaga-se com a imensidão 

das águas na foz do Amazonas. Às cores dos pássaros tão admiradas, reúne também as 

nuances de verde que identifica na mata e as gradações em rubro do crepúsculo e da 

alvorada amazonenses, jamais vistas em qualquer outro lugar. Mário anota os sons 

ritmados, do bater de asas do mergulhão revoando em fuga, à pancada do ganzá nos 

“ritos coreográficos do coco” e do samba-de-roda, contrastando com a austeridade e o 

recolhimento nas procissões de Santarém do Pará. Em Mossoró, Areia-Branca; em 

Natal, Areia-Preta, passando pelas variações da paisagem urbana que também o 

deslumbram, conforme se percebe pela descrição dos pormenores arquitetônicos dos 

centros urbanos em franca expansão, mas também dos casebres em pau-a-pique e 

cobertura de sapê, até as ruínas de antigos engenhos de cana-de-açúcar. Para o escritor, 

enfim, a realização de um reconhecimento, oportunidade única de colocar, como destaca 

Telê Ancona Lopez (1993, p. 113), “o monstro à mostra”.                

A partir desta viagem, a transformação que se instaura na persona poética do 

autor, converge para o próprio surgimento do Modernismo brasileiro, corroborando para 

uma inflexão onde a dominante ideológica do pensamente andradiano recebe maior 

destaque, e a partir da qual o conceito de nacionalismo, que até então sobrevivia 

anacronicamente encostado numa espécie de herança romântica, começa a ser encarado 

como uma incursão científica, pesquisa antropológica que embasa o caráter contestador 

da nova estética, ou seja, que traz à tona suas feições singulares, a partir do momento 

em que certos modelos prototípicos, como o do “índio-herói-nacional”, tornam-se 

ultrapassados, carregados de uma afetação herdada da época em que, para Mário, o 

Brasil disfarçava-se de Brasil. Antonio Candido, em Literatura e Sociedade (1976), 

também aponta os reflexos da Semana de Arte Moderna de 1922 como a origem comum 

desta semente:  
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O nosso modernismo importa essencialmente, em sua fase heróica, na 
libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são 
trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Este sentimento de 
triunfo, que assinala o fim do sentimento de inferioridade no diálogo secular 
com Portugal e já nem o leva mais em conta, define a originalidade própria 
do Modernismo. (Candido, 1976, p. 140). 

 

Em meio à assimilação destas mudanças, a questão da sistematização da língua 

nacional, por meio da oficialização de um “português-brasileiro”, começava a ser 

encarada no meio acadêmico como necessária, porém trabalhosa. Um breve retrospecto 

dos textos críticos sobre o tema comprovará, com efeito, que alguns poucos e ousados 

nomes da literatura nacional atreveram-se a colocar a mão neste “vespeiro”, a exemplo 

de José de Alencar, que em carta19 ao amigo, Dr. Jaguaribe, datada de 1865, afirma que 

“o poeta brasileiro tem de traduzir em sua língua as ideias, embora rudes e grosseiras, 

dos índios, mas nessa tradução está a grande dificuldade, pois é preciso que a língua 

civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua bárbara”, concluindo 

ainda que “o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade 

da literatura” (Alencar, 2009, p. 124). 

Pouco tempo depois, Machado de Assis, em ensaio de 1873, intitulado “Instinto 

de nacionalidade”, reconhece a defasagem de obras literárias voltadas para uma 

perspectiva crítica do nacionalismo, ao mesmo tempo em que adverte quanto aos vícios 

de afetação a que estariam sujeitos os escritores que alimentassem determinadas 

alegorias e excessos de cor local: 

 

Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve 
principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região; mas 
não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. [...] Um poeta 
não é nacional só porque insere nos seus versos muitos nomes de flores ou 
aves do país, o que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e nada mais. 
Aprecia-se a cor local, mas é preciso que a imaginação lhe dê os seus toques, 
e que estes sejam naturais, não de acarreto. (Assis, M. de, 1967, p. 97-104)  

 

Apesar de verificarmos em “Instinto de nacionalidade” alguns pontos análogos à 

opinião de Mário de Andrade, não há uma referência explícita ao ensaio de Machado de 

Assis em nenhuma de suas considerações. Nas raras menções que faz a seu predecessor, 

o escritor modernista busca evitar essa tônica de nacionalidade por via transversa, 

almejando a autonomia de seu próprio paradigma, ao exaltar a tradição machadiana, 

sem se aprofundar, contudo, em aspectos críticos mais controversos. 

                                                           
19 Anexo XIII, p. 202. 
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As opiniões aproximam-se no que se refere à recusa da influência estrangeira, 

tratada, em alguns casos, como uma contaminação a ser plenamente evitada, e em 

outros como uma herança ressignificada, remota em relação a tudo que possa 

assemelhar-se à hierarquia. Enquanto Machado de Assis subestima o alcance das obras 

do realismo francês no Brasil – “Ainda que muito lidos entre nós, não contaminaram a 

Literatura Brasileira, nem sinto nela tendências para adotar as suas doutrinas, o que é já 

notável mérito” (Assis, 1967, p. 99) – Mário parte para soluções mais generalizantes, ao 

resumir que “Nossos ideais não podem ser os da França porque nossas necessidades são 

inteiramente outras” (Andrade, 2002, p. 71). 

Uma nova aproximação faz-se em relação à crítica ao regionalismo como um 

paliativo pouco eficaz, que propõe soluções localistas na conformação de um problema 

que, no fim das contas, abrange a totalidade da nação. Machado contesta a opinião dos 

intelectuais que “só reconhecem espírito nacional nas obras que tratam de assunto local, 

doutrina que, a ser verdade, limitaria muito os cabedais da nossa literatura” (Assis, 

1967, p. 97); Mário, em carta a Luis da Câmara Cascudo, também manifesta sua 

oposição, afirmando que “o regionalismo insiste sobre as diferenciações e as 

curiosidades, salientando não propriamente o caráter individual psicológico duma raça 

porém os seus lados exóticos” (Andrade, 2010, p. 64). 

Em contrapartida, há um afastamento cuja ocorrência, não seria excessivo 

propor, se dá pela já mencionada tentativa de distanciamento premeditada por Mário de 

Andrade no desenvolvimento de uma teorização o mais auto-suficiente possível. O 

ponto discordante é a crença do paulistano em uma necessidade de doutrinamento 

nacionalista, artifício que visa à desarticulação do pensamento eurocêntrico arraigado 

no país: “Nada de esperar a graça divina de braços cruzados. Nada de dizer: se um dia 

eu for nacional, serei nacional. A graça divina depende da nossa cooperação, dizem os 

tratadistas católicos. Você faça um esforcinho para abrasileirar-se. Depois se acostuma, 

não repara mais nisso e é brasileiro sem querer” (Andrade, 2002, p. 71). Por sua vez, 

para Machado de Assis tal característica se desenvolveria a partir de sedimentações da 

personalidade individual, sancionadas pelo amadurecimento diário do ideal de nação, 

que se manifesta, desde o título de seu ensaio, na forma de um traço diferencial 

instintivo: “O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, 

que o torne homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos 

no tempo e no espaço” (Assis, 1967, p. 97).    
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Em Literatura e sociedade, Antonio Candido já atestava que o impasse 

vivenciado pelos modernistas caminhava entre “a afirmação premeditada e por vezes 

violenta do nacionalismo literário, com veleidades de criar até uma língua diversa; e o 

declarado conformismo, a imitação consciente dos padrões europeus” (Candido, 1976, 

p. 129). A questão a ser colocada é que quase sempre essas duas vias caminhavam em 

paralelo, uma latente, a outra em evidência, pouco se entrecruzando num momento em 

que a cultura nacional servia mais que tudo a um propósito auto-encorajador, o que, no 

mínimo, põe em xeque a ideia contemporânea de língua como objeto híbrido, fruto da 

“contribuição milionária de todos os erros”, como apostara Oswald de Andrade em seu 

“Manifesto da Poesia Pau-Brasil” e em poemas como “Vício na fala” e 

“Pronominais20”. 

A primeira alternativa proposta por Cândido nos conduz a uma das inúmeras 

particularidades do projeto de Mário. Se a polêmica mais largamente discutida nas 

cartas trocadas entre o escritor paulistano, Manuel Bandeira e Carlos Drummond 

consistiu na busca de um valor utilitário da Literatura pelo primeiro, foi também através 

de suas emendas e aprimoramentos da língua que esta visada se efetivou, ao passo que, 

para Bandeira e Drummond, seu projeto aproximavam-se mais de um individualismo, 

que dava conta da tensão existente entre o sacrifício da arte pelo engajamento e a 

prevalência do gosto pessoal como critério estético absoluto, do que da defesa de um 

ideal comunitário orgânico propriamente dito, como deixa claro o amigo pernambucano, 

em carta não datada, endereçada a Mário:  

 

Se você apresentasse a sua sistematização como puramente pessoal – 
sistematização pessoal literária, vá: eu criticaria o que ela comunica de 
pesado, tardo, afetado ao seu estilo, louvando ao mesmo tempo o que ela dá 
de saboroso, natural, brasileiro. Mas evidentemente, embora você não tenha 
pretensões de fazedor da língua, você está visando e simpaticamente, muito 
mais alto. Veja bem que não há má vontade senão amor de minha parte: falei 
no que há de saboroso, natural, brasileiro no seu novo estilo: tenho pena, uma 
pena cheia da mais pura, da mais fraterna ternura brasileira, que não seja 
sempre assim. A sua sistematização leva às vezes a construções que 
verdadeiramente me horripilam no que eu tenho de mais brasileiro. 
(Bandeira, 2001, p. 691)  

  

A desarticulação apontada por Bandeira permite um alargamento nas 

possibilidades de se pensar a funcionalidade da arte em escala macroestrutural. Há, 

                                                           
20 Anexo XIV, p. 207. 



63 
 

neste sentido, todo um esforço em prol da inserção das nações latino-americanas na 

conformação artística global. 

A valorização de um passado de glórias começa a substituir gradativamente a 

hegemonia do elemento externo, tendência verificada no Martin Fierro, poema clássico 

argentino, consagrador da cultura gauchesca, mas também na redescoberta da arte e da 

arquitetura andina em seus traços ancestrais, nas figuras míticas, como a de Montezuma, 

o que justificaria a contestação de qualquer influência europeia arraigada nos países do 

baixo equador, característica que adquire proporções extremas se o legado estrangeiro 

persiste via colonização. 

O prospecto desse contexto encorajador constitui seu extremo-oposto. Chegados 

à Buenos Aires em 1919, os franceses Marcel Duchamp e Katherine Dreyer relatam 

uma atmosfera urbana de profunda indolência, como se a cidade vivesse em constante 

suspensão da realidade universal. Dreyer se depara com “um povo sério, mas pessoas 

que parecem terrivelmente entediadas com a vida, sem nenhuma espontaneidade, 

nenhuma animação, um profundo tédio que é o mais terrível de todos os muros para o 

progresso moderno derrubar” (Antelo, 2010, p. 40); ao passo que Duchamp nega 

qualquer originalidade à capital argentina: “Buenos Aires não existe. Nada além de uma 

cidade de província com pessoas muito ricas e sem qualquer critério, tudo comprado na 

Europa, incluída a pedra de suas casas. Não se fabrica nada aqui: de maneira que eu 

encontrei as pastas de dente francesas que havia esquecido” (Antelo, 2010, p. 31). Num 

meio ainda insosso surge, novamente por via eurocêntrica, a necessidade de 

desconstrução pelo choque, originando as primeiras incursões latino-americanas à arte 

abstrata, trazida pelas instalações duchampianas que, popularizando o conceito do 

ready-made, instituiu a máxima de que o artista trabalha com os recursos de que dispõe, 

por mais insuficientes que sejam. 

Se por um lado, esta insurgência contribuiu para reavivar um sentimento de 

independência, muito se perdeu, por outro, em termos da possibilidade criadora dos 

artistas dessa época, pois o vetor comum para o qual convergia grande parte das 

potenciais manifestações continuava sempre às voltas com a ideologia política de auto-

afirmação, limitando a liberdade do escrito, em prol de um engajamento político-social 

quase obrigatório. É o que atesta Leyla Perrone-Moisés, em Vira e mexe nacionalismo: 

 

Tudo se fez sob e para o olhar da Europa, à qual os países da América Latina 
queriam provar seu valor como nação e como cultura, uma sendo então 
sinônimo da outra. Muito frequentemente, eram os mesmos homens que 
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tomavam as armas e a pena, estando esta forçosamente engajada nas questões 
sociais e políticas. Árdua missão que pesava sobre seus escritos, proibindo-
lhes, como observa Antonio Candido, “o voo livre da imaginação e as 
pesquisas formais desinteressadas”. Entrave que foi sentido por numerosos 
escritores da América Latina, entre os quais o argentino Ernesto Sabato: “Um 
escritor nasce em França e acha, por assim dizer, uma pátria feita: aqui ele 
deve escrever fazendo-a ao mesmo tempo” (Perrone-Moisés, 2007, p. 32-33). 

 

Na obra de Mário, onde também prevalece esse inconformismo da arte 

pragmática, se disseminou certo vetor homeostático e mesmo monótono, já que grande 

parte dos versos compostos no decurso da década de 1920 acabavam por tensionar os 

vetores do discurso político-nacionalista. O emblema que circunda os poemas do 

paulistano, truncando as engrenagens de um lirismo mais absorto, é observável na 

tônica de manifesto poético, em alta desde Pauliceia Desvairada, de 1922, decaindo aos 

poucos em 1945, com a inflexão profética e crepuscular de Lira Paulistana. Esse 

continuum angustiante é o que motiva Drummond a escrever-lhe carta, datada de maio 

de 1930, que trata sobre a incerteza política do país, às vésperas de um golpe militar:         

       

Mário, ponha o Brasil para um lado, com todas as misérias que sendo dele 
são nossas também, mas porque havemos de carregar tanta miséria junta? 
Não, é inútil tentar concertar o Brasil, o desconcerto eterno do Brasil é o seu 
próprio traço diferencial, o seu modo de ser... Acho que você está se tornando 
infeliz sem motivo, e só compreenderia essa infelicidade por uma topada 
legítima nalguma pedra de meio de caminho, mas pedra de fato, dessas que a 
gente encontra na nossa vida individual. (Drummond, 2002, p. 375) 

 

Procuramos evidenciar o caráter sobretudo libertário que caracterizou o projeto 

nacionalista de Mário, em vista de seu aguçado senso de evolução da linguagem, do 

hibridismo cultural do país e da variante econômica de uma sociedade marcadamente 

estratificada. No entanto, em face desse projeto, situado entre as fases de mimetismo e 

de criação, como o próprio paulistano salientara em carta de 1924, havia dois elementos 

de resistência irresolutos: o legado europeu incontestável e um país com pretensões à 

“maioridade”, por assim dizer.  

Em carta a Drummond, de outubro de 1925, Mário relaciona a influência 

lusitana no Brasil pós-independência à incumbência dos bandeirantes paulistas no 

desbravamento das matas mineiras durante o ciclo do ouro: “O estado frutificou por si, 

paulista não tem mais nada com isso, frutificou pelos mineiros da mesma forma com 

que estamos frutificando pelos brasileiros e não por Portugal” (Andrade, 2002, p. 151). 

A busca por uma originalidade implicava a negação de quatrocentos anos do legado 

estrangeiro, predominante durante alguns séculos, latente durante outros, mas sobretudo 
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existente, incontestável, como uma matriz genética adquirida num processo evolutivo, 

sedimentada no corpo, na fala e na cultura por intermédio da necessidade de 

sobrevivência do pensamento crítico e do amadurecimento cultural.  

Aliás, cabe ressaltar que, em Mário, a metáfora orgânica serve a um propósito 

específico, predefinido pela naturalização de algo que não se constroi senão 

artificialmente: o ideal de nação. Na carta acima, ela aparece para justificar a polêmica 

relação entre São Paulo e Minas Gerais, extraída das páginas de história colonial onde 

impera a versão heroica do bandeirantismo, numa explicação simbólica da frutificação 

independente que, apesar de não contestada por Drummond, também não é posta em 

termo com a mesma simplicidade que Mário lhe atribui, quando afirma sobre o caso: 

“Estou perdendo tempo de explicar pra você uma expressão de que você que é mineiro 

não se chocou” (Andrade, 2002, p. 151). Antes disso, a mesma tendência é observada 

nas “Juvenilidades Auriverdes”, de Pauliceia Desvairada (1922), passando ainda pelo 

Brasil mastigado de “O poeta come amendoim”, e confluindo para o clímax do 

“Noturno de Belo Horizonte”, onde um Brasil, nome de vegetal impera sobre qualquer 

artificialismo do construto nacionalista, que Benedict Anderson, por exemplo, evidencia 

nas suas Comunidades imaginadas (2008).      

Apesar dessa naturalização voluntariosa, o conceito de nação nos trópicos 

aparece, com a crítica pós-imperialista, conjugado à melancolia de sempre se encontrar 

a razão e o espírito do que somos moldados no ambiente externo, para além de nossas 

fronteiras marítimas, transcurso onde a língua transplantada define-se como um 

imperativo categórico, que na definição de Abel Barros Baptista, em O livro agreste 

(2005), conforma “uma rede de heterogeneidades onde a tradução se impõe”, 

concluindo que “esta percepção da língua como rede diferencial, em que cada variante 

remete para outra, incapaz de se definir por si mesma, desarticula os primeiros 

pressupostos do nacionalismo” (Baptista, 2005, p. 34). 

Na multiplicidade de elementos constituintes do espírito nacional encontramos, 

ao invés da ideia homogênea de nação, o descentramento, e a vertigem que essa 

sensação causou fez com que olhássemos durante muito tempo para dentro de nós 

mesmos espantados com as entranhas de sangue azul. Esse é o “mal estar de pátria tão 

despatriada” definido por Mário e, ao que parece, previsto por Joaquim Nabuco nos 

ensaios de Minha Formação, publicado originalmente em 1900:    
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Na América falta à paisagem, à vida, ao horizonte, à arquitetura, a tudo o que 
nos cerca, o fundo histórico, a perspectiva humana; e na Europa nos falta a 
pátria, isto é, a forma em que cada um de nós foi vazado ao nascer. De um 
lado do mar sente-se a ausência do mundo; do outro, a ausência do país. O 
sentimento em nós é brasileiro, a imaginação europeia. As paisagens todas do 
Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos, não valem para 
mim um trecho da Via Appia, uma volta da estrada de Salerno e Amalfi, um 
pedaço do cais do Sena à sombra do velho Louvre. No meio do luxo dos 
teatros, da moda, da política, somos sempre squatters, como se estivéssemos 
ainda derribando a mata virgem. (Nabuco, 1981, p. 45) 

 

Para além de nossas diferenças com o velho mundo, o sentimento nacional 

define-se como um squatter de si mesmo, saindo à procura da pedra originária que 

deflagrou nossas desditas coloniais, ignorando a extinção desse amuleto já à longa data.  

Jorge Luís Borges, em “El escritor argentino e y la tradición” (1990), certifica o 

artificialismo desta demanda por intermédio de uma observação curiosa: no livro 

sagrado dos muçulmanos não se encontrará nenhuma referência a camelos, não porque 

eles não existissem nos países árabes no período em que viveu o profeta Maomé, mas 

pelo fato de os animais serem enxergados com tamanha naturalidade e senso de 

ambientação, que imaginá-los ausentes constituía um despropósito. Outra comparação 

prosaica, porém, inevitável, é a da identidade nacional com o flamingo, pássaro que 

inspirou Mário em um de seus poemas de Losango cáqui. Em certa feita, descobriu-se 

que a origem do tom avermelhado, característico da plumagem desta ave bastante 

comum nas ilhas caribenhas, originava-se de um processo químico de incorporação 

entre ela e um crustáceo de cor vermelho vivo, sua principal fonte de alimento.  

Em A República Mundial das Letras, Pascale Casanova fala em um meridiano 

de Greenwich literário, o traçado imaginário que nos permitiria “avaliar a distância do 

centro de todos os que pertencem ao espaço literário”. Pela lógica dessa metáfora, o que 

justifica a migração antropofágica na busca pelo “alimento”, a peregrinação do squatter, 

ou seu descentramento, para nos utilizarmos da imagem proposta por Casanova, à 

procura de um espaço familiar que lhe traduza para o ambiente exterior, que conte mais 

sobre seu próprio passado, é essa linha imaginária em escala multissecular, da qual sua 

figura primitiva se distancia temporal e geograficamente. Com efeito, um espaço 

construído em hierarquias, a linha magnética no centro da qual imperam um 

Shakespeare ou um Dante, vislumbrando ao longe, na névoa, a peregrinação de 

qualquer Bandeira ou Drummond que, por sua vez, mal conseguem distinguir o vulto de 

um Luandino Vieira ou um Mia Couto: 
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É preciso ser antigo para ter alguma chance de ser moderno ou de decretar a 
modernidade. É necessário ter um longo passado nacional para almejar a 
existência literária plenamente reconhecida no presente. [...] A aposta da luta 
entre os centrais, que todos têm o privilégio da antiguidade, é a dominação 
dessa medida do tempo (e do espaço), a apropriação do presente legítimo da 
literatura e do poder de canonização. De todos os lugares “capitais” entre 
todos os espaços que rivalizam pela antiguidade e pela nobreza de sua 
literatura, é o meridiano de Greenwich, o produtor do tempo literário, que 
detém o título de capital da literatura, ou melhor, de capital das capitais 
(Casanova, 2002, p. 118). 

 

Como protagonistas desse retorno a um centro comum, a pergunta que ora nos 

fazemos e que o mentor do Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade, por certo se 

fez também, é se não teríamos nos alimentado de crustáceos auriverdes, originários das 

correntes europeias, ou se é procedente a existência de um elemento original neste país 

de bricolagens? Isto é, se ser squatter não seria também uma maneira inteligente de 

habitar o mundo, uma prevalência constante do olhar panorâmico, mais abrangente, que 

estranha e contesta antes de qualquer partidarismo, já que, como vimos, para 

Drummond “o desconcerto eterno do Brasil é o seu próprio traço diferencial”. Afinal, 

cremos ter chegado à mais sintética das histórias nacionais, um haikai melancólico que 

reúne o batismo e a extrema unção do novo mundo em um único sacramento: O índio, 

em seu contato inicial com o português, olhou-se no espelho, encarou a própria feição, 

espécie exótica, monstro desconhecido de si mesmo, e foi tomado de grande terror. Eis 

aí a primeira e a última notícia que tivemos da existência de um brasileiro.          

      

II.II – Estética e ideologia, individualismo e engajamento 

 

“A obra de arte é uma máquina de produzir comoções”. A sintética definição de 

Mário de Andrade figura em sua Escrava que não é Isaura (2010, p. 74) como um dos 

principais vetores para a compreensão do procedimento criador do artista. 

Analogamente, Paul Valéry já havia fixado o poema como “uma máquina de produzir 

certos efeitos sobre certas pessoas que se imaginam tais ou quais21”, metáfora de que se 

apropriou também o arquiteto modernista Le Corbusier, no auge de seu experimentalismo com a 

técnica do concreto armado, ao conceber projetos de casas que deveriam servir como 

verdadeiras “máquinas de morar”. Entretanto, de que modo a comparação entre a massa 

elástica de lirismo e intelecto, unificados na conformação da obra de arte, se sustenta em 

                                                           
21 CAMPOS, Augusto de. Paul Valéry: A serpente e o pensar. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 
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analogia à máquina, objeto intratável por natureza, esforço empenhado sobre um 

elemento bruto, resultando em encaixes artificiais, engrenagens que se esfolam, 

moldadas à força? De que ordem é essa insólita comoção extraída de metal fundido? 

A resposta para estas questões resume-se ao fato de que lirismo e intelecto, 

observados individualmente, isto é, apartados de um contexto geral, são pouco mais que 

abstrações destituídas de sentido próprio. A máquina, por sua vez, comunica movimento 

a alguma coisa; ela é, em si, o agente transformador de uma matéria-prima qualquer, 

adaptada às necessidades de quem a constroi, com a ressalva de que, para o operário de 

uma fábrica de carros, é inconcebível que de seu trabalho cotidiano ressurja algo 

diferente de um carro, ao passo que da imprevisibilidade artística tudo se espera, o 

objeto heterogêneo representa o sucesso, a equação balanceada entre as paixões do 

artista e a inteligência a serviço do processo criativo. 

Mas ainda que suas forças líricas e intelectuais convirjam para o fim 

preestabelecido da criação, faltam a esses dois elementos, um correlato conceitual para 

que o mapeamento do esboço não tenha término ali mesmo, prematuramente no plano 

das ideias. Resulta daí que conceitos como o de “lirismo” e o de “intelecto” ainda 

prestam-se a um psicologismo que pouco se reflete na práxis artística. São rascunhos, 

delineamentos do que um dia será arte, por completo diferentes do resultado final, 

admitindo-se a existência desse objeto definitivo, que Mário, como vimos, trata como 

um continuum. Serão ainda matérias-primas à espera de uma máquina que as 

transforme. Esta, por sua vez, adquire contornos bem definidas em 1930, a crítica e o 

modernismo (2000), através das duas principais engrenagens propostas por João Luiz 

Lafetá: o plano estético e o plano ideológico: “Distinguimos o projeto estético do 

Modernismo (renovação dos meios, ruptura da linguagem tradicional) do seu projeto 

ideológico (consciência do país, desejo e busca de uma expressão artística nacional, 

caráter de classe de suas atitudes e produções)” (Lafetá, 2000, p. 21). 

Com base na síntese dos planos propostos por Lafetá, podemos dizer que, de 

modo geral, o projeto estético modernista configurou-se como uma tentativa inovadora 

de ressignificação das fórmulas de manifesto. A nudez e a aspereza da linguagem 

objetiva postas a serviço de uma classe de intelectuais profundamente inseridos nas 

demandas e questionamentos do fundo histórico, que os definiu como uma geração de 

revolucionários da pena, hábeis no manejo de uma nova linguagem, que deveria, nas 

palavras de Francesco Marinetti, situar-se no equilíbrio entre dois elementos: 

“l’accusation precise, l’insulte bien définie”. Os adeptos dessa vertente de tradução da 
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modernidade compunham uma vanguarda com domínio absoluto sobre a expressão, 

com o objetivo de manifestar os temores e angústias de uma classe com baixo acesso à 

informação, apesar de altamente vulnerável às mudanças políticas, uma vez que o 

manifesto, conforme definição de Marjorie Perloff, em O momento futurista (1993), 

firmava-se como “gênero que podia ir ao encontro das necessidades de uma audiência 

de massa, embora paradoxalmente insistisse na vanguarda, no esotérico, no 

antiburguês” (Perloff, 1993, p. 154), ambivalência que justifica seu poder de alcance. 

Estes textos, por sua vez, eram orientados por um contrapeso ideológico, 

alavancando protestos de outra ordem, que chegavam mesmo, em certas ocasiões, a 

despertar o furor bélico de pequenos levantes, aparentemente secundários, mas que 

erigiram as bases para o terror de 1937, com a instauração do Estado Novo. Para Lafetá, 

 

A experimentação estética é revolucionária e caracteriza fortemente os 
primeiros anos do movimento: propondo uma radical mudança na concepção 
da obra de arte, vista não mais como mimese [...] ou representação direta da 
natureza, mas como objeto de qualidade diversa e de relativa autonomia, 
subvertendo assim os princípios da expressão literária. (Lafetá, 2000, p. 21) 

 

O projeto ideológico, propulsor de movimentos mais vultuosos, diverge-se do 

exercício individual de escrita abarcado pela vertente estética. Sua insurgência encontra-

se profundamente alicerçada, como nos versos de Drummond, num “tempo de partido, 

tempo de homens partidos”. Tencionando, sobretudo a partir dos anos trinta, difundir 

uma mobilização do olhar crítico voltada para a descoberta da realidade nacional, aos 

moldes do que fizera Graciliano Ramos, em Vidas Secas, com forte apelo político 

amparado nas ideologias igualitárias, numa época em que o artista era convocado a se 

engajar, esta via de questionamento é recebida com bons olhos pela classe trabalhista 

numericamente superior que, no entanto, compunha o estrato menos desenvolvido da 

sociedade, submissa aos grandes proprietários de terra e aos industrialistas emergentes: 

 

Enquanto nos anos vinte o projeto ideológico do Modernismo correspondia à 
necessidade de atualização das estruturas, proposta por frações das classes 
dominantes, nos anos trinta esse projeto transborda os quadros da burguesia, 
principalmente em direção às concepções esquerdizantes (denúncia dos males 
sociais, descrição do operário e do camponês), mas também no rumo das 
posições conservadores e de direita. (Lafetá, 2000, p. 28-9) 

 

É necessário esclarecer que falamos sempre em uma sedimentação entre estética 

e ideologia, separadas aqui com um propósito didático, já que na prática configuram-se 

como planos profundamente entrelaçados. O idealizador dessa dialética ressalta que “o 
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exame de um movimento artístico deverá buscar a complementaridade dos dois aspectos 

mas deverá descobrir também os pontos de atrito e tensão existentes entre eles” (Lafetá, 

2000, p. 20-21). O atrito pela confluência dos planos atinge seu auge nos estudos 

comparativos entre a obra poética e epistolar de Mário de Andrade com a de Drummond 

e Bandeira, onde o radicalismo das oposições crítico-literárias torna patentes as 

múltiplas bifurcações do movimento modernista brasileiro, marcado, desde seus 

primórdios, pela dissipação entre pequenos grupos com afinidades eletivas. 

Pelo Rio de Janeiro não se tem notícia de um conjunto exatamente coeso em 

torno do ideal modernista, permanecendo-se a tendência de adesões esparsas, exceto 

pela conhecida amizade entre Manuel Bandeira e Prudente de Morais Neto, dupla à qual 

se juntaria posteriormente Murilo Mendes e Ribeiro Couto, no curto período em que 

este fixou residência na capital fluminense, em meados de 1928, mudando-se do país 

pouco depois para ingressar na carreira diplomática. 

Em São Paulo, a desarticulação do editorial de Klaxon é o estopim para a 

primeira deserção ideológica do movimento: Graça Aranha com sua questionada 

estética da vida, em oposição aos demais; pouco depois, desentendimentos de ordem 

pessoal afastariam os Andrades, já consolidadas a esta altura as vertentes de combate ao 

conservadorismo literário pelas quais os demais expoentes paulistanos geralmente se 

subdividiam: a Pauliceia, obra pioneira do Modernismo de Mário, e os manifestos 

Antropófago e o da Poesia Pau-Brasil, de Oswald. 

Já em Minas, dois grupos não propriamente antagônicos dominavam o cenário 

intelectual: O de Cataguases, que reuniu jovens moços, como Henrique de Resende e 

Rosário Fusco, em torno das mentalidades mais inovadoras que deram origem à Revista 

Verde. O mesmo acontecia na capital do estado, com Pedro Nava, Carlos Drummond, 

Emílio Moura e Cyro do Anjos, grupo fundador de A Revista, periódico apontado como 

o primeiro veículo de circulação das ideias modernistas na provinciana Belo Horizonte. 

Observadas estas três frentes, não únicas, mas preponderantes no contexto 

nacional, veremos que os autores aqui estudados compõem nada menos que uma tríade 

representativa de cada uma delas, dando o tom das diferenças que abalaram e 

diversificaram ainda mais as múltiplas estruturas do Modernismo, a partir de 1920. 

A ideia de nacionalidade na obra de Mário manifesta-se em tons 

preponderantemente ideológicos, a partir do momento em que o homem de letras chama 

para si uma responsabilidade social. Como linha de frente de sua teorização, o 

desenvolvimento desse conceito aos moldes de uma grande comunidade, congregadora 
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e orgânica, imprimia ao método de convocação da classe artística, um caráter 

experimental. Sua manifestação concreta seria fortalecida quando a própria realização 

desse sentimento novo, da autonomia cultural do país, estivesse consolidada no 

pensamento e nos modos de vida do brasileiro, por mais utópica que parecesse. 

Oscilando entre o fortalecimento desse dever patriótico e a subjetividade do 

procedimento artístico, preexiste ambivalente a vertente estética, que emerge da 

necessidade de expressão das mudanças, bem como da tentativa de subversão e de 

marginalização do cânone, o que, no campo da poesia, torna-se também uma questão de 

ordem estilística, isto é, de tendências que se sobrepõem e que se esgarçam, conforme a 

necessidade de manifestação do pensamento.  

Essa convergência torna-se bastante evidente nos poemas de Clã do jabuti, 

publicado em 1927, onde o repertório político-nacionalista aparece em constante tensão 

com a liberdade criativa, reinventando-se a cada nova estratégia composicional, a 

exemplo de “O poeta come amendoim”, dedicado a Carlos Drummond de Andrade:    

 

O POETA COME AMENDOIM 
 
Noites pesadas de cheiros e calores amontoados... 
Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil 
Andou marcando de moreno os brasileiros. 
 
Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer... 
 
A noite era pra descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos... 
Silêncio! O imperador medita seus versinhos. 
Os Caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. 
Só o murmurejo dos cre’m-deus-padre irmanava os homens de meu país... 
Duma feita os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos, 
Por causa disso muita virgem-do-rosário se perdeu... 
 
Porém o desastre verdadeiro foi embonecar esta República temporã. 
A gente inda não sabia se governar... 
Progredir, progredimos um tiquinho 
Que o progresso também é uma fatalidade... 
Será o que Nosso Senhor quiser!... 
Estou com desejos de desastres... 
 
Com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas 
Se encostando na cangerana dos batentes... 
Tenho desejos de violas e solidões sem sentido 
Tenho desejos de gemer e de morrer. 
 
Brasil... 
Mastigado na gostosura quente de amendoim... 
Falado numa língua curumim 
De palavras incertas num remeleixo melado melancólico... 
Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons... 
Molham meus beiços que dão beijos alastrados 
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E depois remurmuram sem malícia as rezas bem nascidas... 
Brasil amado não porque seja minha pátria, 
Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der... 
Brasil que eu amo porque é ritmo do meu braço aventuroso, 
O gosto dos meus descansos, 
O balanço das minhas cantigas amores e danças. 
Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, 
Porque é o meu sentimento pachorrento, 
Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. 
(Andrade, 1987, p. 161-62) 

 

No poema figura a habitual crítica aos impasses políticos da nação, às voltas 

com o regime republicano e suas implicações, num período em que a suposta garantia 

dos ideias de liberdade, igualdade e fraternidade lançavam termo à desconfiança do 

povo, desde cedo aclimatado à subalternidade, como prisioneiros que se adaptam à cela, 

em meio a um país de limitações constitucionais. Essa impressão de indolência é 

reforçada se levarmos em conta a tônica geral de senso comum que recobre boa parte 

das censuras feitas à transição do regime monárquico ao republicano, considerando a 

superficialidade de juízos de valor como “a gente inda não sabia se governar” e “será o 

que Nosso Senhor quiser”, regidos pela figura do eu lírico, que aparece como um grande 

orquestrador de vozes e dos saberes partilhados pela doxa. Na terceira estrofe, por 

exemplo, ele ironiza a realidade colonial, contestando-a através da imagem do 

imperador que “medita seus versinhos”, indiferente às necessidades comuns da nação, 

que, indiferente, espera pela intercessão divina, irmanada pelo “cre’m-deus-padre”.  

Mas a virada estética que define inversamente os rumos do poema se opera na 

quarta estrofe, estabelecendo o traço diferencial entre as tomadas irônicas e literais do 

eu lírico, que, por sua vez, dá voz aos interesses ideológicos do autor: em seu primeiro 

verso, a República é representada como um desastre iminente que se sobrepõe à inépcia 

do povo (“Porém o desastre verdadeiro foi embonecar esta República temporã”), ao 

passo que no último há, justamente, a intenção de que essa fatalidade se concretize 

(“Estou com desejos de desastres...”). Essa ambiguidade sanciona a ação irônica, figura 

de linguagem posta a serviço do engajamento do autor, além de delimitar as atribuições 

argumentativas, de um lado, por intermédio da crítica impessoal e generalizante da 

opinião popular, que censura os poderes públicos independente de quem os detenha, e 

por outro, com a manifestação de seu oposto, em discurso direto livre e primeira pessoa, 

insinuando a interferência autoral. 

O novo regime, a despeito de sua imaturidade, passa então a representar a chave 

que dá acesso às concepções desrecalcadas do nacionalismo, como um produto da terra, 
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característica que já existia em latência e que, uma vez descoberta, passa pela fase de 

negação necessária ao seu fortalecimento – quando surgem os lugares-comuns, a cor 

local propriamente dita, o Amazonas, os ventos muriçocas, o amendoim, etc. – até 

naturalizar-se como sedimento constituinte da personalidade do brasileiro, quando se 

opera, na estrutura do poema, a mudança para um foco prosaico, mais conformista, já 

nos versos finais (“Porque é o meu sentimento pachorrento, / Porque é o meu jeito de 

ganhar dinheiro, de comer e de dormir”). 

Como numa palinódia de seu correspondente, Drummond, em Alguma Poesia, 

opera uma completa inversão de prioridades entre os planos estético e ideológico, onde 

prevalece o primeiro. Há nos anos iniciais de contato com Mário de Andrade um 

desenvolvimento claro da personalidade criadora do mineiro, caminhando no sentido de 

encontrar a tonalidade adequada à sua manifestação de nacionalismo, de modo que a 

construção, a princípio artificial dessa característica, fosse aos poucos incorporada ao 

conjunto de outras afinidades que o fizeram se aproximar do grupo modernista de São 

Paulo, na ocasião em que a comitiva visitou as cidades históricas mineiras. 

Esta assimilação de Drummond compreende fases muito distintas. Em 1924, 

quando principia o diálogo com o amigo, há um período de contestação e mesmo de 

negação do panorama nacional, tido como um meio inculto e pouco receptivo às 

novidades artísticas: “Sabe de uma coisa? Acho o Brasil infecto. Perdoe o desabafo que 

a você, inteligência clara, não causará escândalo. O Brasil não tem atmosfera mental; 

não tem literatura; não tem arte” (Drummond, 2002, p. 56).  

Já em 1925, desarticulado o pudor das primeiras cartas, o poeta mineiro passa 

por uma espécie de iniciação à brasilidade, período no qual suas composições mais 

refletem o tópico que Roberto Schwarz (1987) denominou como “ufanismo crítico”, 

isto é, uma abordagem da nacionalidade em profunda sintonia com os problemas sociais 

do país: “Você, com duas ou três cartas valentes acabou o milagre. Converteu-me à 

terra. Creio agora que, sendo eu mesmo, sou outro pela visão menos escura e mais 

amorosa das coisas que me rodeiam” (Drummond, 2002, p. 95). A partir daqui, 

distingue-se a apuração da ironia como traço diferencial do estilo drummondiano no 

enfrentamento dessas questões, que acompanharia o gauche pelo restante de sua obra 

poética, como se vê em Brejo das almas (1934) e em Sentimento do mundo (1940).  

Por fim, entre 1928 e 1930, período marcado pelo surgimento de Macunaíma e 

pela publicação de Alguma Poesia, ocorre o que chamamos de uma acomodação dos 

tópicos nacionais, que cedem lugar a uma assimilação racional dos modelos e que não 
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impede, em contrapartida, certo inconformismo por parte do escritor mineiro, fazendo-o 

retroceder à dominante individualista e introspectiva de sua personalidade, 

deslocamentos que são constantemente reavivados na correspondência com Mário, no 

período precedente à publicação de seu primeiro livro de versos: 

 

Seria besta que eu aparecesse repetindo o que mil sujeitos já disseram antes 
de mim, e de que infelizmente as minhas coisas estão cheias no período 
Minha terra tem palmeiras22. Meus versos guardados demais na gaveta 
ficaram velhos. Paciência. Também eu já estou aporrinhado de brasileirismo 
confessado. Meu brasileirismo agora já está assimilado, já faz parte de mim, 
não me preocupa mais. (Drummond, 2002, p. 326) 

    

Alguns dos poemas “envelhecidos” aos quais Drummond se refere lançam à 

crítica verdadeiros enigmas genéticos a serem desvendados. Os versos de “Também já 

fui brasileiro” constituem, junto a um grupo de dezenove outras composições23 que 

integram Alguma Poesia, uma pequena coletânea à parte que, ao longo dos vinte e seis 

anos de correspondência entre Carlos Drummond e Mário de Andrade, não receberam 

qualquer referência por parte do escritor paulistano: 

 

TAMBÉM JÁ FUI BRASILEIRO 
 
Eu também já fui brasileiro 
moreno como vocês. 
Ponteei viola, guiei forde 
e aprendi na mesa dos bares 
que o nacionalismo é uma virtude  
Mas há uma hora em que os bares se fecham 
e todas as virtudes se negam. 
 
Eu também já fui poeta. 
Bastava olhar pra mulher, 
pensava logo nas estrelas 
e outros substantivos celestes. 
Mas eram tantas, o céu tamanho, 
minha poesia perturbou-se. 
 
Eu também já tive meu ritmo. 
Fazia isto, dizia aquilo. 
E meus amigos me queriam, 
meus inimigos me odiavam. 
Eu irônico deslizava 

                                                           
22 Título originalmente atribuído a Alguma Poesia. Ainda em 1924 há referências de Mário de Andrade ao 
esboço inicial do livro que Drummond lhe enviara: “No Minha terra tem palmeiras, nome 
admirabilíssimo que eu invejo, há poemas excelentes e muita coisa boa” (Andrade, 2002, p. 72). 
  
23 Neste levantamento, consideramos a série “Lanterna Mágica”, que também constitui Alguma Poesia, 
como uma reunião de poemas afins, apesar de distintos, o que implica dizer que “Belo Horizonte”, 
“Sabará”, “Caeté”, “Itabira”, “São João Del-Rei”, “Nova Friburgo”, “Rio de Janeiro” e “Bahia” foram 
contabilizados individualmente.       
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satisfeito de ter meu ritmo. 
Mas acabei confundindo tudo. 
Hoje não deslizo mais não, 
não sou irônico mais não, 
não tenho ritmo mais não. 
(Drummond, 2010, p. 12) 

 

Em se tratando especificamente de “Também já fui brasileiro” o silêncio de 

Mário desperta estranhamento, tendo em vista que a linguagem irônica, que lança 

descrédito sobre grande parte daquilo que no paulistano constituiu a base de um projeto. 

Pelas mesmas características a que nos referimos o poema seria equiparado ainda a 

“Hino nacional”, publicado em Brejo das almas (1934), que registra versos como “O 

Brasil não nos quer. Está farto de nós” e “Nenhum Brasil existe”. 

Sabe-se que, pelo menos em relação à “Também já fui brasileiro”, a indiferença 

de Mário não é motivada por desconhecimento, haja visto que no exemplar fac-símile 

da primeira edição de Alguma Poesia, organizado por Eucanaã Ferraz (2010), o poema 

figura integralmente entre os demais; tese que é reforçada pela carta de 02 de maio de 

1930, onde Mário atesta o recebimento do exemplar que lhe fora dedicado: “Você pode 

imaginar em que estado de prazer recebi ontem sua carta e seu livro” (Andrade, 2002, p. 

372). Apenas mais adiante, na antologia intitulada Poesias, de 1942, “Também já fui 

brasileiro” é suprimido, reaparecendo em definitivo, na terceira edição dos poemas, uma 

nova compilação que levava o título de Poesia até agora, publicada em 1948.  

Se prevalece, portanto, a hipótese do silêncio motivado pelo desacordo de Mário 

com relação aos questionamentos que o poema levanta, resta-nos especificar as 

possíveis dissonâncias entre a concepção do nacionalismo nos versos de Drummond –  

onde há uma predileção pela modalidade expressiva baseada nos jogos de linguagem e 

na exploração das capacidades rítmicas – em contraposição ao engajamento artístico e 

social de Mário, disposto a sacrificar a forma e o estilo individuais a favor de 

construções mais utilitárias, de caráter congregador e coletivista. 

Em “Também já fui brasileiro” impera, do primeiro ao último verso, as 

referências sempre elípticas à decaída do nacionalismo, à sua possível defasagem e 

obsolescência, perante um narrador melancólico, que olha para seu passado com 

nostalgia, ao mesmo tempo em que parece ironizar o “povo moreno”, retrato do 

brasileiro confesso que ele também representou em outras épocas. Ou seja, não há 

propriamente um manifesto, um atestado explícito de antinacionalismo, mas sim uma 

nota alusória que favorece aos subentendidos resgatados das entrelinhas do poema, que 



76 
 

ressaltam esse desencontro do indivíduo com a sociedade. Em outras palavras, há a 

afirmação do eu lírico de que também já foi brasileiro, mas não um enunciado que 

sentencie sua negativa no plano presente: “não sou mais”. 

Como um reforço da ironia, outras afirmações de mesmo gênero se revelam, a 

exemplo da representação do nacionalismo como uma virtude, para em seguida realizar-

se a quebra de expectativa através do tom pessimista: “Mas há uma hora em que os 

bares se fecham / e todas as virtudes se negam”. Neste ponto, a retomada da crítica que 

se estabelece também é anafórica, isto é, o que se negam são as virtudes, contudo, o 

nacionalismo, também tendo sido caracterizado como virtuoso, é levado pelo conjunto e 

negado obliquamente, como num entimema discursivo: 

 

Todas as virtudes se negam. 
O nacionalismo é uma virtude. 
Logo, o nacionalismo é negado. 

 

As estrofes finais do poema são ainda mais implícitas, revestindo-se de uma 

descrença que apenas se pode recuperar pela retomada melancólica do passado de 

glórias, à qual relacionamos a recuperação de todas as outras imagens que são alvo de 

saudosismo, a exemplo da popularidade, do nacionalismo, do estado poético irretocável 

que, sendo virtudes, acabam por negar-se também àquele que as detinha, por meio da 

estratégia composicional de duplas negativas, definida por Gilberto Mendonça Teles 

(1976) como uma “estilística da repetição” que, além de atribuir ao eu lírico a tônica de 

oralidade característica do próprio falar brasileiro, vêm reforçar a imagem do rejeitado, 

do poeta que nega seu estado poético, não porque ainda duvide dele, mas pelo fato de 

que a lírica moderna, em si, opera justamente em cima de negações daquilo que, 

entretanto, mostra-se já plenamente instituído: “Hoje não deslizo mais não, / não sou 

irônico mais não, / não tenho ritmo mais não”. 

Pela multiplicidade das ocorrências, não há como definir a posição de 

Drummond em relação ao nacionalismo, senão pela diferença evidente que há entre o 

seu entendimento do termo, quando contraposto à vertente pragmática de Mário de 

Andrade. Mas antes de estudá-los como modelos opostos ao de Mário, entendemos 

antes poemas como “Também já fui brasileiro” e “Hino nacional” na corrente das 

tentativas de incorporação do grupo mineiro de certas ideias já muito bem amadurecidas 

no Modernismo paulistano, assim como também é indiscutível que essa influência 

floresceu com notas de ambas as partes, dando origem a um objeto híbrido, fruto do 
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desencaixe entre a vida privada do poeta deslocado e sua ressonância na esfera social. 

Considerando a entrevista publicada em Horizontes modernistas (1998), concedida a 

Maria Zilda Ferreira Cury em outubro de 1985, esta é também a hipótese firmada pelo 

próprio Drummond: 

 

A nossa tendência era no sentido de valorizar o conceito de nacionalismo, 
mas acredito que tenha sido influência do Mário, nós não assimilamos bem. 
Eu não assimilei bem o conceito nacionalista do Mário. Ele era nacionalista 
por amor ao Brasil, ele dizia assim: “Olha, como nasci no Brasil, eu sou 
brasileiro e me interesso pelas coisas de outros países”. Ele procurava fixar 
seu interesse, a sua pesquisa, o seu conhecimento nas coisas brasileiras, 
porque realmente, até então, o Brasil era pouco conhecido de si mesmo. 
(Drummond, entrevista à Maria Zilda Ferreira Cury, 1998, p. 159) 

 

Já com relação à obra de Manuel Bandeira, definimos a articulação desses 

mesmos tópicos naquilo que mais se assemelha a um equilíbrio crítico. O poeta, tendo 

experimentado duas realidades literárias distintas, delas se aproximou e se distanciou 

conforme a pertinência e as inclinações do momento. Exemplo do que poderia ser a 

práxis antropofágica de Oswald de Andrade, Bandeira soube aproveitar dois sabores 

sem eleger predileções, podendo, com isso, valer-se de ambos oportunamente.  

Em sua primeira publicação, A cinza das horas, datada de 1917, reponta poemas 

de uma dicção arrancada aos solavancos, profusos em enjambements que travam a 

leitura e em aliterações anasaladas, soturnas como a própria atmosfera do período 

literário com que condizem. As rimas e sobretudo a metrificação regiamente obedecida 

convidam à experimentação sinestésica da aflição e da amargura advindas dos idos de 

1913 e 1914, período em que o poeta esteve internado no sanatório de Clavadel, na 

Suíça, para tratar dos primeiros agravos da tuberculose. De volta ao Brasil, ainda tísico, 

sofre duas grandes perdas na família: a mãe, Francelina Ribeiro de Souza Bandeira 

morre em 1916, e a irmã, Maria Cândida de Souza Bandeira, sua enfermeira particular, 

a quem dedicou vários poemas, vem a falecer logo depois, em 191824. 

Neste interstício surge A cinza das horas, caracterizada desde o título, a 

princípio definido como Poemetos melancólicos, pela morbidez dos temas e pelas 

formas rígidas, ainda tributárias do parnaso-simbolismo, originando criações 

profundamente disciplinadas por modelos clássicos, como podemos observar neste 

trecho de “Cantilena”, composta ainda em Clavadel: 

 

                                                           
24 Cronologia da vida e obra. In: BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa (2009). 
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CANTILENA 
 
O céu parece de algodão. 
O dia morre. Choveu tanto! 
As minhas pálpebras estão 
Como embrumadas pelo pranto. 
 
Sinto-o descer devagarinho, 
Cheio de mágoa e mansidão. 
A minha testa quer carinho, 
E pede afago a minha mão. 
 
Debalde o rio docemente 
Canta a monótona canção 
Minh’alma é um menino doente 
Que a ama acalenta mas em vão. 
 
A névoa baixa. A obscuridade 
Cresce. Também no coração 
Pesada névoa de saudade 
Cai. Ó pobreza! Ó solidão! 
(Bandeira, 2009, p. 38) 

 

Em seus Ensaios de Literatura Ocidental (2007), Erich Auerbach identifica 

tendência semelhante nas Flores do mal, de Charles Baudelaire, associando o estilo 

elevado do poeta francês, também característico de poemas como “Cantilena”, à 

vocação do artista moderno para uma dramatização de si, por mais tétricos que possam 

parecer os temas que condicionam sua vida pessoal e as mazelas do indivíduo: 

 

Sua paixão por expressar a si mesmo conduziu-o a uma luta sem tréguas com 
sua “miséria cinzenta”, luta em que ele foi várias vezes vitorioso; não 
sempre, nem o bastante para expulsá-la completamente; pois, de modo 
inaudito, a miséria cinzenta não era apenas o inimigo, mas também a 
condição e o objeto de sua atividade. Seria difícil pensar em algo mais 
paradoxal. A miséria que o paralisava e que o degradava era a fonte de uma 
atividade poética que parece dotada da mais alta dignidade, ao mesmo tempo 
que lhe conferia não só o tom sublime produzido pelo fato de trabalhar sob 
condições assim tão desesperadas, como também as rupturas de estilo que 
provêm diretamente do tema. (Auerbach, 2007, p. 312)   

 

Pela ordem das publicações, Carnaval (1919) e Ritmo dissoluto (1924) são 

exemplos determinantes da mistura de estilos que se observa na fase transitória de 

Manuel Bandeira, quando melancolia e erotismo, resignação e esgar, unem-se na 

conformação de um sublime despretensioso. No primeiro, registra-se uma espécie de 

libertação dos temas recalcados pela dominante religiosa e tradicionalista de Cinza das 

horas, cujo reaparecimento nas obras posteriores fica condicionado a uma isenção de 

certo sentimento transgressor de matriz ainda cristã, para direcionar-se ao gracejo e ao 

humorismo equilibrado entre a reverência e a afronta, como se observa em “Oração no 
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saco de Mangaratiba” e “Oração a Teresinha do Menino Jesus25”, ambos de 

Libertinagem. Em decorrência desse desprendimento, constam também em Carnaval 

poemas de fundo sensualista, impraticáveis no conservadorismo do cânone parnasiano, 

a exemplo de “Vulgívaga26”. Destacamos também o crucial “Sapos27”, declamado por 

Ronald de Carvalho como manifesto modernista na Semana de 1922, ao qual se atribui 

o mérito de definidor dos novos rumos da poética de Bandeira, e onde, apesar de tudo, 

ainda encontramos as clássicas rimas por intercalação e a métrica pentassilábica, 

atestando o momento de experimentação do pernambucano. 

Neste sentido, pode-se dizer que a conquista do verso livre por Bandeira apenas 

insinuou-se em Ritmo dissoluto, vindo a se concretizar a partir de Libertinagem, no ano 

de 1930, época de modernismos já consolidados. O amadurecimento estético e a 

depuração da linguagem, solidificados entre a tradição e a ruptura, atestam que a 

distância conservada entre o poeta e as inclinações artísticas de qualquer escola literária 

o mantiveram a salvo dos manuais didáticos, assegurando a liberdade do processo 

criativo, que permaneceu ativo em diversas frentes, estabelecendo, em sua obra, mais 

que uma transição, um continuum, contemporâneo de todas as épocas. Para Gilda de 

Mello e Souza, 

 

Na história da sua obra, nota-se a princípio um sentido algo convencional da 
cena expressiva ou da hora que foge, e que o poeta tenta prolongar, 
esfumando-a numa certa elegância impressionista. Mais tarde, aprendeu a 
superar essa atmosfera de cromo e confidência e a dissecar o elemento 
decisivo, para fazer (usemos uma expressão dele) poesia “desentranhada”, no 
sentido em que o minerador lava o minério para isolar o metal fino. [...] De 
posse desse método, pôde aplicá-lo tanto na descrição da vida quanto na sua 
mais remota transposição simbólica. O resultado, em ambos os casos, é um 
universo cujos elementos têm expressividade máxima, porque indicam 
realidades poeticamente essenciais, dispostas numa estrutura convincente. 
(Souza, 2008, p. 77-78)  

 

Em decorrência justamente desse apuramento, observa-se, com relação aos 

planos estético e ideológico, a predominância do primeiro, manifestando-se pelo 

empenho vocabular e o domínio das múltiplas variantes da linguagem. Entre os 

registros mais formais e os mais populares há uma transição que parece efetivar-se sem 

esforço, caminhando liberta entre a erudição livresca e o coloquialismo regional, por 

                                                           
25 Anexo XV, p. 208. 
 
26 Anexo XVI, p. 209. 
 
27 Anexo XVII, p. 210. 
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vezes intercalando-os. Dos tempos de Clavadel, Bandeira conservou a introspecção e a 

secura rítmica como espinhas dorsais de sua obra, abolindo o floreio penumbrista e a 

dicção sombria, a favor de um conformismo em relação à fatalidade da vida, que lhe 

imprime a profundidade e a experiência do tempo, acrescidas do humor sarcástico, ao 

qual o poeta recorre como a uma espécie de deus ex machina, sempre que o vetor 

melancólico ameaça ressurgir. 

O sentimento crítico-nacionalista não se sobressai na mesma proporção com que 

aparece em Mário de Andrade e em Carlos Drummond, mas permanece latente, 

garantindo a um só tempo a preocupação nacional e a manifestação do prosaísmo lírico, 

de modo a não obstruir criações mais despojadas como as de “Porquinho-da-Índia” e 

“Pensão burguesa”. Dessa forma, a nacionalidade figura como uma componente entre as 

demais, sedimentada na personalidade do poeta, tal como os outros vetores de maior 

peso, principalmente o da decrepitude física, da religiosidade e das memórias de 

infância. Dessa interiorização do indivíduo resulta o estranhamento de Bandeira em 

relação ao projeto de Mário, que previa a necessidade de forçar a nota, de modo a 

conseguir a adesão de um maior número de intelectuais, visando a completa renovação 

nos modos de se pensar a linguagem nacional, algo que, para o pernambucano, só vinha 

reforçar o caráter postiço da cultura brasileira: 

 

Uma coisa cacete nas nossas tentativas de assuntos nacionais é que os 
tratamos como se fôssemos estrangeiros: não são exóticos para nós e nós os 
exotizamos. Falamos de certas coisas brasileiras como se 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 exterioridades 
puramente sensuais. (Bandeira, 2009, p. 500) 

 

Assim, a despeito de sua proximidade com Mário de Andrade, identificamos no 

poeta pernambucano um curioso observador da filologia, poliglota na medida das 

exigências de seu ofício de tradutor, sempre a postos para auxiliar o amigo paulistano 

em sua empreitada, mas nunca tomando a frente de qualquer demanda neste sentido. 

Entre ambos, não havia espaço para hierarquias, ao contrário da relação de mestre-

escola e aprendiz que em momentos específicos transparece no diálogo de Mário com o 

jovem Drummond e que o próprio grupo mineiro, de modo geral, sustentava com certo 

orgulho. Quando caminhavam para o campo da linguagem, os pontos de vista eram 

categóricos e profundamente discordantes. 
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Em Política do Modernismo (2011), Raymond Williams trata desse 

distanciamento entre o escritor vanguardista e a linguagem engajadora dos novos 

movimentos como uma consequência do fluxo migratório, responsável pela 

transmutação dos intelectuais situados em regiões à margem de qualquer inovação 

artística para o “olho do furacão” propriamente dito, num movimento bastante 

semelhante ao traçado por Manuel Bandeira em sua mudança de Pernambuco para o Rio 

de Janeiro, e de Drummond, entre Belo Horizonte e Itabira: 

 

Uma característica bastante marcante de muitos movimentos modernistas e 
de vanguarda é que não só eles ocorreram nos grandes centros 
metropolitanos, mas que muitos de seus membros eram imigrantes nesses 
centros, onde, por novas formas, eram todos estranhos. A linguagem, em tais 
situações, poderia aparecer como um novo fato. [...] Em cada um desses 
casos, embora de formas diversas, uma língua antiga havia sido 
marginalizada ou reprimida, ou simplesmente deixada para trás, e a língua 
então dominante ou interagia com a sua subordinada para a produção de 
novos efeitos linguísticos, ou era vista como, em novas formas, plástica e 
arbitrária: um sistema estranho, mas acessível, que tinha poder e potencial, 
mas que, embora experimental, não era, como na maioria das formações 
anteriores, a língua ou a linguagem possível de um povo; ao contrário, ela era 
agora o material de grupos, de agências, de frações, de trabalhos específicos, 
de sua sociedade real e complexa de escritores e jogadores, tradutores e 
singwriters, intérpretes e criadores de paradoxos, inovadores transculturais e 
piadistas. (Williams, 2011, p. 68-69)   

 

Nesse contexto, Bandeira reconhecia e exteriorizava a importância da reforma, 

no entanto buscava também um critério unificador para a “colcha de retalhos” de Mário 

que, por sua vez, via uma necessidade nacional a prevalecer sobre as questões de ordem 

metodológica, impasse que permaneceu irresoluto: “Eu não podia compreender como 

alguém, cujo fito principal era ‘funcionar socialmente dentro de uma nacionalidade’, se 

deixava levar, por espírito de sistema, a escrever numa linguagem artificialíssima, que 

repugnava à quase totalidade de seus patrícios” (Bandeira, 2001, p. 681). 

Ainda assim, no campo da poesia, as contribuições ideológicas, tanto de Mário 

quanto da chamada geração de trinta à poética bandeiriana são bastante perceptíveis. 

Nascia na região nordeste uma vertente literária de grandes proporções, cuja orientação 

preponderante chamava atentava o centro político do país para a severidade do clima e 

as precárias condições de subsistência dos povos sertanejos, acometidos pela seca, pela 

miséria e pelo coronelismo, que lhes submetia a regimes trabalhistas em nada distintos 

da escravidão. Deste quadro social marcado pela desigualdade provem a denominação 

do grupo que, na esteira da grande propulsora do comércio aristocrata local, ficaria 

conhecido como o “ciclo da cana-de-açúcar”. Grande conhecedor e conterrâneo dessa 
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realidade, Manuel Bandeira denunciou em verso o que José Lins do Rêgo, Rachel de 

Queiroz e Graciliano Ramos fizeram em prosa, a exemplo de poemas como “O 

bicho28”. Enquadram-se aí também obras caracterizadas por uma crítica mais sutil, 

intermediada pelo trabalho artístico da composição alegorizante, cujo apelo social se 

torna tão implícito a ponto de o ignorarmos em face da fluidez e da escolha lexical 

impecáveis. É o caso de “Tragédia brasileira”, poema em prosa composto em 1933:   

 

TRAGÉDIA BRASILEIRA 
 
Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade, 
Conheceu Maria Elvira na Lapa – prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, 
uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. 
 Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou 
médico, dentista, manicura... Dava tudo quanto ela queria. 
Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um 
namorado. 
Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não 
fez nada disso: mudou de casa. 
Viveram três anos assim. 
Toda vez que Maria Elvira arranjava um namorado Misael mudava de casa. 
Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, 
Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, 
Encantado, Rua Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, 
Lavradio, Boca do Mato, Inválidos... 
Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de 
inteligência, matou-a com seis tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em 
decúbito dorsal, vestida de organdi azul. 
(Bandeira, 2009, p. 135-36) 

 

A princípio, “Tragédia brasileira” explora as pequenas crônicas da vida 

moderna, cotidianas, trágicas como o próprio nome evidencia, enfim, extratos da página 

policial dos noticiários, que rendem um ou dois dias de burburinho e depois devolvem 

às cidades o seu tédio habitual. A banalidade da história de Maria Elvira convida-nos a 

observar, de seu interior, a lógica de uma sociedade patriarcal, em franca decadência no 

início do século XX. Para isso, basta observarmos que a representação da benevolência 

de Misael origina-se sempre a partir de uma troca financeira, condição preponderante 

desde a conquista da mulher amada até o seu fim desastroso: “Misael tirou Maria Elvira 

da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura... Dava 

tudo quanto ela queria”. Por sua vez, a figuração da personagem feminina caracteriza a 

imagem do sexo traidor, desleal, tradicionalmente importada dos textos bíblicos, com a 

ressalva de que nossa Madalena é a intérprete dos novos tempos, e legitima, assim, a 

necessidade da contestação, o direito à voz, o não-arrependimento em face dos pecados 

                                                           
28 Anexo XVIII, p. 211. 
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instituídos convencionalmente pelos modelos clássicos: “Quando Maria Elvira se 

apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado”. A partir daí, o desenrolar da 

trama, que culmina em um crime passional, são amostras bem dosadas do imperialismo 

masculino, ilustrado pelo pudor do homem traído e sua tentativa de dissimular os 

escândalos de infidelidade que o indignam, com a mudança de casa a cada nova traição 

e o assassinato motivado pela “privação de sentidos”, fato que vem pretensamente 

justificar a limpeza da honra com sangue. 

Entretanto, a crítica ideológica de Manuel Bandeira, tão engenhosamente 

associada à estética verbal do poema, dá margem a interpretações mais abrangentes. O 

embate entre a dominante machista superior e a figura feminina subalterna, estando em 

evidência, acaba por toldar nossa visão para uma série de outras categorias ali 

contrapostas. Com efeito, se observarmos atentamente, a história de Misael e Maria 

Elvira compõe a síntese das tragédias nacionais que se refletem na multiplicidade dos 

tipos sociais e, sobretudo, na constituição de uma cultura de mestiçagem em constante 

instabilidade com as categorias de cânone e margem, de superior e inferior, e por que 

não dizer de imperialismo e colonialismo. 

Cunhada pelo padre Antonio Vieira, em seus Sermões (1907-1909), e reavivada 

pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em a Inconstância da alma selvagem 

(2002), a metáfora do mármore e da murta, sobre a tarefa de conversão do gentio nas 

colônias portuguesas onde atuaram as companhias jesuíticas, traz novas perspectivas à 

análise do poema de Manuel Bandeira. Vieira utiliza-se da imagem dessas duas 

matérias-primas da escultura, simbolizando respectivamente as aldeias indígenas 

inicialmente rígidas, inflexíveis ao processo de aculturação, mas que, quando refreadas, 

tornavam-se definitivamente maleáveis, em contraposição à aparente submissão de 

outras, cuja docilidade no trato disfarçava uma profunda inconstância e indiferença ao 

ideal cristão: 

 

A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da 
matéria; mas, depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais 
a mão: sempre conserva e sustenta a mesma figura; a estátua de murta é mais 
fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é 
necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se 
conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em quatro dias sai um ramo que 
lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem dois que 
de cinco dedos lhe fazem sete, e o que pouco antes era homem, já é uma 
confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e 
outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e 
constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus 
antepassados; resistem com armas, duvidam com o entendimento, repugnam 
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com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande 
trabalho até se renderem; mas, uma vez rendidas, uma vez que receberam a 
fé, ficam nela firmes e constantes, como estátuas de mármore: não é 
necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário – e estas 
são as do Brasil – que recebem tudo o que lhes ensinam com grande 
docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem 
resistir; mas são estátuas de murta que, em levantando a mão e a tesoura o 
jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam à bruteza antiga e natural, e a 
ser mato como dantes eram. (Vieira, 1907, p. 371-372) 

  

Assim, guardadas as devidas proporções, Misael e Maria Elvira, o elemento 

cooptador e sua antítese de resiliência e subalternidade, reencenam a tragédia da língua 

brasileira, explanada por Mário de Andrade em quase três décadas de estudos 

filológicos. Não há novidade quanto ao fato de que sua história concisa resume-se à 

chegada do elemento externo lusitano, que aporta na terra brasilis instituindo de 

imediato sua superioridade sobre o novo mundo e as línguas ditas primitivas que aqui se 

praticava, uma hierarquização construída a partir do monopólio dos povos peninsulares 

em relação às técnicas de navegação e seu consequente enriquecimento intermediado 

pelas colônias, circunstâncias, enfim, possibilitadas pela vantagem secular que há no 

processo civilizatório europeu em relação ao americano, favorecendo a imposição de 

uma cultura já solidificada sobre outra ainda em definição. 

Em suma, o que aconteceu nesses lugares com a chegada dos portugueses é 

historieta muito rebatida, já que em praticamente todas as nações do sedimento novo 

ecoa o mesmo passado. De forma surpreendente, Manuel Bandeira, através do trabalho 

estético proporcionado pela linguagem metafórica, inova ao imprimir rostos de ficção à 

tragédia do país às expensas do império lusitano, que supostamente “perdoa” a condição 

primitivista, mas cria sobre ela uma dívida de gratidão: Misael aqui chegado já era 

senhor distinto, e do alto de seus 63 anos de idade, salvou da ignomínia nossa 

prostituída Maria Elvira. Esposou-a, deu-lhe um nome distinto, catequizou e expurgou 

os demônios originais de seu paganismo e, com isso, ganhou sobre ela o direito de 

sanção, uma vez que a generosidade torna-se, em si, uma força opressiva, no limiar 

entre a concessão de voz ao elemento subalterno e seu próprio agenciamento.  

No entanto, Maria Elvira, enraizada na tradição primitiva, retrocede, tendendo 

ocasionalmente a reviver seu passado liberto, fazendo ressurgir desse namoro, 

descendentes híbridos de uma língua que já não é de uma ou outra natureza, mas de 

ambas. Misael tenta de todas as maneiras dissuadi-la desse despropósito, inventa 

fórmulas eruditas, pinta-lhes as unhas e a embeleza externamente, enquanto Maria 

Elvira permanece inabalável em seu desejo de experimentação. Então, fixando a 
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alegoria de uma integração impossível, ele se conforma com o que lhe resta: uma linda e 

inadaptável amazona vestida de organdi azul, fino tecido importado de veredas 

imperiais e, no entanto, sintético, artificial, um acúmulo desnecessário sobre a beleza 

despojada de sua amante, pois conforme afirmara Oswald de Andrade no Manifesto 

Antropófago “o que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo 

interior e o mundo exterior29”. Nesse sentido, Eduardo Viveiros de Castro ainda afirma 

que a resistência observada pelos jesuítas com relação aos povos colonizados no Brasil, 

caracterizava não tanto a negação de um “dogma diferente”, mas sim uma completa 

“indiferença ao dogma”: 

 

O gentio do país era exasperadoramente difícil de converter. Não que fosse 
feita de matéria refratária e intratável; ao contrário, ávido de novas formas, 
mostrava-se entretanto incapaz de se deixar impressionar indelevelmente por 
elas. Gente receptiva a qualquer figura mas impossível de configurar, os 
índios eram – para usarmos um símile menos europeu que a estátua de murta 
– como a mata que os agasalhava, sempre pronta a se refechar sobre os 
espaços precariamente conquistados pela cultura. [...] Entre os pagãos do 
Velho Mundo, o missionário sabia as resistências que teria que vencer: ídolos 
e sacerdotes, liturgias e teologias – religiões dignas desse nome, mesmo que 
raramente tão exclusivistas como a sua própria. No Brasil, em troca, a 
palavra de Deus era acolhida alacremente por um ouvido e ignorada com 
displicência pelo outro. (Castro, 2002, p. 184-185) 

 

Portanto, a partir dos dois modelos de nacionalismo evidenciados pela crítica 

dos poemas de Drummond e de Bandeira, se estabelece, com nosso trio de escritores, 

uma reafirmação das diferenças anteriormente observadas pela perspectiva machadiana 

em comparação à de Mário de Andrade. Ou seja, o impasse entre o nacionalismo 

assimilado e o imposto torna a confrontar o exotismo apontado por Bandeira e por 

Drummond no modo como o paulistano aborda os temas nacionais, enquanto este, por 

sua vez, acredita no radicalismo da proposta como um estágio inicial necessário de 

comprometimento, que levaria, a longo prazo, à uma incorporação: 

 

A minha naturalidade agora é a afetação porque o problema está me 
preocupando a todo instante e por isso me desvirtua o modo natural. Estou 
em época de transição. Estou criando um novo modo natural. Por enquanto se 
vê nisso muita afetação. Mas também não foi afetação que fez a gente 
policiar a sua escrita e por pronome aqui porque Camões o botara aqui? Foi. 
Foi a afetação que fez você escrever policiadamente com o jeito de Portugal 
uma infinidade de escrituras suas. E eu também. E toda a gente. Depois e por 
isso a afetação ficou geral e mudou de nome. (Andrade, 2001, p. 183) 

 

                                                           
29 TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. (2012, p. 498) 
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A perspectiva de Jorge Luis Borges, em “El escritor argentino y la tradición”, é 

crucial ao atestar o alcance latino-americano deste problema. Seu ensaio nos conduz à 

crítica do mesmo artificialismo apontado entre dois subgêneros da literatura argentina: a 

poesia gauchesca e a popular. Para Borges, a tentativa da primeira em recriar o modo de 

vida do homem do campo, através de uma transposição poética da linguagem rústica, 

afeita a neologismos e construções arcaicas, conduz a uma exaltação folclórica que 

acaba por reduzir a tradição a um fenômeno regional, ao passo que os poetas populares, 

valendo-se de um vocabulário mais amplo e generalizante, atingem o mesmo objetivo 

desviando-se, contudo, da afetação que limita a poesia gauchesca:  

 

Los poetas populares del campo y del suburbio versifican temas generales: 
las penas del amor y de la ausencia, el dolor del amor, y lo hacen en un léxico 
muy general también; en cambio, los poetas gauchescos cultivan un lenguaje 
deliberadamente popular, que los poetas populares no ensayan. No quiero 
decir que el idioma de los poetas populares sea un español correcto, quiero 
decir que si hay incorrecciones son obra de la ignoráncia. Em cambio, en los 
poetas gauchescos hay una busca de las palabras nativas, una profusión de 
color local. La prueba es ésta: un colombiano, un mejicano o un español 
pueden comprender inmediatamente las poesias de los payadores, de los 
gauchos, y en cambio necessitan un glosario para comprender, siquiera 
aproximadamente, a Estanislao del Campo o Ascasubi. Todo esto puede 
resumirse así: la poesia gauchesca, que ha producido – me apresuro a 
repetirlo – obras admirables, es un género literario tan artificial como 
cualquier outro. (Borges, 1990, p. 268)          

 

No Brasil, Manuel Bandeira corrobora com a hipótese de Borges no que se 

refere a uma recusa do nacionalismo a qualquer preço: “Esse forçar a nota para chamar 

a atenção sobre o problema sempre me pareceu um erro na atitude do meu amigo – erro 

em si, erro em sua obra de criação literária, que por ele se tornava afetada, erro em suas 

consequências” (Bandeira 2009, p. 1129). Drummond, por sua vez, aproximava-se 

daquilo que definia, em carta a Mário, como um nacionalismo por fatalidade: “Como 

dizer a um escritor: escreva brasileiro se deseja ser? Há mil maneiras de ser. Uma delas, 

e não a menos confortável, é deixar-se ser. Um dia eu serei e acabou-se... Se não for, é 

porque sou um cretino irremediável, e de nada me valerá recorrer aos enternecimentos 

patrióticos” (Drummond, 2002, p. 79). 

Em face dessas nuances, cabe ressaltar, enfim, que a transição entre os decênios 

de 1920 e 1930 marca também a mudança de ênfase no interior do próprio aspecto 

ideológico do Modernismo, que passa primeiramente por uma fase de radicalismo, 

enaltecedora dos traços distintivos de uma vertente exótica em ascendência, visando à 

adesão dos novos expoentes da literatura, assim como de outras esferas artísticas, 
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através da perspectiva extremista de ruptura com os modelos europeus e de valorização 

da produção local. Em seguida, distingue-se uma fase de sedimentação, definidora da 

componente nacional mais criteriosa que Antonio Cândido, em Literatura e sociedade 

(1976), caracterizou como desrecalque localista, fundada pelo diálogo constante com a 

estética europeia e fortalecida nacionalmente pelos movimentos sociais, demanda em 

partes originada pela disseminação de partidos com orientação político-comunista. As 

bases desse novo nacionalismo erigiram-se por intermédio da importância atribuída ao 

diálogo com a massa trabalhadora, de onde provém a “incorporação crítica e 

problematizada da realidade social brasileira” (Lafetá, 2000, p. 31), aspecto ressaltado, 

por exemplo, pela nova geração de escritores nordestinos, pioneira na publicação de 

romances contestadores. 

Em São Paulo, Mário de Andrade destacou-se por seu pioneirismo, tomando 

para si, como nenhum outro, a tarefa de intérprete dessas demandas, através da pesquisa 

estética e da valorização das classes subalternizadas, conforme atestam diversos trechos 

de cartas enviadas a Drummond, a exemplo deste, datado de março de 1926: “Viva de 

preferência com colonos e gente baixa que com delegados e médicos. Com a gente 

baixa você tem muito o que aprender” (Andrade, 2002, p. 204). A seu favor, depunham 

sempre a experiência de 1922, aliada a uma eficiente retórica de engajamento e as 

sutilezas do cabotinismo, disfarçando intenções implícitas por trás do contato epistolar:  

 

Minha arte, se assim você quiser, tem uma função prática, é originada, 
inspirada num interesse vital e pra ele se dirige. [...] Minha arte aparente é 
antes de mais nada uma pregação. Em seguida é uma demonstração. Minha 
vida é uma erupção de ardências de amor humano, eu só vivo pensando nas 
realizações desse amor. É natural pois que os motivos de inspiração nasçam 
do que toma todo o meu motivo de viver. Daí o lado intelectual, pregação, 
demonstração da minha pseudo-arte. Arte que se o for tem sempre um 
interesse prático imediato que nunca abandonou. Esta diferença essencial 
entre mim e vocês todos os demais modernistas do Brasil explica os 
sacrifícios de minha arte. Sacrifícios que o não são porque formam a 
realidade mais comovente, palpável e desejada por mim da minha vida. Eu 
não terei de pedir ao Pai que me afaste o cálix da boca porque me embebedo 
com ele deliciosamente. (Andrade, 2002, p. 103-04)  

 

Por outro lado, Drummond faz aflorar de sua personalidade poética 

individualista o sujeito em constante conflito com o mundo exterior. A figura do gauche 

desponta como uma armadura que protege e acoberta as aspirações particulares 

advindas do processamento lírico, sustentando com êxito o peso proveniente do 

descompasso do indivíduo, inserido numa sociedade que não reflete seus anseios, ao 
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mesmo tempo em que se vê impossibilitado de um exílio, já que desse meio insalubre 

também extrai sua matéria poética, embora em menor grau. 

Em sua coletânea de crônicas intitulada Passeios na Ilha (2011), o poeta 

itabirano nos apresenta a idealização de um paraíso de isolamento que define bem os 

anseios do sujeito moderno pela busca de um local de “fuga relativa e uma não muito 

estouvada confraternização” com a humanidade: “Minha ilha (e só de a imaginar já me 

considero seu habitante) ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me a 

coberto dos ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens nem me 

obrigue a praticá-los diuturnamente” (Drummond, 2011, p. 15). 

Este afastamento contingente faz do gauche um sujeito desajustado, sem lugar 

na sociedade, porém nunca à margem dos acontecimentos, pois ele é também, e antes de 

tudo, um questionador, um insatisfeito, seja com relação aos problemas de sua geração, 

ou mesmo em se tratando dos descontentamentos diários mais efêmeros, que sua 

insociabilidade revela. A personificação da rebeldia, o gosto amargo do “do jeito que 

vai não está bom” entalado na garganta e explodindo em forma de poesia. O sujeito dos 

espaços individuais guarda a exata percepção do mundo de pernas pro ar, uma tomada 

de consciência que parece ocorrer em contraponto, como se o poeta, ao contrário de 

querer modificar esta situação, passasse a andar ele próprio de cabeça para baixo: 

 

A ilha é meditação despojada, renúncia ao desejo de influir e de atrair. Por 
ser muitas vezes uma desilusão, paga-se relativamente caro. Mas todo o peso 
dos ataques desfechados contra o pequeno Robinson moderno, que se 
alongou das rixas miúdas, significa tão somente que ele tinha razão em não 
contribuir para agravá-las. Em geral, não se pedem companheiros, mas 
cúmplices. E este é o risco da convivência ideológica. Por outro lado, há 
certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer. A ilha 
é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade, que em toda a parte se 
busca destruir. (Drummond, 2011, p. 20) 

 

Apesar do engajamento defendido a qualquer preço em outros tempos, Mário de 

Andrade, em seus últimos anos de vida, e de forma surpreendente, chega à mesma 

conclusão de Drummond, na crônica que metaforiza o apartamento do mundo pelas 

ilhas: uma “renúncia ao desejo de influir e atrair”. Não porque se sentisse indiferente ao 

apreço de seus contemporâneos, não pelas frustrações de sua demanda, que ele, por 

vezes, modestamente exagerou, mas pela percepção íntima que, de longe, do alto de 

uma torre, de um arquipélago inalcançável, sua influência era apercebida pelo olhar 

panorâmico da realidade e, consequentemente, menos distorcida pela sensação de 

proximidade que nutria com aqueles que dependiam de seus conselhos. Esse é um dos 
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argumentos utilizados em carta de 1942, ao amigo e escritor Guilherme de Figueiredo, 

recusando seu convite para uma temporada de palestras no Rio de Janeiro: 

 

Um mês no Rio era uma delícia. Mas sem o curso medalhonizante. É certo 
que eu preciso desaparecer sob certas formas, pelo menos as espetaculares do 
aparecimento. Não fazer conferência, (as que tenho recusado!), não fazer 
cursos (acabo de recusar um aqui prá... granfinagem), não aceitar viagens (o 
Mignone acaba de me trazer a pergunta sob que condições eu aceitaria enfim 
uma viagem aos Estados Unidos), escrever o mínimo possível de artigos, não 
mandar meus livros aos críticos, não dar entrevistas. Ando com enjôo de 
mim. Me sinto estandartizado. Não sou mais eu. (Andrade, 1989, p. 48) 

 

Manuel Bandeira, por sua vez, atua como o contrapeso necessário ao 

balanceamento entre os dois planos do Modernismo. A experimentação artística 

diversificada do pernambucano agrega ao movimento o elemento de comparação com 

as escolas que o precedem. Por ter vivenciado como nenhum outro de seus 

contemporâneos a experiência de transição artística, o escritor consegue discernir entre 

o radicalismo dos primeiros anos e a fase construtora que a eles se segue, os 

componentes que vão além do modismo, isto é, que têm valor e força de permanência 

no emaranhado de outras possibilidades que se manifestaram após 1922. A resultante 

maior dessa trajetória são os versos enxutos, de um ritmo sincopado, porém constante, 

possibilitado pelo vocabulário modesto, não tão direto que não permita a incursão lírica, 

nem tão ornamental que favoreça a mistificação, mas íntimo como sua poesia que, 

sendo o reflexo das aspirações frustrantes ou promissoras do indivíduo, incide sobre sua 

personalidade como uma auto-representação, pois conforme explica Álvaro Lins30: 

 

Manuel Bandeira não se sente chamado nunca a exprimir os sentimentos de 
outros homens, os movimentos coletivos, as paixões que se desenvolvem ao 
seu lado. É um solitário que exige o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso 
despojamento. Só exprime os homens na medida em que estes homens 
procurem colocar-se dentro dele. Para sentir sua poesia será preciso subir até 
ao poeta e identificar-se com ele, porque nunca descerá para identificar-se 
conosco. Para os que estão longe sugere a imagem do “Cacto”: belo, áspero, 
intratável. Para os que estão perto, para os que o sentem: lírico humano 
sofredor. (Lins, 2009, p. cxlvi)  

 

Vimos ainda que a variação de perspectivas observadas no itinerário poético de 

Mário, de Bandeira e de Drummond durante as duas primeiras décadas do século XX 

propiciou, por um lado, novos tons à fase de vasta experimentação artística sul-

americana, contribuindo, por outro, para o descentramento da hegemonia europeia no 

                                                           
30 Fortuna crítica da poesia. In: Poesia completa e prosa (2009). 
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contexto da belle époque, responsável por elevar países como a França à categoria de 

pólo mundial da arte moderna. Antes dessa reestruturação possibilitada pelo movimento 

modernista, importava-se um verdadeiro estilo de vida, que compreendia desde os 

vestidos que desfilavam pelos salões da oligarquia cafeeira, até os uniformes 

padronizados que identificavam os serviçais. A língua francesa era tomada de 

empréstimo em saraus e declamações de autores nacionais, na medida em que a busca 

pelos estrangeirismos dimensionava o poder aquisitivo da parcela consumidora de arte 

em nosso país, além de estabelecer-lhe modelos prototípicos de sociedade, cultura e 

economia. Em outras palavras, a França ditava as tendências. 

A sedimentação do pensamento moderno contribuiu para a desarticulação de um 

padrão tradicional e a instauração de seu sucessor. James Clifford, em A experiência 

etnográfica (2008), afirma que o nascimento de ciências como a sociologia e a 

antropologia prepararam o terreno para a disseminação de um conceito de arte mais 

abrangente e o consequente alargamento do foco das manifestações. A própria 

etnografia nasce de um grupo de intelectuais universitários como tentativa de mapear a 

cultura estrangeira do ponto de vista europeu, pelo qual o orientalismo ainda sobressaía 

como vertente de valorização do exótico. As máscaras africanas, motivos invocatórios e 

ferramentas de caça, retirados de seu contexto original de objeto utilitário, destinavam-

se a nutrir o acervo de uma minoria de museus precursores, subsidiados por 

colecionadores visionários, o que favoreceu a desarticulação do cânone europeu ainda 

orientado por um ponto de vista homogêneo e centralizador. 

A julgar pela velocidade de propagação desse conceito insurgente, a onda dos 

modismos assolou a capital francesa quase que de maneira viral, a ponto de as coleções 

individuais já não suprirem, em certa altura, a demanda pelo novo. Os importadores 

oficiais eram insuficientes e, como se não bastasse, mantinham a desconfiança sobre o 

alcance real e a durabilidade da nova tendência. Com isso, os traficantes ganham 

visibilidade e, seduzidos pelos volumes financeiros que o mercado movimentava, 

voltam seus olhos para o Oriente, influenciados pelo liberalismo de mercado. O mesmo 

capital outrora subsidiário da arte clássica só fez enterrar definitivamente os últimos 

resquícios de “civilização” na França. Com o tempo, o clássico tornou-se a anti-arte. As 

penas exóticas enfeitavam tanto os chapéus parisienses quanto as cabeças dos índios 

americanos. As mesmas senhoras que portavam petulantemente seus finos tecidos, 

descobriam o valor das peles, indiferentes ao fato de que, com um toque a menos de 
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requinte, assim o faziam os povos bárbaros da Sibéria. A Europa impregnou-se irônica e 

indissociavelmente da África. 

Pablo Picasso, conhecido como o pintor de todos os estilos, assimilou mais este, 

dando aos rostos clássicos do realismo, os contornos rústicos da nova tendência. No 

Brasil, Anita Malfatti trazia-nos de além mar um expressionismo temporão, seguida por 

Tarsila do Amaral com a influência cubista de Fernand Léger. Na literatura, um 

futurismo radical, amparado pelo movimento político fascista, nascia das mãos de 

Marinetti. Por suas linhas, destruiriam-se os museus e queimariam-se as bibliotecas. 

Exaltava-se aos quatro ventos a “bofetada e o murro” e glorificava-se a guerra como a 

“higiene do mundo”. A música por sua vez adquiria também a tonalidade do momento. 

Clifford afirma que “os spirituals e o jazz arrebatavam a burguesia de vanguarda, que 

toma de assalto os bares dos negros, vibra com os novos ritmos em busca de algo 

primitivo, selvagem... e completamente moderno. A Paris da moda é levada pelo som 

pulsante dos banjos” (Clifford, 2008, p. 126).  

No que se refere à instauração desse novo paradigma, Silviano Santiago, em 

Uma literatura nos trópicos (1978), aponta que: 

 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da 
destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes dois 
conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem seu peso 
esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de 
contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. 
A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças 
ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os 
elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo 
Mundo. Em virtude do fato de que América Latina não pode mais fechar suas 
portas à invasão estrangeira, não pode tampouco reencontrar sua condição de 
“paraíso”, de isolamento e de inocência, constata-se com cinismo que, sem 
essa contribuição, seu produto seria mera cópia. (Santiago, 1978, p. 18) 

 

Atento ao sentido dessa evolução, Mário de Andrade, utilizando as peças de 

nosso próprio acervo, embrenhou-se nos confins brasileiros chamando a atenção para o 

folclore nacional, a música popular e as manifestações culturais do sincretismo, 

oferecidas como o elemento da terra, associadas a tudo quanto era trazido de fora e que 

deixava de ser meramente suplementar. O ambiente propício às experimentações, 

herança secundária da mistura entre o europeu peninsular, buscado em Portugal para 

instituir a colônia, do negro africano oriundo da necessidade de mão-de-obra escrava e 

do índio como componente nativo, instituiu ainda um fenômeno curioso: se a busca de 

motivos exteriores partia de uma necessidade de complementação, era natural que a 
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Europa precisasse estender-se para além de suas fronteiras no rastro do novo 

pensamento artístico. O Brasil, por sua vez, era a própria África; encontrávamos como 

elemento inato o que no velho mundo ganhava valor de importação. 

A descoberta desse potencial artístico contribuiu para uma reviravolta na relação 

hierárquica da Europa com os povos do Novo Mundo. Edward Said, em Cultura e 

imperialismo (2011), aponta a morte de Gustave Aschenbach e a epidemia de cólera que 

assola a Europa de Thomas Mann, em Morte em Veneza, como metáforas de uma 

contaminação inevitável, entre as colônias orientais e o império em ascendência, 

segundo a qual “o velho continente, com sua arte, mentalidade e monumentos, não é 

mais invulnerável, nem pode mais ignorar os laços que mantém com seus domínios 

ultramarinos (Said, 2011, p. 299). 

Em contrapartida, o aproveitamento de certos aspectos europeus que são 

universais artísticos também passa a ser considerado pela estética modernista. Como 

maior exemplo desse segundo fenômeno, temos o “tupy, or not tupy that is the 

question”, do Manifesto Antropófago, como influência do texto shakespeariano para o 

mundo. Podemos dizer, enfim, que na busca de uma definição do caráter nacional, além 

de importar um estilo, nós o redescobrimos intrinsecamente. Neste processo, o 

determinismo dos modelos estáticos, inadaptáveis, perde lugar para o ensaio e a 

experimentação de múltiplas orientações que se entrecruzam gerando um objeto novo. 

O individualismo de Carlos Drummond e, em certo sentido, de Manuel 

Bandeira, afeito ao significado etimológico do original latino individuus, que Ian Watt 

nos apresenta como o “não dividido”, o “indivisível”, choca-se com a instabilidade do 

século XX, onde nada encontra um fim em si mesmo e toda definição depende do 

ambiente externo que lhe incorpora, modela e intervém como objeto constituinte de sua 

historicidade contingente. Por outro lado, o sacrifício completo da unidade e das 

possíveis contribuições do sujeito a favor de tudo quanto a sociedade moderna lhe 

exige, como visado por Mário de Andrade, acaba por obstruir a fluidez artística e as 

possibilidades criativas do sparagmós, que Lafetá define como o sujeito dividido 

segundo os anseios da comunidade que ele visa representar, ignorando o ônus a que está 

submetido: “a impossibilidade da forma apolínea, numa sociedade que mutila o ser 

total, reprimindo a maior parte de seus desejos” (Lafetá, 1986, p. 101). 

O novo conceito de arte desenvolve-se em um ambiente instável, forjado por 

categorias incertas, adaptado por um jogo recortes e colagens em disposição como num 

mosaico, onde a unidade provém do dilaceramento. Se a palavra de ordem, nesse 
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momento, é a combinação da influência europeia com o elemento nacional, tornam-se 

evidentes as causas do desligamento de todo o pedantismo herdado da tradição clássica 

medieval, a favor da exaltação do índio como herói nacional, e mesmo sua posterior 

substituição pelo “herói sem nenhum caráter” andradiano. 

Aliás, vem exatamente do final de Macunaíma a síntese do que Mário de 

Andrade transformara em um projeto de vida, o símbolo da sedimentação de uma 

realidade ideal à força de sua constante reafirmação, que, estrategicamente, seu próprio 

autor insinua tratar-se de uma papagaiada. Os contra-efeitos do que Walter Benjamin 

definira como o processo de reprodutibilidade técnica nos são contados, na rapsódia do 

escritor paulistano, pelo bico de um papagaio, esse narrador pouco confiável, famoso 

por repetir histórias às cegas, até que elas se confundam com a própria verdade: “E só o 

papagaio no silêncio do Uraricoera preservava do esquecimento os casos e a fala 

desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do heroi. Tudo ele 

contou pro homem e depois abriu asa rumo de Lisboa” (Andrade, 2007, p. 214). 
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CAPÍTULO III 

 O vento brinca nos bigodes do construtor 

  

 

III.I – A morte do autor e o nascimento do scriptor 

 

“Você tem aí uma versão do conto ‘Casos da Camisolinha31’ que eu queria que 

você me mandasse. Em dezembro fiz outra versão inteiramente diversa, muito milhor e 

quero destruir essa” (Andrade, 1981, p. 139). Para alívio dos pesquisadores em Crítica 

Genética, sabemos que o desejo de Mário, expresso em carta ao escritor Murilo 

Miranda, datada de fevereiro de 1943, foi atendido apenas no que se refere à remissão 

do original, até então conservado pelo escritor carioca, a seu amigo paulistano. De posse 

dessa versão primária32, o autor, ao invés de rasgá-la, riscaria sobre o datislocrito as 

alterações a lápis dispostas ao longo de todo o exemplar que hoje encontra-se aberto à 

consulta, junto das outras centenas de originais cedidos pela família Andrade ao 

Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. O caso do conto fadado à 

lixeira é um dos muitos exemplos bem sucedidos da intervenção autoral que se opera a 

posteriori na obra de Mário. Por outro lado, a instabilidade da mão por trás do escrito 

certamente botou a perder uma série de outros rascunhos com pretensão à obra ilustre, 

pelo menos é o que sugere o autor de Macunaíma, em carta a Fernando Sabino: 

 

Quando me lembro os milhares de páginas que escrevi, versos, meditações, 
contos, romances quase sempre ficados pra acabar “mais tarde”. As coisas 
iam se acumulando, passavam dois anos, três. Um dia era preciso desentulhar 
as gavetas e eu ficava uns quinze dias lendo um autor esquisito que não era 
meu desconhecido, mas que eu não reconhecia bem mais, porque já tinha 
mudado. E era aquela devastação. Quase tudo ia pra cesta, e bem rasgadinho, 
rasgadinhíssimo pela preciosa vaidade de que ninguém, uma criada, o lixeiro 
pegasse aquilo pra ler, rindo de mim. E principiava entulhando gaveta outra 
vez, livre! gratuito? no meu reino sem fadiga de criar. (Andrade, 1982, p. 48) 

                                                           
31 A versão “muito milhor” a que Mário se refere figura em seus Contos Novos, publicação póstuma de 
1947, onde já consta com o nome de “Tempo da Camisolinha”.  
 
32 É possível conferir o fac-símile deste original em ANDRADE, Mário de. Contos Novos. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2011. p. 189. 
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O alarmante pedido do paulistano faz convergir nossa reflexão para a fragilidade 

da criação e a variância dos caminhos passíveis de serem trilhados pelo escritor no 

momento da escrita, e que evidencia, consequentemente, a instabilidade do pesquisador, 

sujeito a aventurar-se por toda a sorte de possibilidades que um determinado documento 

permite que se construa no desamparo de sua constante mobilidade. 

O abandono imprevisto de um escrito qualquer, cujo empreendimento criativo 

do escritor não consiga ou simplesmente não queira mais levar a cabo; as páginas 

escritas de maneira despretensiosa, guardadas na gaveta de uma escrivaninha a que 

somente se retorna em duas, três décadas depois, fazendo revolver em novas 

possibilidades o projeto inicialmente traçado; os cadernos de notas, de onde se recupera 

uma parcela mínima de esboços, palavras aleatórias cuja releitura desperta naquele que 

as escreveu uma série de correspondências ideológicas, sugestões, insights, intertextos 

que se embaralham no emaranhado psíquico do escritor e de suas aspirações ainda não 

refletidas em papel, enfim, toda a sorte de materiais que sugerem um processo mais ou 

menos extensivo de aprimoramento do objeto artístico, desde um rico e completo acervo 

museológico ao mais fragmentário dos documentos, entre um singelo prelúdio de 

autoria desconhecida e as nove sinfonias de Beethoven, sempre há um caminho a ser 

traçado, uma trilha por desbravar, uma gênese que se desenvolve e retroage sobre si 

mesma continuamente. 

Inaugurados por Louis Hay e Almuth Grésillon durante a organização dos 

manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine33, os estudos genéticos, surgidos apenas 

em 1968, nasceram com o propósito de orientar o trabalho documental para uma nova 

vertente de estudos, cujo direcionamento não mais propendesse unicamente à 

preservação do objeto físico em si, tarefa que então ficava à cargo de disciplinas como a 

arquivística e a museologia, mas que além disso desfraldasse as possibilidades do 

conteúdo documental, na tentativa de compreender o processo de criação da obra de arte 

com base nos registros e pistas deixadas pelo autor de um poema, de um quadro, de uma 

peça de teatro ou mesmo de uma coreografia. Cecília Almeida Salles, em Crítica 

genética (2008) afirma que 

 

                                                           
33 SALLES, Cecília Almeida. “Gênese da crítica genética”. In: Crítica genética: fundamentos dos estudos 
genéticos sobre o processo de criação artística (2008).  
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A rede formada por todo o conjunto de documentos caracteriza-se por estar 
sempre em construção. São índices do artista em ação, uma criação em 
processo, um pensamento em movimento. Os documentos do processo 
criativo, fonte inesgotável de estudo, são vistos, por seu pesquisador, como 
testemunhos materiais de um processo evolutivo de criação. Uma sequência 
de gestos advindos da mão criadora é experienciada, de forma concreta, pelo 
crítico genético. O que está em jogo é a variação dos estados, a confrontação 
de uma obra com todas as possibilidades que a compõem, tanto com relação 
ao que vem antes quanto ao que vem depois. É a mobilidade complexa e a 
estabilidade precária das formas. (Salles, 2008, p. 50) 

 

 Depreende-se, pois, que o processo de criação artística não obedece a regras 

predefinidas de linearidade ou consecução, mas é regido, no entanto, pelos vetores da 

dúvida, do negaceio, do índice de receptividade de determinada obra em conjugação 

com o contexto social em que ela se insere, o que, não raro, condiciona as mudanças 

abruptas de posicionamento do artista frente ao objeto ainda prematuro. Neste sentido, 

vale lembrar o abatimento intelectual que acometia Drummond na ocasião de seu 

retorno à provinciana Itabira, a ponto de o poeta mineiro escrever ao amigo paulistano, 

anunciando também a destruição de seu caderno de poesias:  

 

A vida aqui é manhosa, disfarçada, a gente custa a perceber que ela funciona. 
[...] É possível que a literatura naufrague. Isso não faz mal, por mais que você 
diga o contrário. O Brasil perdia um literato, mas não perdia um homem. E 
talvez eu não tenha mesmo nascido para escrever livros, e nesse caso me 
contentarei em ler os livros dos outros. E não me queira mal, se um dia eu te 
escrever que rasguei o meu caderno de versos. (Drummond, 2002, p. 209)   

 

No transcurso deste processo, o abandono ou o arremate da obra encontram-se 

em profunda dependência de uma série de fatores que não necessariamente estão 

relacionados com o talhe do artista. Outro exemplo marcante fica a cargo da remessa 

postal de originais, bastante comum entre os missivistas. Sendo a empresa de correios 

aparadora única das distâncias nesta época, são constantes trechos de cartas em que os 

correspondentes temem pelo extravio de algum texto postado sem cópia de segurança, 

submetido à apreciação das editoras e casas de prensa de outros estados. A colaboração 

de ensaístas e intelectuais, alheios ao eixo Rio de Janeiro/São Paulo, aos periódicos de 

larga circulação nas metrópoles do começo do século, era dificultada pela falta de 

segurança no envio das encomendas, ao que se acrescia a violação das correspondências 

pela censura prévia em tempos de ditadura. Destacamos, por exemplo, o receio dos 

editores do Diário Nacional, ao anunciarem a colaboração semanal de artigos escritos 

pelo folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo, enviados diretamente do Rio Grande 

do Norte à redação do jornal, em São Paulo: “Todas as quintas-feiras se o correio não 
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nos pregar peças, terão os leitores, neste lugar, a prosa interessante, viva, nervosa, do 

festejado escritor” (Moraes, 2010, p. 172). 

Além destas vicissitudes, outros fatores como os heterônimos utilizados por 

determinados artistas em suas composições – o primeiro livro de versos de Mário de 

Andrade é assinado por Mário Sobral – ou às vezes erroneamente a eles atribuídos, a 

corrosão do suporte gráfico, causada por interferências ambientais e microbiológicas, e 

mesmo a mudança do registro escritural ao longo do tempo, como a que se operou entre 

o manuscrito e o datiloscrito34, interferem diretamente na pesquisa genética e nos 

resultados obtidos. É certo, porém, que a totalidade destas variações se desenvolve 

sempre num decurso; não se tem notícia de um original, por mais diligente que seja seu 

escritor, imune a modificações posteriores, fenômeno largamente experimentado por 

Mário, como se pode verificar neste trecho de carta endereçada a Murilo Miranda: 

 

Sou muito exigente e vivo tão insatisfeito dos ensaios que publico que de vez 
em quando pego num e reformo. Uma primeira redação “pra mim” é apenas 
uma experiência do que será inteiramente outra coisa. Ainda agora pus 
raivosamente a anotação “redação definitiva” num conto feito inicialmente 
em 1924 e de que já fiz pelo menos quatro redações por completo diversas. 
(Andrade, 1981, p. 136) 

 

A transição entre os séculos XIX e XX propiciou um ambiente de profunda 

experimentação artística. Se, por um lado, ela induzia o procedimento criativo a 

inconstâncias e mesmo a uma desterritorialização do artista, no sentido de que qualquer 

abordagem de sua matéria passa a ser vista como instável e fundamentalmente 

inacabada, por outro, propiciava-lhe o alargamento do próprio conceito de arte, de seu 

alcance, das matérias-primas e das ferramentas de que se serviam a mão e o talhe. Estas 

mudanças conduziram ainda à consequente dissipação das fronteiras entre o objeto 

pronto, a obra definitiva, e os estágios predecessores, anteriormente vistos como 

imperfeitos, em processamento, aos quais era negada, por assim dizer, a magnitude do 

                                                           
34 A curiosa transição de Mário de Andrade da pena para a máquina pode ser observada em carta a 
Manuel Bandeira, de abril de 1925: “comunico que comprei esta máquina. Se você estivesse aqui era um 
abraço pela certa, tanto que estou contente. Já se sabe: pelo processo amável das prestações. Engraçado, 
por enquanto, me sinto todo atrapalhado de escrever diretamente por ela. [...] E agora: quinze minutos que 
seja de descanso, estou na frente da Manuela batendo tipo sem parar. Manuela é o nome da máquina por 
causa de você” (Correspondência, 2001, p. 200). Poucos meses depois, em junho de 1925, Mário 
confessava a Câmara Cascudo sua habituação à datilografia: “Estou sentindo uma dificuldade dos diabos 
escrevendo a mão. Máquina de escrever é um horror. Desde que comprei minha Manuela (nome da minha 
máquina de escrever) não peguei mais na caneta. Me acostumei. Agora que vim descansar mês e meio por 
estes lados cultivadíssimos de Araraquara, só vendo, nem sei mais pegar na pena, ontem até me sujei com 
tinta que nem curumim de Grupo Escolar. Manuela ficou jururu lá na rua Lopes Chaves” (Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 2010, p. 47).   
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objeto artístico, como se a arte fosse uma entidade que se manifestasse absoluta e 

inalterada, do mármore cru ao êxtase de Santa Teresa D’Ávila.  

Portanto, a Crítica Genética nasce também com o propósito de creditar à obra 

um estágio de desenvolvimento, o direito de ser aprimorada, e o mérito aos que 

conseguem vislumbrar nas curvas da Vênus de Milo um processo construtivo do belo, 

em meio ao qual tendências se sobrepuseram, artistas foram subestimados, ferramentas 

tornaram-se obsoletas e componentes se perderam. 

No campo da literatura, a desarticulação do conceito de acabamento contribuiu 

também para o desvanecimento da figura do autor, dissipado pelas linhas do 

manuscrito, onde reconfigura sua constituição, de uma entidade abstrata, representada 

pelo nome a quem se atribui a obra, para o scriptor, sujeito que no exercício de sutura 

da pena, ou de açoite da máquina à folha, inaugura seu próprio campo de tensões, 

construindo a obra e a si mesmo, conforme previsto por Roland Barthes, em O rumor da 

língua: “a escrita é a destruição de toda a voz, de toda a origem. A escrita é esse neutro, 

esse compósito, esse oblíquo, para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-branco aonde 

vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do corpo que escreve” 

(Barthes, 1987, p. 49). 

Por sua vez, em “Proust palimpsesto”, Gérard Genette refere-se à “superposição 

de objetos simultaneamente percebidos” ao descrever as características da escrita 

memorialista do autor de Em busca do tempo perdido, estabelecendo, ainda a seu 

respeito, uma síntese daquilo que, no fundo, corresponde ao fim contingente de toda 

escritura que se pretende definitiva: “Propondo-se de saída a manifestar essências ela 

acaba por constituir ou restituir miragens; destinada a alcançar, pela profundeza 

substancial do texto, a substância profunda das coisas, ela chega a um efeito de 

sobreimpressão fantasmagórica onde as profundezas se anulam uma pela outra, onde as 

substâncias se entredevoram”. (Genette, 1972, p. 53). A mão que dá origem aos 

primeiros esboços condena-se também à iminência de um suicídio, refém de qualquer 

decreto absoluto ou tentativa de ponto final. 

No processo de escrita, as aspirações do sujeito, transpostas à página, 

configuram uma mnemônica híbrida, da ordem da escritura e do scriptor, funcionando 

como um fractal matemático, estrutura geométrica que se multiplica em infinitas 

possibilidades, retrocedendo a um início, por sua semelhança com a matriz, ou 

avançando continuamente pela auto-reprodução. É o que afirma, também amparado 

pelos cahiers proustianos, Philippe Willemart, em Os processos de criação: 
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A memória da escritura nunca será definitiva, e continuará a juntar 
informações que entram no mesmo espaço e se auto-organizam nos dois 
sentidos, ascendente e descendente, transformando o escritor em instrumento 
de sua escritura, ou seja, em scriptor. O acúmulo de informações durará até a 
última rasura, e às vezes transbordará o romance, o conto ou o poema do 
momento. Uma vez na memória, a informação entra no sistema à procura de 
outras, por caminhos desconhecidos do escritor que, atento a esse jogo traduz 
ou transpõe para a página o que lhe convém. (Willemart, 2009, p. 31-32)  

 

Este novo modelo de abordagem textual não conhece fronteiras, seus 

interlocutores ignoram as contingências de si, para buscar no diálogo com outras 

tradições, a resposta para aquilo que lhes inquieta. É neste sentido também que Mikhail 

Bakhtin, em Estética da criação verbal, se vale dos conceitos de sanção e autoridade: “o 

fato de que o outro não foi inventado por mim para uso interesseiro mas é uma força 

axiológica que eu realmente sancionei e que determina minha vida confere-lhe 

autoridade e o torna autor interiormente compreensível de mim” (Bakhtin, 2006, p. 

141). Assim, se o texto, como define Julia Kristeva, é um mosaico de citações, deve-se 

supor também uma trama de scriptors entrelaçados, na conformação de uma imagem 

maior, que os traduz para o contexto exterior e os admite internamente na obra do outro, 

enquanto uma autoridade/alteridade sancionada. 

Este outro, como uma autoridade em minha vida, separado de mim pelas 

fronteiras geográficas e tornado próximo pela pulsão de escrita da carta, está apto a 

sancionar atitudes e a condicionar juízos de valor, segundo um jogo de perde e ganha 

entre aquilo que conservo como uma particularidade e o que submeto a análise exterior. 

A prática social em que se caracteriza a correspondência é fundamentada neste livre 

arbítrio. Uma das faces em questão dá o primeiro lance, mas o sucesso desse diálogo 

depende da resposta do interlocutor. A frieza na escrita e a palavra mal utilizada 

estimulam o afastamento do remetente, cuja consequência natural é a perda do contato. 

Por outro lado, se a resposta é providencial, tocante – ainda que se valha de recursos 

pouco convencionais, como o cabotinismo andradiano – a missiva se propaga, é 

refletida pelo destinatário, atua sobre ele até se sedimentar em sua memória como uma 

lembrança, que se reatualiza pela velocidade do carteiro. Em Ora (direis) puxar 

conversa!, Silviano Santiago afirma que  

 
Na carta, é a caligrafia do escritor que monta a ele próprio na folha de papel, 
no preciso momento em que se encaminha em direção ao outro. Ao querer 
instigar e provocar o outro, à espera de reação, de preferência uma resposta, o 
missivista retroage primeiro sobre si mesmo, porque o chute inicial da 
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correspondência pressupõe o exercício de certo egoísmo abnegado, se me for 
permitido o paradoxo. Antes de tudo, o missivista procura um correspondente 
que possa causar efeito benéfico. A carta-resposta tem a aparência de tônico, 
calmante ou vermífugo. (Santiago, 2006, p. 65)  

  

Por vezes um calmante para o espírito, em outros momentos um banho de água 

fria nas expectativas do interlocutor. Mensageiras de um “prazer safado”, como 

escrevera Manuel Bandeira a Mário, ou de uma “comoção terrível”, deste para 

Drummond, não importa; quem escreve uma carta espera resposta, mesmo que ela 

venha esfolando os brios de seu destinatário – o que, como veremos, acontecia com 

frequência no exercício genético de sugestões e rasuras que um operava na escrita do 

outro – ou então acalmando suas angústias com um conselho em boa hora. A missiva 

não respondida surte pior efeito do que a escrita de forma indelicada, pois, nesse último 

caso, há, pelo menos, a manifestação do anti-partidarismo, a inconsonância das ideias, 

ao contrário da eterna imprevisibilidade de uma abstenção. 

Ignorar o escrito alheio é ofensa grave, à qual Mário se vangloriava de nunca 

incidir. O título de nosso trabalho testemunha a favor do paulistano, que escrevera a 

Drummond em seu primeiro contato: “De mim não desespere nunca. Eu sempre 

respondo aos amigos. Às vezes demoro um pouco, mas nunca por desleixo ou 

esquecimento” (Andrade, 2002, p. 46). Manuel Bandeira também lhe assevera a 

assertiva ao dizer, em seu prefácio à Correspondência, que “Mário de Andrade escreveu 

milhares de cartas. Nunca deixou carta sem resposta” (Bandeira, 2001, p. 681). 

Para Barthes, esse “tornar presente” que a escrita proporciona é perfeitamente 

justificável, já que “escrever é, através de uma impessoalidade prévia atingir aquele 

ponto em que só a linguagem atua, performa, e não eu” (Barthes, 1987, p. 50). No 

contexto das missivas, escrever é ainda admitir a existência de um outro que se situa 

para além de minhas fronteiras visuais, conferir ao correspondente o direito à 

lembrança, atribuir-lhe moradia nos espaços exíguos da memória e solicitar-lhe, ao 

mesmo tempo, a recíproca. O próprio ato, para nossos correspondentes, contribui para 

tornar o outro mais próximo e, como num processo de incorporação, performar sobre o 

escrito alheio, por um procedimento em que a escritura não mais admite instâncias 

autorais, mas apenas uma origem em si, cujo percurso é carregado de transformações, 

avanços e retrocessos, emendas, reconstruções em conjunto, que justificam a ação 

verbal de compactuar, aos moldes do que trata Bergson, em Matéria e memória:  
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O poder conferido às consciências individuais de se manifestar por atos exige 
a formação de zonas materiais distintas que correspondem respectivamente a 
corpos vivos: neste sentido, meu próprio corpo e, por analogia com ele, os 
outros corpos vivos são os que tenho melhores condições de distinguir  na 
continuidade do universo. Mas uma vez constituído e distinguido esse corpo, 
as necessidades que ele experimenta o levam a distinguir e a constituir 
outros. No mais humilde dos seres vivos, a nutrição exige uma busca, depois 
um contato, e finalmente uma série de esforços convergindo para um centro: 
este centro irá tornar-se justamente o objeto independente que deve servir de 
alimento. Seja qual for a natureza da matéria, pode-se afirmar que a vida 
estabelecerá nela já uma primeira descontinuidade, exprimindo a dualidade 
da necessidade e do que deve servir para satisfazê-la. Mas a necessidade de 
se alimentar não é única. Outras organizam-se em torno dela, todas tendo por 
objeto a conservação do indivíduo ou da espécie: ora, cada uma dessas 
necessidades leva a distinguir, ao  lado  de nosso próprio corpo, corpos 
independentes dele, dos quais devemos nos aproximar ou fugir. (Bergson, 
1999, p. 232-233)      

  

A metáfora de Bergson é ainda eficiente na atribuição às cartas do centro comum 

que me liga ao outro e o estatuto de “nutriente” que nos sustenta a ambos, em vista das 

sugestões incorporadas no desenvolvimento da análise poética, cumprida à estafa por 

Mário de Andrade. No decurso da correspondência, remetente e destinatário se 

alimentam mutuamente, assumindo o compromisso de uma troca. A aproximação de um 

ou a fuga do outro dependerá dessa relação, cuja constância está submetida a 

determinados fatores: se nessa convivência locutor e interlocutor se desnudam por 

completo, se mantêm suas arestas intuindo certo distanciamento seguro, ou se camuflam 

suas intenções conforme a pertinência da situação:  

  

Sei muito bem a repugnância que nos dá, a nós – poetas de nós, qualquer 
concessão feita aos outros. E essa concessão é necessária, entretanto. É 
preciso acabar com esse individualismo orgulhoso que faz de nós deuses e 
não homens. Hoje sou muito humilde. Meu maior desejo é ser homem entre 
os homens. Transfundir-me. Amalgamar-me. Ser entendido. Sobretudo isso. 
QUERO SER ENTENDIDO. Porque se é verdade que Deus me deu alguma 
coisa de superior, é num desejo que os outros beneficiem dessa coisa. Não 
me atrai a volúpia de ser só. Aceito o que me dão e dou-me em troca. 
(Andrade, 2001, p. 101)    

        

O desejo de Mário, expresso pelo seu “Quero ser entendido”, talvez represente o 

momento de maior transparência do pensamento intelectual e seu reflexo na escrita 

engajada, saído da pena de um escritor por completo imprevisível. Esse anseio ganha 

ainda contornos singulares se, para satisfazê-lo, ao invés de procurarmos tomar o 

partido de uma ou outra persona incorporada pelo artista, passamos a encarar a todas 

elas como ângulos de uma única face, isto é, como pedaços do sujeito que se 

contradizem e se completam, intransferíveis que são, a despeito da relação insidiosa que 
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encenam. Se os esforços presentes no tratamento documental do gênero epistolar 

esbarram nas trincheiras da vida pessoal, terreno no qual o “eu” enunciador não passa 

de uma gradação contingente, há que se considerar, afinal, que a máscara é o próprio 

contrato discursivo, transmitindo ao interlocutor a inconstância do registro 

autobiográfico de maneira proposital.  

Na esteira dessas estratégias, o scriptor encontra-se com a possibilidade de se 

desdizer, de negar o escrito, atribuir-lhe significados distintos, de encenar sob o papel 

do sujeito mal interpretado, de esquivar-se enfim de todas as maneiras, fazendo jus ao 

caráter dúbio de textos dessa ordem. O reconhecimento de tal singularidade fez com que 

muitos pesquisadores tendessem a relegar a importância da correspondência a uma 

marginalidade, sobre a qual a eminência do gênero literário lançou sombra. Uma gama 

de ensaístas e críticos de literatura do século passado, num movimento retrocedente à 

própria tradição platônica, ignoraram, por falta de acesso a tais fontes ou por 

menosprezo de seu conteúdo, que muito do que se vê hoje publicado em diversas e 

luxuosas edições fac-similares, teve origem na escrita destes registros de “segunda 

ordem”, numa época de parcos recursos comunicativos.  

A partir de textos germinais como as cartas, recupera-se a fluidez e o movimento 

livre do scriptor, desatado da figura do autor que o limita e amputa sua obra, ao atribuir-

lhe os encargos de uma pretensa última redação. O adiamento da composição, o retorno 

aos originais abandonados, a interferência de um correspondente na obra de seu 

interlocutor, são procedimentos apontados Louis Hay, em A literatura dos escritores 

(2007), como pertencentes ao exercício de elaboração da memória, que tece para o 

escrito uma “vida imaginária”, por assim dizer, lançando-o numa eterna 

descontinuidade, processo do qual não se pode desatar o começo ou o fim precisamente, 

nem mesmo um suporte estanque que o circunscreva.  

Como veremos a seguir, Libertinagem e Alguma Poesia são obras que se 

originaram desta inconsistência, alicerçadas nas poéticas da modernidade, nascidas no 

espaço informal da correspondência, de onde se ramificaram, adquirindo vigor e 

estrutura próprias, muito em decorrência de uma espécie de “escrita a quatro mãos”, 

encabeçada por Mário e sua eterna deriva entre a serenidade e a corrosão crítica. 

Manuel Bandeira foi o primeiro a identificar esta peculiaridade de seu 

companheiro de geração, quando da publicação de Pauliceia Desvairada. A “bomba” e 

o “lago” são metáforas utilizadas pelo pernambucano na caracterização da obra de 

Mário, lançada em 1922: “Teu livro é uma bomba. Senti-o. Teu livro é um lago. 
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Também” (Bandeira, 2001, p. 74). As duas imagens, pertencentes a campos semânticos 

tão remotos e aparentemente impossíveis de serem conjugadas em uma relação 

comparativa, designam “um artefato explosivo” ou, figurativamente, “algum 

acontecimento inesperado”, e “uma extensão de água cercada de terras”, ao que 

poderíamos acrescentar a característica da calmaria, da placidez. Mas para muito além 

de Pauliceia, a bomba e o lago são definições que calham ao próprio Mário. Em 

algumas ocasiões, cáustico, destruidor, em outras, calmo e sereno. A junção dessas duas 

perspectivas resulta no cabotinismo, traço diferencial, que confere originalidade à 

poética andradiana. Inextricáveis na caracterização de um estilo próprio do escritor, a 

eficiência da metáfora depende ainda de seu hibridismo. Mário de Andrade é uma 

bomba no lago: explode no fundo, devasta-o, para conservar na superfície os círculos 

concêntricos de seu alcance retórico. 

 

III.II – Parir só e não educar depois 

  

Em 04 de outubro de 1925, transcorrido pouco mais de um ano do início do 

diálogo entre Mário de Andrade e o folclorista Luís da Câmara Cascudo, começava a 

estabelecer-se entre ambos uma gradual familiaridade no trato epistolar, proporcionada 

pela receptividade do escritor paulistano a todos que a ele recorriam, e aliada a seu 

interesse pelos temas nordestinos, dos quais Cascudo, por sua vez, já demonstrava sinais 

da virtuosidade reconhecida tempos depois. 

A dissipação do acanhamento e o fortalecimento consequente dos laços de 

amizade, que acabariam culminando na viagem de Mário ao norte do país em 1927, 

refletiam, pela semelhança no contexto de sua utilização, a metáfora apresentada pelo 

autor de Macunaíma no transcurso das primeiras cartas enviadas a Drummond. Os 

escritos iniciais do poeta de Itabira vinham, segundo Mário, “de cartola e envergando 

sereno fraque”. Passados os constrangimentos iniciais, o paulistano reconhecia no 

estudante tímido a que fora apresentado no saguão do Grande Hotel, a vivacidade da 

juventude, que chega “de chapéu coco, com o charuto na boca e batendo-lhe 

familiarmente nas costas”. 

Para o paulistano, a consolidação de um diálogo mais absorto com o amigo 

nordestino implicava também na concessão de outras prerrogativas, que se 

manifestavam através das propostas de alteração na constituição dos textos poéticos de 

um escritor que, apesar de profundamente inserido na pesquisa acadêmica e etnográfica, 
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ainda se mostrava incipiente na tradição literária. No auge do experimentalismo, tendo 

submetido três de seus poemas35 ao julgamento impassível do crítico Mário de Andrade, 

Cascudo recebia, além do diligente e arguto conjunto de sugestões e apontamentos, a 

seguinte advertência: 

 

Não zangue de eu estar propondo mudanças no poema que é seu. O Manuel o 
Drummond e uma porrada de outros amigos fazem isso comigo e eu com eles 
sem nenhuma cerimônia. É lógico que nenhum tem obrigação de aceitar tudo 
o que os outros propõem. O certo é que eu mesmo devo muito pra eles 
principalmente pro Manuel, que me querendo muito bem é absolutamente 
impiedoso comigo, não deixa passar nada. Assim também faço com você. 
Prova de amizade que não obriga você a coisa nenhuma, está visto. E que só 
serve pra gente ir ficando cada vez mais cutuba e destorcido na arte que 
escolheu, não acha? Refletir nunca faz mal pra ninguém. (Andrade, 2010, p. 
70-71) 

 

Em suas críticas, Mário partia de características generalizantes para, 

gradativamente, aprofundar-se em algum aspecto mais contestável da composição. São 

ressaltados tópicos como os da dificuldade na identificação da grafia de determinadas 

palavras, a exemplo de “oiticica” e “cardeiros”, ou mesmo de dúvidas motivadas pelo 

desconhecimento do léxico regionalista largamente utilizado, fazendo ressurgir 

incertezas com relação ao significado de palavras como “panasco”. O paulistano discute 

também a fluidez das sentenças, que pareciam escritas na pulsão do momento, 

implicando a necessidade de uma releitura posterior, de modo que as arritmias do verso 

livre pudessem ser revistas. Junte-se ainda a censura do uso de qualificativos antepostos 

ao substantivo qualificado, tendência apontada como um anglicismo imperdoável, e 

observada em “vermelho espelho do açude”. E por fim o embaraço interpretativo 

causado pelo enjambement entre “O chão é seco e vermelho, é vermelho / o caminho 

entre o amarelo do panasco”, onde a recorrência do adjetivo “vermelho” vem a 

qualificar “caminho”, substantivo que inicia o segundo verso. Mário, por sua vez, 

prefere que a reiteração deste qualificativo assevere, pela força do eco, a ideia de 

vermelhidão do “chão seco”, garantindo a permanência do efeito da dicção retesada, que 

se observa na fala do povo sertanejo. 

Em face de tantas propostas e algumas contestações, num misto de ironia e 

desapontamento, Cascudo responde ao amigo informando o abandono dos versos, em 

carta de dezembro de 1925: 

 

                                                           
35 Anexo XIX, p. 212. 
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O que me enfureceu foi o conselho de “modificar”. Pois modificar o que não 
significa que um traço, um rabisco, um desenho japonês dizendo coisa 
alguma que não seja evocação? Você ainda apresentou emendas ao projeto... 
E técnicas. Bandido complicado em erudito. Fiquei furioso. Aqui pelo Norte 
nós somos furiosamente, liricamente talentosos. Apontar uma falha é 
desmantelar o castelinho. E o meu veio abaixo como se fosse de poeira. 
Estou desanuviado. Mais lépido. Com a impressão de ter vencido. E venci 
uma convicção às avessas. Devo a você. Meti o livro de versos num envelope 
e sepultei-o no “inferno” da biblioteca. Creia que estou sinceramente grato. 
(Cascudo, 2010, p. 78) 

 

Ao receber a resposta de Cascudo e sentindo que a mão pesara sobre os escritos 

do aluno principiante, Mário reescreve ao amigo potiguar requerendo, como no caso de 

Drummond, uma cópia de segurança dos versos já produzidos, almejando resguardá-los 

contra a ameaça do menosprezo. As notas forçadas e a inflexão das exigências dão lugar 

ao homem de aguçada sensibilidade, que intui sobre a importância dos rascunhos para 

um direcionamento futuro, tanto do poeta desiludido, quanto do ideal modernista em 

expansão naquele momento. Mário via na figura de Cascudo uma ponte a dar vazão à 

nova estética para além das fronteiras sudestinas, trabalho que exigia confiança e 

preparo retórico, não apenas com relação ao terreno seguro do folclore e da 

antropologia, mas mesmo em se tratando dos gêneros artísticos, pelos quais a veia 

musical e literária do potiguar também pulsava: 

 

Você vai-me tirar imediatamente do “inferno da biblioteca” como escreveu, 
os seus livros de versos e vai relê-los e trabalhá-los. Ou então primeiro 
mande-os imediatamente registrados pra mim. Quero lê-los e conversar sobre 
eles com você. Isto não é pedido social não, é ordem de amigo, coisa que se 
cumpre num átimo sem raciocinar. Deixe-se de preguiça e de tolice, escrever 
sem consertar depois o que a própria rapidez e veemência de inspiração 
enfraquece não dá coisa boa quase nunca. Se o gênio não é uma longa 
paciência como queria o outro, é incontestável que sem paciência e trabalho 
refletido, que só pode ser posterior ao momento de criação, não tem quase 
obra que seja grande. Sobretudo se for longa. Com exceção de minhas cartas 
não tem trabalhinho meu que não seja pausadamente pensado. E assim é que 
deve ser. Você está na obrigação de trabalhar a sua poesia, que é boa. E se 
não fosse boa pode ter certeza que eu não falava que era. Os três poeminhas 
que você me mandou e que aqui estão guardados e relidos são muito bons. 
Que custa agora você fazer que eles fiquem mais artísticos, mais perfeitos, se 
a inspiração vale a pena disso! Você está na obrigação de me mandar logo os 
seus versos pra que eu os leia, tenho vontade deles. E mude sua opinião sobre 
maneira de fazer obra-de-arte que sobre esse ponto de... parir só e não educar 
depois está positivamente errada. (Andrade. 2010, p. 84-85) 

 

A imagem do parto utilizada por Mário lança à atividade de composição um 

olhar maternal, em face da comparação pela qual não basta dar a luz ao poema, é 

preciso ainda educá-lo, aparar suas arestas, retroceder sobre o escrito e sua constituição 
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no espaço e no tempo que ele transforma e pelo qual também é transformado, num 

“processo de socialização da escritura que incorpora progressivamente os códigos 

estéticos e culturais e leva em conta – ainda que para jogar com elas – formas reguladas 

do texto”, conforme afirma Louis Hay (2007, p. 143), em A literatura dos escritores. 

O escritor paulistano fortalece, por meio do contato epistolar, os próprios rastros 

do texto moderno, entendido como um exercício diligente de auto-questionamento. 

Traçando esse direcionamento, ele evidencia, ao mesmo tempo, a necessidade de uma 

constante reciclagem da técnica e de uma reflexão sobre o fazer poético, que depende 

basicamente da orientação dos primeiros esboços, a partir dos quais o scriptor identifica 

seus avanços e intervém no que precisa ser modificado, num processo em que, segundo 

a definição de João Luiz Lafetá, “a literatura se pensa e se critica”: “uma literatura que 

assume a posição crítica como elemento constitutivo, que se constrói a partir da crítica 

constante à sua própria linguagem, a revisão da obra fazendo-se no interior da própria 

obra” (Lafetá, 2000, p. 36). 

 

III.III. A tua sugestão e o meu gosto 

 

Para que estes movimentos de progresso e recuo, que caracterizam a fluidez da 

escritura de Mário de Andrade, Carlos Drummond e Manuel Bandeira possam ser 

observados com maior clareza, passaremos em seguida a uma análise genética 

detalhada, por meio da qual apresentaremos os índices de refacção de determinados 

poemas, que puderam ser recuperados a partir das edições de correspondência que vêm 

nos amparando até o momento. A obra Carlos & Mário (2002), organizada por Silviano 

Santiago e Lélia Coelho Frota, bem como o volume de Correspondência (2001), sob 

organização de Marcos Antônio de Moraes, oferecem ao pesquisador de Crítica 

Genética a máxima similaridade entre a grafia ou o datiloscrito observados nos originais 

e a transposição editorial que possibilita a livre circulação do conteúdo de tais 

documentos, aos quais, por razões diversas, nem todos os estudiosos têm acesso. 

Na delimitação de nossos corpora utilizamos o método de leitura e fichamento, 

que nos permitiu quantificar com precisão e classificar o teor das referências diretas e 

indiretas36 dos correspondentes aos poemas de modo geral. Concluída essa primeira 

                                                           
36 Entendemos por “referências indiretas”, trechos de cartas nos quais não há uma menção clara e objetiva 
ao nome de determinados poemas. Apesar disso, consegue-se estabelecer uma conexão entre alguns 
títulos e passagens específicas das cartas, através da recuperação de seu contexto mais abrangente, por 
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etapa, identificamos e selecionamos as composições de Mário, Drummond e Bandeira 

que mais receberam menções dignas de nota na correspondência, quando por fim, 

chegamos aos seguintes títulos: 

 

Mário de Andrade: “Noturno de Belo Horizonte37”. Poema de 1924, publicado em Clã 

do jabuti, cujo conteúdo torna patente as discussões sobre a nacionalidade, a linguagem 

brasileira e a estética composicional que caracterizam, em síntese, os emblemas 

defendidos pela poética de Mário de Andrade, motivo pelo qual escolhemos o poema 

como o único e açambarcador representante para o estudo genético de sua obra. 

Acrescente-se ainda, como critérios de seleção, a proximidade da publicação de Clã do 

jabuti (1927) com Alguma Poesia (1930) e Libertinagem (1930); a temática do poema 

como um elemento capaz de suscitar grandes debates entre Mário e Drummond que, na 

ocasião de sua publicação, residia na capital mineira; e por fim, a própria grandeza do 

“Noturno de Belo Horizonte”, que, por si só, demanda análises mais extensivas.  

 

Carlos Drummond de Andrade: “Política”, “Construção”, “Nota Social” e “Infância”. 

Poemas de Alguma Poesia que perfazem, como no caso do “Noturno”, um compêndio 

da matéria poética mais largamente reiterada por Drummond, assim como evidenciam a 

fase de profundo experimentalismo da linguagem e da liberdade estética difundida pelo 

ideário modernista, em tensão com a dominante individualista e introspectiva do 

gauche, ou mesmo, segundo a análise de Mário (1974, p. 33), a interseção entre “a 

sensibilidade, o golpe de inteligência e as quedas de timidez”. 

 

Manuel Bandeira: “Evocação do Recife”, “Namorados”, “Madrigal tão engraçadinho”, 

“Porquinho-da-Índia” e “Teresa”. Poemas de Libertinagem, nos quais vetores como o 

das memórias de infância, da humildade, do lirismo, além é claro, do surgimento e 

propagação da imagem de Teresa, musa inspiradora reiterada com frequência na poética 

bandeiriana, adquirem contornos mais definidos, por meio dos quais pode-se falar em 

                                                                                                                                                                          

meio dos assuntos ali discutidos. Exemplo evidente deste trabalho investigativo encontra-se na fala de 
Mário de Andrade que, encantado com o poema “Pensão familiar”, de Manuel Bandeira, pede ao amigo 
pernambucano que faça mais versos ao estilo daqueles, por meio da seguinte exclamação: “Mande mais 
mijo de gato!” (Andrade, 2001, p. 238). A estranha passagem converte de imediato o olhar do leitor, que 
conhece a obra de Bandeira, para os versos de “Pensão familiar”, apesar de não haver ali nenhum elo 
expresso pela menção ao título em si, que não seja seu próprio conteúdo: “Um gatinho faz pipi. / Com 
gestos de garçom de restaurant-Palace / Encobre cuidadosamente a mijadinha” (Bandeira, 2009, p. 99).  
 
37 Anexo XX, p. 213. 
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uma gênese literária, que reitera, como veremos, o diálogo das tendências modernas 

com o Romantismo. Temas como o da doença e o da religiosidade, apesar de 

recorrentes na poesia de transição, pouco ressurgem no diálogo com Mário de Andrade, 

o que fez com não os contemplássemos aqui.     

 

A variedade dos debates estabelecidos na correspondência, a partir dos poemas 

selecionados, demandou ainda o estabelecimento de métodos específicos para a 

classificação da natureza destas referências, isto é, por quais motivos os poemas 

emergiam no diálogo, que condições propiciavam a discussão, com que recorrência isso 

acontecia, entre outras questões. Após o levantamento inicial, identificamos quatro tipos 

de interações, classificadas conforme os seguintes critérios que, como já mencionamos, 

não desconsideram o caráter híbrido que constitui os tópicos em destaque no diálogo 

epistolar, mas que visam tão somente estabelecer um princípio sistematizador não-

absoluto, regido pela preponderância de determinadas assuntos: 

 

1) Estético/Composicionais: aludem às estratégias e técnicas artísticas utilizadas pelo 

escritor no momento de sua composição. Abarcam o tipo de linguagem utilizada, a 

métrica ou o verso livre, as rimas ou sua ausência, etc. 

Exemplo: “Eu se não me engano já contei a você que estive disposto a escrever em 

alexandrinos o final do ‘Noturno’” (Andrade. 2002, p. 115).   

 

2) Ideológicos: evidenciam as tendências políticas e sociais que regem o 

comportamento criador do artista e de seus próximos, influenciando a obra de uma 

maneira ou de outra. São representados pela manifestação de partidarismos diversos, 

basicamente definidos em pares antagônicos: ateu/cristão, machismo/feminismo, 

erudito/popular, socialista/capitalista, entre outros. 

Exemplo: “Couto não vai com o “Noturno”. Mas o que torna a vida interessante não são 

as diferenças de sensibilidade? Eu continuo a adorar o “Noturno” por todos os motivos 

pelos quais Couto não o suporta” (Bandeira, 2001, p. 269).    

 

3) Exemplares: constituem passagens nas quais determinado poema é mencionado 

como um exemplo a ser seguido ou a ser abolido. Aparentemente insignificantes, 

trechos como esses são fundamentais para que se compreenda as influências adquiridas 

por um escritor através de seu correspondente e refletidas no fazer artístico do outro.  
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Exemplo: “Aí você fez profissão de fé nacionalista muito a meu gosto, isto é, diferente 

daquela outra parte que está no final do Noturno” (Drummond, 2002, p. 121). 

  

4) Paratextuais/Divulgatórios: atestavam a divulgação dos textos em periódicos da 

época, fixavam seu aparecimento envolvido nas transações comerciais que garantiam 

sua publicação e, como um imprimator, chancelavam a existência de um registro gráfico 

frente aos que, por ventura, ainda não o conheciam ou não tinham acesso a ele.  

Exemplo: “Pode mostrar o “Noturno” aos amigos que quiser” (Andrade, 2002, p. 105)            

 

Poemas de Mário de Andrade – Noturno de Belo Horizonte 

 

Antes de apresentarmos a análise das primeiras aparições do “Noturno de Belo 

Horizonte” no contexto da correspondência, é preciso esclarecer ainda o conflito que 

eventualmente possa emergir da homonímia observada entre três poemas 

frequentemente aludidos, em intervalos mais ou menos condizentes. Diferenciamos o 

“Noturno de Belo Horizonte”, escrito em 1924, do “Noturno” que o antecede, escrito 

em 1922 e publicado em Pauliceia Desvairada. Por sua vez, a distinção impera também 

no que se refere ao “Noturno da Rua da Lapa”, que é de autoria de Manuel Bandeira e 

foi publicado apenas em 1930, na primeira edição de Libertinagem. Interessa-nos, 

portanto, o poema de 1924. 

A primeira referência a ele aparece em carta de 19 de maio de 1924, quando 

Mário escreve a Bandeira noticiando, ainda de forma bastante alusiva, o esboço de um 

poema suntuoso, parelho em tamanho e em profundidade estética com seu “Carnaval 

carioca”, produzido no ano anterior. De tal comparação já se pode extrair a tendência do 

escritor paulistano pela composição de textos elegíacos em homenagem às grandes 

metrópoles brasileiras, de onde a vanguarda modernista se propagou para o resto do 

país, uma vez que “Carnaval carioca”, “Noturno de Belo Horizonte” e, anos mais tarde, 

a “Meditação sobre o Tietê” consolidaram esta tradição: “Estou com ideias dum 

“Noturno de Belo Horizonte”. Mais ou menos do tamanho do “Carnaval”, quem sabe? 

Quem sabe mesmo se sairá? Estou num novo período de transição. Que horror! Como é 

horrível pensar! De certo não farei mais nada...” (Andrade, 2001, p. 122). 

Já em outubro de 1924, Bandeira comenta as impressões advindas da leitura do 

texto, classificando-o como “o mais belo poema em brasileiro!”. Deste elogio destaca-se 

que a locução “em brasileiro”, utilizada pelo pernambucano, já não se refere à origem 
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geográfica do poema em si, mas à expressão caracteristicamente brasileira da escrita de 

Mário, com suas inovações e idiossincrasias, observação comprovada pelos comentários 

que a justificam em seguida: “Balada da “Serra de Rola-Moça” só encontra parelha com 

Goethe ou Uhland. Quis mais naturalidade. Nem literário, nem puramente popular, 

mas... baladilhar goethico” (Bandeira, 2001, p. 134).  

A naturalidade requerida por Bandeira na construção do poema aponta para o 

caráter artificial da linguagem andradiana, cuja repercussão já discutimos anteriormente, 

mas que, em síntese, vale-se de recortes abruptos aproveitados de expressões regionais 

diversas, na conformação de um ideal de língua maior, o que acaba lhe atribuindo um 

aspecto de desagregação, alheio à unidade almejada. É frequente a comparação do 

sistema linguístico de Mário com a imagem da colcha de retalhos, a união sumária de 

partes desconexas, associadas por injunção. 

Por sua vez, o “baladilhar goethico”, que Mário prefere definir como “moda 

popular”, é uma observação concentrada, especificamente, no trecho do poema que 

apresenta a lenda da Serra do Rola-Moça, um aparte constituído pela narrativa trágico-

dramática, comum em alguns versos do escritor alemão, efeito que, em Mário, é 

ampliado pela métrica em redondilha e pelas rimas, apenas observadas nesta passagem 

do poema, escrito todo em versos livres.    

Também é característico da balada, enquanto gênero literário, certo requinte de 

ficcionalidade que, no poema de Mário, fica a cargo do folclore, empregado em sua 

vertente fantasmagórica, por intermédio da figura da noiva, que morre em um desastre 

logo após o casamento, sintetizando a quebra da expectativa pelo final feliz que as 

bodas tradicionalmente anunciam. Acresce-se ainda a cadência sinistra da métrica, 

utilizada como uma ferramenta constitutiva do peso próprio atribuído ao cenário, 

caracterizado como lúgubre, carregado, prenunciador de um mau-agouro, efeito pelo 

qual se assemelha a um filme de terror, onde as cenas mais teratológicas são precedidas 

por uma canção de ninar como trilha sonora. De fato, métrica em redondilha, rima, 

dicção em suspense e temática sombria, designam quatro métodos em completa 

sintonia, se compararmos a passagem em discussão do “Noturno de Belo Horizonte” a 

algumas traduções dos textos de Goethe feitas por Manuel Bandeira, como no caso de 

“Anelo”, poema onde o escritor alemão louva “o vivente que aspira à morte no fogo”: 
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NOTURNO DE BELO HORIZONTE 
 
A serra do Rola-Moça 
Não tinha esse nome não... 
Eles eram de outro lado, 
Vieram na vila casar. 
E atravessaram a serra, 
O noivo com a noiva dele 
Cada qual no seu cavalo. 
 
[...] Ah, fortuna inviolável! 
O casco pisara em falso 
Dão noiva e cavalo um salto 
Precipitados no abismo. 
Nem o baque se escutou. 
Faz um silêncio de morte. 
 
Na altura tudo era paz... 
Chicoteando o seu cavalo, 
No vão do despenhadeiro 
O noivo se despenhou. 
 
E a serra do Rola-Moça 
Rola-Moça se chamou 
(Andrade, 1987, p. 185) 
 
 

ANELO 
 
Só aos sábios o reveles, 
Pois o vulgo zomba logo: 
Quero louvar o vivente 
Que aspira à morte no fogo. 
 
Na noite – em que te geraram, 
Em que geraste – sentiste, 
Se calma a luz que alumiava, 
Um desconforto bem triste. 
 
Não sofres ficar nas trevas 
Onde a sombra de condensa. 
E te fascina o desejo 
De comunhão mais intensa. 
  
Não te detêm as distâncias, 
Ó mariposa! e nas tardes, 
Ávida de luz e chama, 
Voas para a luz em que ardes. 
 
“Morre e transmuda-te”: enquanto 
Não cumpres esse destino, 
És sobre a terra sombria 
Qual sombrio peregrino 
(Goethe, 2009, p. 354) 

 

A crítica da linguagem artificial ainda prossegue, motivada por uma apócope 

que o poeta pernambucano julga desarmônica: “‘Lá-baixo’ irrita-me. Não existe na 

língua falada. Ali positivamente destoa. Ou lá embaixo ou lá longe. Prefiro o primeiro 

que acho mais musical” (Bandeira, 2001, p. 134). Acatando a sugestão, Mário 

reorganiza o verso modificando-o de “Lá-baixo nos socavões” para “Lá embaixo nos 

socavões”, mas não sem explicar o motivo de sua escolha inicial: “Na balada pus uma 

voluntária imitação do pernóstico falador do nosso mestiço” (Andrade, 2001, p. 145). 

Bandeira ainda vai além, propondo alterações relevantes em uma estrofe completa do 

“Noturno”, concluindo com um taxativo “Não aceito de outra forma”: 

 

(redação inicial) 
 
E os risos também casavam 
Com as risadas dos cascalhos 
Que soltos e chocarreiros 
Do caminho se soltavam 
Buscando o despenhadeiro 

(sugestão de Bandeira) 
 
E risos também casavam 
com risadas de cascalhos. 
Dos cascalhos que rolavam 
Soltos no despenhadeiro. 
 

(redação definitiva) 
  
E os risos também casavam 
Com as risadas dos cascalhos 
Que pulando levianinhos 
Da vereda se soltavam 
Buscando o despenhadeiro. 

 

Apesar da eloquência de Bandeira, o autor do poema permanece com sua versão, 

conservando os três artigos definidos abolidos na sugestão do amigo, além de manter a 
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quintilha, em detrimento do verso obliterado pelo primeiro. Persistem também 

construções sintáticas mais controversas, como “levianinho”, vocábulo que cria uma 

ambiguidade sobre o efeito poético almejado, fazendo-nos questionar se a intenção de 

Mário era valer-se do adjetivo “leviano” em sua variante diminutiva, de modo a 

caracterizar o perigo iminente a que se submetia a noiva andando sobre as pedras soltas, 

próxima ao despenhadeiro, ou se “levianinho”, por sua semelhança com “levezinho” é 

empregado de modo a sugerir um efeito de leveza aos seixos de cascalho, que saltitam 

conforme as passadas do cavalo.  

Contrariando qualquer rigidez sistemática do texto poético, se na estrofe acima o 

excesso de artigos definidos é preterido na visão de Bandeira, o mesmo não acontece 

com o verso final do poema, onde o sintagma é exaltado como uma alavanca rítmica 

para a oração que, sem ele, torna-se banal: “‘Por toda a parte de Minas Gerais’. Com o a 

pleonástico o verso jorra e inunda. Grande e magistral cadência perfeita. Chapeau bas!” 

(Bandeira, 2001, p. 134). Retomando estas e outras indicações, Mário escreve ao amigo 

pernambucano em 07 de novembro de 1924, tecendo considerações sobre a linguagem 

popular e o conceito de verso livre na poesia moderna:  

 

“O Sr. Barão de Catas Altas 
Reúne todas as constelações 
Pra fundir uma baixela de mundos.” 
 
Queres que eu faça disso um só verso. Não há razão propriamente. Ao 
contrário. Se por acaso no verso livre cada verso correspondesse a um juízo 
inteiro, então terias razão, mas o verso livre não é só isso, embora seja 
também isso. Há muitas vezes que obedecer a ritmos interiores pessoais. E 
geralmente isso obedece a intenções que podem transparecer embora não 
conscientes no primeiro momento de escritura. “O Sr. Barão de Catas Altas”, 
sozinho, ressalta na importância cômica que lhe dou. A frase tripartida 
ressalta assim um pouco irônica a princípio e terminando incisiva, brilhante, 
visionária, eloquente, no rápido “pra fundir uma baixela de mundos” que tem 
de vir livre, sozinho como um rojão em céu escuro. Repara como esse verso é 
rápido, muito mais rápido que os dois anteriores, embora com maior número 
de sílabas. Mistérios da Ideia, amigo!... E repara o vigor do meu “pra” em 
comparação ao quilométrico e incolor “para”. (Andrade, 2001, p. 144) 

 

Na concepção de Bandeira, os três versos unificados e alheios à metrificação 

imprimiam agilidade à sentença e firmeza na expressão declamada que o leitor deveria 

atribuir à figura do “Barão de Catas Altas”. Neste caso, o argumento de Mário a favor 

da manutenção do trio é mais ordenado, pois justifica o emprego do nome próprio 

desacompanhado das outras sentenças, por meio do efeito de distinção e eminência 

buscado pelo designativo “Barão”, além de fundamentar o princípio básico da 
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versificação pelo escalonamento da frase que, regida pela ideia de integralidade do 

significado, isto é, apresentando início, meio e fim coerentes, deve obedecer também a 

um critério minimamente rítmico que a separa da prosa. 

Discussões dessa ordem serviam para trazer ao olho do furacão aquela que pode 

ser definida como a maior vitória do movimento de 1922: o direito à pesquisa estética, a 

incursão à ciência, o rigor do método. Baseada no radicalismo observado em seus 

primeiros anos, grande parte da crítica literária contemporânea caminhava no sentido de 

relegar o movimento modernista à categoria de filho mais comedido do Futurismo 

italiano, para o qual a ausência de técnica, a mistificação dessa espécie de anarquismo 

criativo, calhava como uma máscara, dissimulando a ausência de habilidade intelectual 

no trato com a poesia. Escrito por Mário de Andrade, o ensaio intitulado “A poesia em 

1930” vinha desarticular esse princípio generalizante um tanto duvidoso, apresentando 

quatro obras poéticas que contestavam sumariamente a inaptidão que lhes era imputada, 

como um mal de geração, pela crítica tradicionalista. À Murilo Mendes, com seus 

Poemas, e à Augusto Frederico Schmidt, com Pássaro Cego, juntavam-se, em 

definitivo, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, inserindo Alguma Poesia 

e Libertinagem no rol da fama da moderna poesia brasileira:  

 

Essa me parece uma das lições literárias do ano. Quatro livros de poetas na 
força do homem. Acabaram as inconveniências da aurora. A poesia brasileira 
muito que tem sofrido destas inconveniências, principalmente a 
contemporânea, em que a licença de não metrificar botou muita gente 
imaginando que ninguém carece de ter ritmo mais e basta ajuntar frases 
fantasiosamente enfileiradas pra fazer verso-livre. Os moços se aproveitaram 
dessa facilidade aparente, que de fato era uma dificuldade a mais, pois, 
desprovido o poema dos encantos exteriores de metro e rima, ficava apenas... 
o talento. (Andrade, 1974, p. 27) 

        

Contudo, importa-nos observar, com relação à minuciosidade das interferências 

dos correspondentes na produção poética alheia, o debate em close reading entre Mário 

e Bandeira, a exemplo do que atesta Paul Valéry, em sua análise do trabalho de 

Leonardo da Vinci, assinalando os percursos de um artista completo, que deixa a arte 

passear pelo método “como passatempos que se misturam à sua ciência”: “Um artista 

que desce à profundeza do que pertence a todo o mundo, afasta-se dele e se olha. Atinge 

os hábitos e as estruturas naturais, trabalha-os por todos os lados, e acontece-lhe ser o 

único que constrói, enumera, emociona” (Valéry, 1998, p. 13). A disparidade desse 

diálogo sem hierarquias, quando comparado àquele que se constata nas cartas de Mário 

e Drummond, evidencia um foco crítico que deixa, quase sempre, de retroagir 
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duplamente entre os correspondentes, passando a fluir em via única, do escritor 

paulistano para o mineiro. 

A seguir, um dos dísticos que integram o “Noturno de Belo Horizonte”, 

representado por suas quatro redações ensaiadas no decurso da correspondência, dá a 

dimensão exata do alcance de Manuel Bandeira sobre a composição de Mário, 

consolidando o duplo dever do artista moderno, como poeta e crítico de seu tempo: 

 

(redação inicial de Mário) 
 
Até acalmarem só muito longe exânimes 
Nas lagoas polidas de cabeça pra baixo 
 
 

 

(redação sugerida por Bandeira) 
 
Até acalmarem só muito longe exânimes 
De cabeça pra baixo nas lagoas polidas. 
  
 

 
 (redação intermediária de Mário) 
 
Até acalmarem ( ) muito longe exânimes 
Nas lagoas polidas de cabeça pra baixo. 
 

 
(redação definitiva de Mário) 
 
Até acalmarem ( ) muito longe exânimes 
Nas polidas lagoas de cabeça pra baixo.

 

O conselho de Bandeira, que apontava a anteposição do designativo “de cabeça 

pra baixo” à “lagoas polidas”, é motivado por um engano. Para o pernambucano, a 

primeira locução aludia aos rios que não aparecem no trecho, mas que o antecedem, nos 

versos “Rio das Mortes / Paraopeba / Paraibuna”, que são designados, por sua vez, pelo 

verbo “acalmar” – os rios é que se acalmam ao desaguarem nas lagoas – conforme 

disposto acima. No entanto, a intenção de Mário com o seu “de cabeça pra baixo” era 

caracterizar, na verdade, as “lagoas polidas”, que refletem os objetos ao seu redor no 

sentido inverso, de onde provém a expressão “espelho d’água”, por exemplo. 

A construção intermediária, que oblitera o advérbio “só”, ainda não esclarece o 

mal-entendido, o que acaba motivando uma terceira e última redação: “Queres que eu 

ponha “de cabeça pra baixo” antes de “nas lagoas polidas”. Pensaste que são os rios que 

estão de cabeça pra baixo? Não. As lagoas é que refletindo tudo ao inverso dão a 

impressão de estarem de cabeça pra baixo” (Andrade, 2001, p. 144). Apesar de não 

guiar-se pelo parecer de Bandeira, Mário ainda é influenciado pelo embaraço de seu 

correspondente na interpretação do poema, o que o incentiva a modificar a redação 

inicial para uma versão mais compreensível, na qual o adjetivo “polidas” antecipa-se ao 

substantivo caracterizado “lagoas”: “O que quero é a claridade. Por essa sacrifico até 

um ritmo” (Andrade, 2001, p. 144). 
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A revisão de Mário prossegue ativa e estabelece a correção, por motivos óbvios, 

do lapso composicional entre “pluviais” e “fluviais”, em um dos versos que se refere à 

população ribeirinha do Rio Amazonas: 

 

(versão inicial de Mário)           (versão definitiva de Mário) 
 
homens pluviais do Amazonas e do Rio Paraná             homens fluviais do Amazonas e do Rio Paraná 
 

 Na linha das alterações ao estilo de “levianinho”, que contemplamos 

anteriormente, o poeta também hesita entre o adjetivo “enlevado”, proposto por 

Bandeira, e “elevado”, mantendo o último conforme a seguinte justificativa: “Sugeres-

me: enlevada. Não aceitei imediatamente. Enlevada é mais sugestivo, mais vibrante, 

mais espiritual. Não é isso que quero. A frase já é de si bastante enlevada e o adjetivo 

realista, com o seu gostinho homérico está excelente” (Andrade, 2001, p. 145): 

 

(Mário: 1ª versão) 
 
O ar da terra elevada... 

(sugestão de Bandeira) 
 
O ar da terra enlevada... 

(Mário: 2ª versão) 
 
O ar da terra elevada. 

 

Mário noticia ainda um ousado corte, de onze versos, insinuado por Bandeira. 

Três deles, citados abaixo, não constam na versão definitiva do “Noturno de Belo 

Horizonte”. Segundo atesta o próprio escritor paulistano, e não sem o negaceio habitual, 

os outros oito, que desconhecemos, tiveram destino semelhante: 

 

Das outras mudanças pequenas que propões aceitei algumas, recusei outras, 
imaginei outras. Há também um passo em que me sugeres a supressão de 11 
versos. Isso é importante e sem que tivesse a mínima intenção de conciliar a 
tua sugestão e o meu gosto, cortei cinco dos tais versos. Mas o: 
 

“Me vejam, por exemplo! que sou eu? 
O poeta-só, homem cortado pelo meio 
Que por não achar a predestinada...” 
 

Homem! tens razão! isso está muito sentimental e idiota. Vou cortar mais 
estes seis (sic) versos. Pronto. Só sinto não sair o “Me vejam” que mataria de 
raiva os poetas gramáticos. (Andrade, 2001, p. 145) 

 

Em seguida, no intervalo compreendido entre novembro de 1924 e abril de 1925, 

o que Bandeira faz são alusões divulgatórias do poema, como a notícia, que segue em 

carta a Mário, da apresentação dos versos de “Coronel Leitão” e da balada da “Serra do 

Rola-Moça” ao compositor Villa-Lobos, o que torna patente, em contrapartida, a 

predileção do pernambucano pelos dois excertos que ele se empenha em difundir no 
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círculo de intelectuais cariocas: “Eu recitei para o Villa o “Rola Moça”, o “Coronel 

Antônio de Figueiredo Leitão” (“Eu quisera contar todas as histórias, etc., etc.”). Villa 

ficou assanhado” (Bandeira, 2001, p. 148). 

E é também por iniciativa de Bandeira, que Carlos Drummond toma 

conhecimento do poema inspirado na viagem do grupo paulista à Belo Horizonte. Desde 

a primeira carta trocada com Mário de Andrade e no decorrer de outubro e novembro de 

1924, há referências sistemáticas do mineiro e o seu desejo de conhecer e reconhecer-se 

na rapsódia de Minas Gerais, a terra que o turista aprendiz lhe apresentava, como 

Oswald o fizera com o Brasil dos modernistas: “Tenho imenso desejo de conhecer o seu 

“Noturno de Belo Horizonte”. Numa carta, que tive o prazer de receber de Manuel 

Bandeira, há entusiásticas referências a esse trabalho. Ser-lhe-á difícil ou inoportuno 

comunicar-mo?” (Drummond, 2002, p. 42). A resposta de Mário vem ríspida, 

censurando a linguagem empertigada do jovem poeta, apesar de promissora: “Vou lhe 

mandar uma cópia do “Noturno”, é só minha irmã ter um tempinho e passará a 

versalhada a máquina” (Andrade, 2002, p. 52). 

Apresentando seu poema como um primeiro argumento rebatedor da crítica 

nacionalista ensaiada pelo jovem Drummond, Mário retorna à estratégia cabotina, 

atribuindo a seu correspondente, já neste contato inicial, o direito ao veto do poema – 

“Se você encontrar um laivo de amargura ou perversidade no “Noturno” me diga porque 

hei de apagá-lo imediatamente” (Andrade, 2002, p. 69) – além de outorgar aos versos 

tão esperados pelo mineiro e elogiados de antemão por Bandeira, a função de uma 

espécie de súmula ideológica do nacionalismo: 

 

Ironia tem. Essa ironia brincalhona de amoroso, de camarada, mas 
perversidade não. O cinismo continua. Mas cada vez se apura mais, é um 
que-bem-me importa! Que me liberta de todas as covardias, que me deixa 
sem-vergonha, com essa heroica beleza de afirmar: Deus existe. A mulher 
existe. A esperança existe. A Patriamada existe. Suponhamos que não 
existam. Mas a felicidade não está na existência ou inexistência deles, está na 
afirmativa, na crença, em nós. Assim também as “paisagens incultas” de que 
falas. A paisagem não existe propriamente porque é um estado de alma. A 
mesma paisagem nos parece bela num passeio e indiferente num negócio. A 
paisagem é inculta dum modo geral, não há dúvida. Mas pra você ela é 
inculta em relação à Gare d’Orsay e aos bouquins que o senhor Anatole 
France escarafunchava nos cais horas a fio, pra depois arranjar-lhes a 
literatura. A mesma paisagem que a você desgosta deu-me horas de intensa 
felicidade. (Andrade, 2002, p. 69) 
 

O dom de “envelhecer rápido as camaradagens”, reafirmado por Mário, 

desarticula a máscara de seriedade inicial a favor da conversa displicente, amistosa, mas 
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ao mesmo tempo paternalista, que reafirma a importância de um ideal maior, superior à 

poesia, e que ao mesmo tempo retroage, insinuando suas falhas, questionando sua 

existência, tornando-se “auto-vulnerável”, por assim dizer, e adquirindo a contingência 

do moderno, através de um lance de dados que o correspondente pode ou não interpretar 

como blefe. A consequência natural dessa informalidade adquirida é a abertura das 

portas para um diálogo mais desabusado, irreverente, que sanciona autoridades sob o 

aspecto do companheirismo e da receptividade: 

 

E agora reflita bem no que eu cantei no final do “Noturno” e você 
compreenderá a grandeza desse nacionalismo universalista que eu prego. De 
que maneira nós podemos concorrer para a grandeza da humanidade? É 
sendo franceses ou alemães? Não, porque isto já está na civilização. O nosso 
contingente tem de ser brasileiro. O dia em que nós formos inteiramente 
brasileiros e só brasileiros a humanidade estará rica de mais uma raça, rica 
duma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes 
musicais. Um é elegante, discreto, cético. Outro é lírico, sentimental, místico 
e desordenado. Outro é áspero, sensual, cheio de lambanças. Outro é tímido, 
humorista e hipócrita. Quando realizarmos o nosso acorde, então seremos 
usados na harmonia da civilização. (Andrade, 2002, p. 70) 

 

Drummond concorda parcialmente com o posicionamento do amigo paulistano, 

acrescentando ao vetor de engajamento nacionalista a componente estética, que modela 

e delimita o assunto poético, aos moldes de uma espécie de lírica antropomórfica, que 

caminha na direção insinuada por Mário em seu reiterado desejo de “dar uma alma ao 

Brasil”, tendência apontada, desde o Romantismo, por Antonio Candido, em Formação 

da literatura brasileira, como um “desejo de individuação nacional, a que corresponde 

o de individuação pessoal: libertação graças a definição da autonomia estética e política 

e a conquista do direito de exprimir direta e abertamente os sentimentos pessoais” 

(Candido, 1981, p. 21). 

Nesse mesmo sentido, a interpretação de Drummond sobre as tópicas nacionais 

abarcadas no “Noturno de Belo Horizonte” define-as como insuficientes na 

consolidação de uma arte poética, cuja temática deseja se ver livre de amarras 

ideológicas: “No Noturno a preocupação estética dá vida à paisagem e anima as figuras 

de um modo que só o amor da pátria não saberia manter” (Drummond, 2002, p. 106). 

Essa constatação vem em carta largamente elogiosa, datada de 30 de dezembro de 1924, 

que evidencia também certa diferença na abordagem observada entre a leitura pouco 

contestadora, que desde o início caracteriza a correspondência do poeta mineiro com 

Mário de Andrade, em comparação à de Bandeira, mais crítica, incisiva e interventora, 

nos dois sentidos do diálogo: 
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Recebi o “Noturno de Belo Horizonte”, seguramente o maior esforço da 
poesia nacional. (Se não quiser ler, vire a página; eu vou elogiar.) Gostei 
ampla, vastamente. Ele me fez crer que você tem razão, por isso que suas 
ideias nacionalistas o conduziram de maneira lógica a um poema tão rico de 
expressão e intenção, em que o sentimento da terra se confunde com o mais 
puro e desinteressado lirismo. Isto eu aplaudo, patrício! É poesia, e da melhor 
qualidade. Só não é poesia (pelo menos assim o creio) o trecho em que você 
prega o nacionalismo universalista, e que podia figurar dignamente num 
discurso de 15 ou 19 de novembro. Mas o resto, quero dizer, quase todo o 
poema, é esplêndido. Quantas coisas você descobriu em Minas, numa viagem 
de poucos dias! Tenho 22 anos mineiros e quase nada sabia disso. 
Bandeirante! (Drummond, 2002, p. 80) 

 

Em seguida, Drummond informa que a cópia do “Noturno”, recebida por ele, já 

não se encontrava mais em seu poder, dando mostras da dificuldade de circulação das 

novas ideias nos veículos de comunicação impressos de modo geral e, especificamente, 

dos textos modernistas, pela resistência de sua recepção: “Lamento não ter aqui à mão o 

“Noturno”. Passei-o ao Nava, que o transmitiu ao Almeida. Outros amigos pedem-me 

uma vistazinha. Serei discreto e não afixarei o poema, ainda inédito, na porta do Diário 

de Minas...” (Drummond, 2002, p. 81). 

Já em março de 1925, há uma pequena incisão nos escritos do poeta mineiro, 

especificamente no texto inédito de “Passa uma aleijadinha”, motivada por sua 

semelhança com determinados trechos do poema de Mário: “Acho melhor transformar 

essa rua Pará em rua Goiás; tem o mesmo efeito, é uma rua central de Belo Horizonte, e 

não lembra aquele seu passo do “Noturno” (Drummond, 2002, p. 108). 

Resulta daí, além do desejo de diferenciação, que visa desarticular a tônica 

paternalista de um escritor sobre o outro, o fato de que a gênese dos versos obedece 

paralelamente a uma mnemônica intertextual, que se manifesta por sua profunda 

interdependência com os demais registros da mesma geração. Referimo-nos a esse 

conceito em um primeiro momento, quando a relação de alguns textos modernistas com 

a chave mais abrangente da memória cultural tornava necessária sua evocação. Na 

presente etapa, a delimitação do esboço genético de textos unidos por um centro comum 

tão imbricado, de relações que se constroem e se esbatem, no interior de labirintos 

moldados a partir de sua própria tessitura, o imperativo que se manifesta, tanto aqui 

como naquele outro momento, continua considerando “a memória de um texto como 

sua própria intertextualidade”, na esteira de Astrid Erll e Ansgar Nünning, que citam 

Renate Lachmann, ao afirmar que “a literatura se inscreve em um espaço da memória 

feito de textos, e esboça um espaço da memória no qual textos anteriores são 
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gradativamente absorvidos e transformados” (2005, p. 11). Não parece haver melhor 

tradução para a estratégia desfamiliarizante que se esboça no poema drummondiano, 

movimento que insurge, por sua vez, como contrapeso da influência manifesta da obra 

de Mário de Andrade sobre a sua própria: 

 
(versos iniciais de Drummond) 
 
Acha uma muleta aqui, outra mais adiante 
Coxeando pela rua Pará 

(versos de Mário) 
 
Bárbara Heliodora desgrenhada louca 
Dizendo versos desce a rua do Pará...

 
 

(versos definitivos de Drummond) 
 
Acha uma muleta aqui, outra mais adiante 
Coxeando pela rua Goiás 

 

Mais adiante, em 07 de maio de 1925, Mário de Andrade retoma o diálogo com 

Manuel Bandeira, regressando ao poema para dele extrair um exemplo da crítica feita ao 

idealismo da felicidade, propagado por Graça Aranha em Estética da Vida (1921). Em 

versos como “Eu sempre contei com a imbecilidade vaidosa dos homens / E não me 

agradam os idealistas”, o paulistano deixa transparecer as primeiras cisões ideológicas 

observadas no cerne do grupo fundador da Semana de Arte Moderna: 

 

Já disse no “Noturno de Belo Horizonte” que não me agradam os idealistas. 
Graça querendo fazer do brasileiro um tipão alegre por... teoria filosófica e 
integração no Todo Infinito com uma incompreensão inteirinha do homem 
brasileiro que ele não observou, contrariando a psicologia natural desse 
homem, fazendo da alegria um preconceito a ponto de ver alegria nas minhas 
“Danças” tão tristes e tão doloridas, qual! não tenho tempo pra ler essas 
coisas, qualquer livro de regionalista besta dá mais documentos verdadeiros. 
(Andrade, 2001, p. 206) 

 

Transcorrido aproximadamente um ano de sua composição e após constantes 

aprimoramentos, a carta de Mário noticia ainda a publicação do “Noturno de Belo 

Horizonte” no terceiro número da Revista Estética, o que contribuiu para reacender, de 

um lado, as críticas ao paulistano, que não cessavam desde Pauliceia desvairada, e as 

reverências, por outro, dos amigos que cada vez mais reconheciam a importância do 

poema na consolidação da linguagem e da ideologia modernistas, segundo a análise de 

Manuel Bandeira, em junho do mesmo ano: “Estou contentíssimo, Mário. O grande 

poema brasileiro está criado. O inventor foi você com “Carnaval carioca” e “Noturno de 

Belo Horizonte” (Bandeira, 2001, p. 219). 
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Ainda em maio de 1925, Drummond retoma a análise do poema, evidenciando, 

em grande medida, o amadurecimento de seu senso crítico, ao colocar frente-a-frente 

dois textos que serviam como eixo geral de referência da nova estética, em relação aos 

quais a maioria dos escritores da época se posicionava, rechaçando seu pioneirismo ou 

aderindo às suas inovações. Fundamentava-se, pela voz de Drummond, a primeira 

análise comparativa instituída entre o final do “Noturno de Belo Horizonte” e os últimos 

versos de “O poeta come amendoim”, texto de Clã do jabuti (1927), dedicado ao poeta 

de Itabira por Mário de Andrade: 

 

NOTURNO DE BELO HORIZONTE 
 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 
Que tem si o quinhentos réis meridional 
Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 
Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, 
Brasil, nome de vegetal!... 
(Andrade, 1987, p. 188) 

 
 

O POETA COME AMENDOIM 
 
Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der... 
Brasil que eu amo porque é ritmo do meu braço aventuroso, 
O gosto dos meus descansos, 
O balanço das minhas cantigas amores e danças. 
Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, 
Porque é o meu sentimento pachorrento, 
Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. 
(Andrade, 1987, p. 162) 

 

Afirmando sua predileção pelo segundo, Drummond contrapõe o “nacionalismo 

universalista” do “Noturno”, refutando a possibilidade de uma contribuição desse germe 

de brasilidade para a tradição universal, que não ficasse presa à influência exercida de 

uma sobre a outra, além de atestar a existência de um paradoxo entre a própria definição 

do conceito de pátria, em face da componente de miscigenação das sociedades latino-

americanas. Por sua vez, a concepção de um “nacionalismo por fatalidade”, 

popularizada por Mário em “O poeta come amendoim”, através da ideia de “pátria e o 

acaso de migrações”, condizia mais com uma concepção auto-reflexiva do conceito. Na 

linha do que afirma Drummond, Bandeira, em setembro de 1925, também se refere à 

consolidação da poesia modernista, destacando em seu alicerce a influência da cultura 

europeia e a impossibilidade de uma cisão definitiva com este passado: 
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As únicas coisas que não se parecem com os poemas europeus na poesia 
brasileira de agora são o “Noturno”, “Tarde, te quero bem” e outras coisas 
suas, ainda que precisa-se dizer que você não faria nunca se não fossem os 
europeus. Você é profundamente original, pessoal, brasileiro e barra-fúndico, 
mas a tudo isso chegou por uma seriíssima, atormentadíssima, dolorosíssima 
e sublimemíssima cultura europeia modernista. Prova: Há uma gota de 
sangue em cada poema. Reli-o há dias em casa do Prudente. Fiquei 
assombrado! Francamente: considero uma merda aquilo; só encontrei 3 
versos que prenunciavam você. Não é exagero, te juro. Só 3 versos. Por isso, 
Mário, tenho essa confiança em você. Do ponto de vista brasileiro só você 
me satisfaz. Eu disse ao Oswald: “– Você sente e critica deliciosamente o 
Brasil mas não é Brasil; quem é Brasil é o Mário. Você observa, Mário vive 
isso que você observa. O poeta é ele.” (Bandeira, 2001, p. 241) 

      

Inabalável, o paulistano reitera seu favoritismo pelo “Noturno de Belo 

Horizonte”, argumentando que o contexto nacional exigia, naquele momento, mais 

discursos ideológicos do que propriamente críticos: “O mais diletante e envenenado dos 

meus amigos, Rubens de Morais, me disse que eu ainda acabava escrevendo letras de 

hino nacional. Minha resposta foi que se carecesse escreveria” (Andrade, 2002, p. 127). 

A passagem acima é a chave-de-ouro dos apontamentos de Manuel Bandeira. 

Outros trechos que figuram mais adiante na correspondência noticiam declamações de 

passagens específicas do “Noturno” feitas pelos amigos cariocas, além de notas sobre a 

composição de Mário que se restringem invariavelmente a elogios e mesmo a 

comparações entre o poema e outras composições análogas, surgidas a posteriori, tais 

como “Meditação sobre o Tietê”, à que já nos referimos. 

Entre Mário e Drummond, ainda ressurgem polêmicas ocasionais, como a 

principiada pelo artigo de Tristão de Ataíde publicado em um número do Jornal carioca, 

de 1925. O crítico se vale de um dos versos do “Noturno de Belo Horizonte” – “Minas 

Gerais, fruta paulista” – apontando-o como exemplo da “demagogia regionalista” de 

Mário de Andrade que, segundo Ataíde, se auto-proclamava nacionalista, quando na 

verdade defendia a hegemonia de São Paulo sobre os demais estados do país. Ataíde 

denuncia ainda uma espécie de patronato de Mário sobre a adesão dos novos 

intelectuais ao ideal modernista, apontando A Revista, periódico criado pelo jovem 

grupo mineiro, como um exemplo promissor de contestação dessa influência. Em carta 

ao amigo mineiro, de 16 de outubro de 1925, Mário rebate as acusações: 
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Ele não entendeu absolutamente o que eu quis falar. Minas como grande 
parte do Brasil interior é fruta que os bandeirantes produziram pro Brasil 
litorâneo. Isso quis falar. Sem reivindicação nenhuma é lógico. Tanto que 
disse que essa fruta apodreceu. Depois frutificou, veja bem que emprego 
frutificou e não ficou boa outra vez. Frutificou por si, paulista não tem mais 
nada com isso, frutificou pelos mineiros da mesma forma com que estamos 
frutificando pelos brasileiros e não por Portugal com o qual não temos mais 
nada. Porém estou perdendo tempo de explicar pra você uma expressão de 
que você que é mineiro não se chocou. (Andrade, 2002, p. 151)  

 

Ivan Marques, em Cenas de um modernismo de província (2011), aponta que o 

dilema entre a influência paulistana e a autonomia mineira no raiar do novo movimento, 

cresceu basicamente no seio das discussões que contrapunham, de um lado, a busca pelo 

progresso, representada pela já industrializada São Paulo, e por outro, a figuração do 

arcaísmo, caracterizada pela provinciana Belo Horizonte, o que, teoricamente, 

favoreceria a monopolização de um grupo sobre outro. Entretanto, segundo a proposta 

de Marques, “diante das variadas respostas que seriam dadas pelos modernismos de 

outras regiões, pondo em evidência muitas vezes o próprio ruralismo recalcado, torna-se 

impossível considerar os escritores e grupos modernistas provincianos como meros 

desdobramentos do ‘futurismo paulista’” (Marques, 2011, p. 11). 

O silêncio de Drummond com relação à controvérsia aponta que, aparentemente, 

os agravos daquela ocasião apenas seriam reverberados anos mais tarde, com a 

deflagração da Revolução Constitucionalista de 1932, quando o governo de Minas 

Gerais apóia a insurreição gaúcha contra São Paulo, elevando Getúlio Vargas ao poder, 

ocasião na qual Mário declara-se oficialmente inimigo de Drummond: “Você, 

nacionalmente falando, é um inimigo meu agora” (Andrade, 2002, p. 428). 

Mais dois pontos com relação ao “Noturno de Belo Horizonte” nos chamam a 

atenção no diálogo do escritor paulistano com o poeta de Itabira. O primeiro deles é a 

referência incerta que o próprio Mário faz ao primeiro verso do poema, ao trocar uma de 

suas palavras, o que analisamos, a princípio, como uma consequência do calor da 

escrita, já que o lapso é cometido na mesma carta em que o paulistano se defende das 

críticas de Tristão de Ataíde: 

 

(Referência de Mário) 
 
Maravilha de milagres de brilhos vidrilhos 

(Versão definitiva de Mário) 
 
Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos 
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Finalizando a análise, Mário menciona um segundo aspecto para o qual 

converge sua definição do nacionalismo praticado em “Noturno de Belo Horizonte”. 

Trata-se da proximidade do surgimento de obras análogas ao poema no tema e na 

estrutura. São elas: Raça (1925), de Guilherme de Almeida, e “Toda a América” (1923), 

de Ronald de Carvalho. Com relação ao primeiro, o paulistano atesta seu conhecimento 

prévio do “Noturno”, insinuando uma influência do próprio poema sobre a publicação 

de Raça; ao passo que a falta de notícias da organização de “Toda a América” até 

mesmo às vésperas de sua publicação, faz com que Mário duvide da datação do poema, 

que antecede o “Noturno de Belo Horizonte” em um ano, concluindo também por sua 

atuação na gênese dessa obra: “O que quero provar é que tenho sido um convite e um 

exemplo e que esse papel é humano e do mais divino que pode ter nesse mundo. Isso é 

servir. Isso é o apelo de humanidade de que falo, e nunca Deus me livre! ser aplaudido 

pelas massas” (Andrade, 2002, p. 262). 

Assim, com base nos critérios de classificação das interações observadas e na 

contabilização das sugestões, rasuras e influências que condicionaram o trabalho 

poético de Mário de Andrade, constatamos uma predileção em seu diálogo com 

Bandeira pelo exercício da composição, frisando uma desmistificação do fazer poético, 

através do que parece ser uma profanação analítica, considerando que a grande maioria 

das interações catalogadas aponta para o critério estético. Por sua vez, no diálogo com 

Drummond prevalece uma surpreendente homogeneidade, em vista do fato de que os 

critérios estético, ideológico, comercial e exemplar compartilham, cada um, do mesmo 

número de ocorrências originadas pela discussão do “Noturno de Belo Horizonte”. 

 

Poemas de Carlos Drummond de Andrade – Política 

 

No decorrer de nossa análise evidenciamos as perspectivas que favoreceram a 

disseminação do ideal modernista no Brasil, especificando o quanto o jovem 

Drummond se viu influenciado pela nova tendência, por meio da presença de Mário de 

Andrade em sua obra, observada através da correspondência entre ambos. Neste sentido, 

continuaremos agora com um estudo genético do poema “Política”, publicado em 

Alguma Poesia (1930), diferenciando-o, desde já, de “Política literária”, que pertence à 

mesma obra. Para tanto, confrontaremos a seguir duas versões do texto, a original de 

1924, cuja transcrição recuperou-se da cópia original enviada a Mário por carta, 

contraposta à sua mais nova versão, editada pela coletânea Nova Reunião, de 2010: 
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(versão inicial de Drummond) 
 
POLÍTICA 
 
Ele vivia isolado na sua casa; 
seus amigos abandonaram-no 
quando rompeu com o chefe político. 
O jornal governista ridicularizava os seus versos, 
os versos que ele sabia bons. 
Sentia-se diminuído na sua glória, 
enquanto crescia a dos seus rivais, 
que apoiavam a Câmara em exercício. 
 
Entrou a beber licores fortes, 
e desleixou os seus versos. 
Já não tinha discípulos. 
Só os outros poetas eram imitados. 
 
Uma ocasião em que não tinha dinheiro 
para tomar o seu conhaque, 
saiu a esmo pelas ruas mal-freqüentadas. 
Parou na ponte sobre o rio moroso, 
o rio que lá embaixo pouco se importava com ele, 
e que no entanto o chamava 
para misteriosas bodas. 
 
E teve vontade de se atirar. 
Não se atirou, 
mas foi como se houvesse atirado o seu abandono. 
 
E depois voltou para casa, 
livre, sem correntes, 
muito livre, infinitamente 
livre, livre, livre. 

 

 (versão definitiva de Drummond) 
 
POLÍTICA 
 
( ) Vivia jogado em casa. 
Os amigos o abandonaram 
quando rompeu com o chefe político. 
O jornal governista ridicularizava ( ) seus versos, 
os versos que ele sabia bons. 
Sentia-se diminuído na sua glória( ) 
enquanto crescia a dos ( ) rivais( ) 
que apoiavam a Câmara em exercício. 
 
Entrou a tomar porres 
violentos, diários. 
E a desleixar os ( ) versos. 
Se já não tinha discípulos. 
Se só os outros poetas eram imitados. 
 
Uma ocasião em que não tinha dinheiro 
para tomar o seu conhaque( ) 
saiu à toa pelas ruas escuras. 
Parou na ponte sobre o rio moroso, 
o rio que lá embaixo pouco se importava com ele 
e ( ) no entanto o chamava 
para misteriosos carnavais. 
 
E teve vontade de se atirar( ) 
(só vontade). 
 
( ) Depois voltou para casa( ) 
livre, sem correntes( ) 
muito livre, infinitamente 
livre( ) livre( ) livre( ) que nem uma besta 
que nem uma coisa. 
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Figura 02: Fac-símile do datiloscrito de “Política”, enviado por Drummond a Mário de Andrade. Notas 
grafadas por Mário de Andrade. Parte superior: “Que abundância francesa de possessivos”; Parte inferior: 
1924 / C. D. / (“Minha terra tem palmeiras”).  Fonte: FERRAZ, Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro 
em seu tempo. São Paulo; Instituto Moreira Sales: 2010. 
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De posse do datiloscrito que lhe fora enviado, Mário de Andrade critica certa 

“abundância francesa de possessivos” observada no poema onde, reiteradamente, 

aparecem expressões como as dos dois versos de abertura: “sua casa” e “seus amigos”; e 

mais abaixo “sua glória”, “seus rivais”, “seus versos” e “seu conhaque”, evidenciando 

uma construção gramatical de fato recorrente, o que ilustra a pertinência da sugestão e a 

consequente retificação de Drummond. Feitas as ressalvas, a mesma carta traz também 

o elogio do poema, considerado “muito, muito bom”. 

No segundo verso ocorre a anteposição do pronome oblíquo “o” ao verbo 

“abandonar”, uma alteração que leva o selo do despojamento da linguagem modernista, 

se a considerarmos em comparação à proposta anterior, estilizada e com forte apelo ao 

registro erudito: 

 

(versão inicial de Drummond) 
 
seus amigos abandonaram-no 

(versão definitiva de Drummond) 
 
Os amigos o abandonaram 

 

 É de mesmo fundo a substituição de “licores fortes” por “porres” e seus 

qualificativos “violentos, diários”, que não são escolhidos de maneira aleatória. O uso 

destes adjetivos em sequência denota uma naturalização dessa impetuosidade, como se 

nada mais alarmasse o eu lírico, que trata como costumeiros os eventos que distorcem 

seu cotidiano. Adicione-se ainda sua colocação na forma de um novo verso, o que lhes 

atribui destaque, tornando-os incomparáveis, em termos de força rítmica, com o 

solitário “fortes”, utilizado na primeira versão.  

Por sua vez, a locução verbal “entrou a”, popularizada pelo uso coloquial na fala 

e adaptada pela estética modernista, deixa de atuar apenas sobre “tomar”, estendendo 

seu escopo ao verbo subsequente, “desleixar”, efeito que atribui às conjunções 

alternativas “se” dos versos posteriores, um caráter explicativo para o ato supostamente 

vergonhoso do eu lírico: “Entrou a tomar porres / violentos, diários / E a desleixar os 

versos. / Se já não tinha discípulos. / Se só os outros poetas eram imitados”. 

Na transição da segunda para a terceira estrofe, Mário aponta a dupla ocorrência 

de um verbo, que Drummond, no entanto, conserva inalterada: “Tem dois “tinha” 

pertinhos que caceteiam” (Andrade, 2002, p. 232):  
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 (versão definitiva de Drummond) 
 
Se já não tinha discípulos. 
Se só os outros poetas eram imitados. 
 
Uma ocasião em que não tinha dinheiro 

  

Na sequência, a expressão “sair a esmo”, substituída por “sair à toa”, segue o 

mesmo critério expresso pela troca de “licores” por “porres”, assim como acontece mais 

adiante entre “ruas mal-frequentadas” e “ruas escuras”. Drummond também suprime o 

melancólico verso “mas foi como se houvesse atirado o seu abandono”, substituindo-o 

pelo enérgico “(só vontade)”, efeito potencializado pelo final, que traz a comparação 

animalizante de “que nem uma besta, que nem uma coisa”, caracterizando a sensação de 

liberdade experimentada pelo eu lírico. A hipótese é de que estas alterações também 

tenham sido motivadas por Mário que, em carta de agosto de 1926, escreve ao amigo: 

“Não gosto dos seis últimos versos, acho muito coió. Principalmente aquele “mas foi 

como se tivesse atirado seu abandono” me enquizila. Não sei por quê” (2002, p. 232).   

Retrocedendo à terceira estrofe, identificamos uma substituição que parece 

sintetizar todo o apelo estético do Modernismo: a de “bodas” por “carnavais”. Enquanto 

“boda” em seu significado histórico e dicionarizado representa a celebração de uma 

união sacramentada pelos rituais cristãos, o “carnaval” é a festa profana que antecede a 

vigília imposta pelo sagrado, chegando mesmo a simbolizar a permissividade da carne, 

como pode ser recuperado de sua etimologia38. Os dicionários tradicionais atribuem 

ainda à “carnaval” a sinonímia de palavras como “orgia”, festa marcada pela devassidão 

e pelo excesso de liberdade. 

Para além de uma mera substituição morfológico-vocabular, acreditamos que 

Drummond em Alguma poesia e, de certo modo, os escritores que, em geral, 

compartilharam do ideal modernista, vivenciaram o contraste entre o que era esperado 

pela sociedade tradicional e o que de fato os representantes das vanguardas instituíam, 

numa espécie de experimentação da liberdade carnavalesca, que desarticula regras para 

inaugurar seu próprio paradigma. Sobre o conceito de carnavalização, Mikhail Bakhtin, 

em Problemas da poética de Dostoiévski (2002) afirma que 
                                                           
38 Há uma vertente filológica para “carnaval”, com base no dialeto toscano da Itália, na qual, por metátese 
– mudança linguística que consiste na troca de lugar entre fonemas ou sílabas dentro de uma mesma 
palavra – o arcaico carnelevare evolui para carlassare, de onde procederiam os vocábulos do italiano 
moderno carne e lasciare, respectivamente traduzidos por “carne” e “deixar”. Pelo mesmo processo de 
separação dos radicais semânticos chegamos, em Língua Portuguesa, à “carne” e “aval”, representando, 
do mesmo modo, a “deixa” da carne, ou o “aval” da carne. (MACHADO. Dicionário etimológico da 
Língua Portuguesa, 1967) 
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As leis, proibições e restrições, que determinavam o sistema e a ordem da 
vida comum, isto é, extracarnavalesca, revogam-se durante o carnaval: 
revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de 
medo, reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é determinado 
pela desigualdade social hierárquica e por qualquer outra espécie de 
desigualdade (inclusive a etária) entre os homens. Elimina-se toda distância 
entre os homens e entra em vigor uma categoria carnavalesca. Os homens, 
separados na vida por intransponíveis barreiras hierárquicas, entram em livre 
contato familiar na praça pública carnavalesca. Através dessa categoria do 
contato familiar, determina-se também o caráter especial da organização das 
ações de massas, determinando-se igualmente a livre gesticulação 
carnavalesca e o franco discurso carnavalesco. (Bakhtin, 2002, p.122, 123) 

 

Percebe-se, portanto, que o conceito de carnaval não expressa, como 

pressuposto, uma ausência de regras, mas sim uma inversão de sua ordem natural. A 

regra passa a ser o espírito carnavalesco, onde o normal condiciona a própria ausência 

da norma. No carnaval, manifesta-se, sobretudo, uma equalização entre caracteres 

díspares, antes conflituosos, orientada pelo descompasso entre sístole e diástole, 

relaxamento e tensão dos preceitos que regem a vida cotidiana, como o sagrado e o 

profano, a anarquia e o método, a riqueza e a pobreza e, afinal, a polaridade entre vida e 

morte, que se expressa no poema drummondiano, não é diferente. O rio chama o eu 

lírico para “misteriosos carnavais”; a partir desse momento ou ele aceita o convite e 

consuma a vontade de se atirar, atestando sua inferioridade perante aqueles que 

“diminuem a sua glória”, ou vence a hipnose do abismo, voltando para casa liberto, 

“sem correntes” e não menos glorioso que seus rivais, encarados em pé de igualdade. 

Nesse sentido, a correlação que procuramos estabelecer entre o poema em si e o 

movimento modernista é que a reelaboração, própria de uma estilística autoral, 

evidenciada pela aparentemente despretensiosa substituição de palavras, permite que se 

pense, inclusive, em uma abordagem carnavalesca da literatura num contexto mais 

abrangente, que teve seu início com a cultura popular medieval, arrefeceu no século 

XVII durante os movimentos clássicos e foi retomada com as vanguardas que 

precederam o Modernismo, assinalando o momento em que o conceito de arte se nivela 

entre os pólos do erudito e do popular, passando a equilibrar-se em um terreno de 

fronteiras mais ou menos desestabilizadas.  

Ou seja, a revolução estética concebida pelo Modernismo brasileiro, se 

comparada à de determinados períodos literários anteriores a ele, é significativa pela 

mesma quebra de paradigmas que evidencia. Carlos Drummond, em entrevista à Maria 

Zilda Ferreira Cury, publicada em Horizontes Modernistas (1998), explica como os 

intelectuais da vanguarda encaravam essa “transmissão de tocha” da tradição literária: 
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Depois que as coisas passam é que a gente começa a configurar uma situação 
da qual, na realidade, nós não tínhamos consciência. Nós não sabíamos como 
é que nós estávamos fazendo um movimento literário. A gente tinha uma 
tendência liberal e gostava de literatura, mas não havia uma pretensão de 
estar fazendo um movimento, assim uma escola. Não digo uma escola, mas 
um movimento coeso, organizado, com ideias próprias. Não. Cada um fazia 
aquilo que achava melhor, não tinha a menor preocupação, de modo que eu 
acho muita graça, aquilo ficou histórico, sem que soubéssemos, é uma coisa 
engraçada... (Drummond, em entrevista concedida à Maria Zilda Ferreira 
Cury, 1998. p. 152). 

 

Guardadas certas ressalvas com relação ao discurso drummondiano, que parece 

mesmo, em certo sentido, valer-se do cabotinismo que Mário popularizou para, através 

do planejamento consciente, levar adiante a ideia de um elogio da espontaneidade, que é 

também um dos selos da linguagem modernista, a atualidade destas mudanças revela a 

contingência das fronteiras entre o clássico e o popular, que se tornam erradias, 

imprecisas, resultando numa sedimentação entre o cânone e a margem. É sintomático o 

fato de alguns dicionários latinos, como o de Ernesto Faria (2003), atribuírem ao 

original traditionis não apenas a acepção canônica de “transmissão de um legado”, mas 

também o significado de uma “entrega”, de uma “rendição”, que explicam muito sobre 

um contexto transitório, quando os movimentos de frente deixam de ostentar o signo do 

vanguardismo para tradicionalizarem-se como tendências já plenamente instituídas.  

 

Construção 

Vejamos a contraposição entre as versões do poema “Construção”, ao qual 

Mário de Andrade se refere inicialmente em carta de 1924, elogiando seu efeito conciso: 

“Construção como forma é perfeito” (Andrade, 2002, p. 72). Trata-se de um texto cuja 

primeira redação sofreu, ao longo do tempo, modificações consideráveis por iniciativa 

de Drummond, e tantas outras projetadas com base nas sugestões do amigo paulistano: 

 
(versão inicial de Drummond) 
 
CONSTRUÇÃO 
 
Um grito pula no ar como um foguete, 
vindo da paisagem de barro úmido, caliça e 
andaimes hirtos. 
O sol cai sobre as coisas como uma placa 
fervendo. 
Um sorveteiro corta a rua. 
 
E o vento brinca nos bigodes do construtor.   

(versão definitiva de Drummond) 
 
CONSTRUÇÃO 
 
Um grito pula no ar como ( ) foguete. 
Vem da paisagem de barro úmido, caliça e 
andaimes hirtos. 
O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. 
O sorveteiro corta a rua. 
 
E o vento brinca nos bigodes do construtor.
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A maioria das reformas propostas por Mário de Andrade corresponde ao que ele 

definiu, no datiloscrito original dos versos, como uma “abundância francesa de uns”. A 

observação do escritor coincide com o fato de que, destoando do grupo de línguas 

românicas ao qual pertence, o francês importou uma tradição que se desdobra com 

maior frequência no grupo germânico, constituído pelo alemão e pelo inglês. Assim 

como essas duas línguas, a primeira tende a não admitir a indeterminação de gênero e 

número dos substantivos, expressa por meio da supressão dos artigos. Ou seja, enquanto 

em português podemos usar livremente o substantivo sem o seu determinante (como 

foguete), em francês e em inglês, o uso do artigo é um pré-requisito (comme un fusée, 

like a rocket). Por se tratar de uma particularidade gramatical eminentemente observada 

como influência estrangeira, Mário critica sua manifestação na escrita do poeta mineiro, 

que ia de encontro ao projeto modernista de consolidação da língua nacional. Em 

segundo lugar, pode-se dizer ainda que, reiterados, os artigos contrariam outro preceito 

da estética modernista, que estabelece o corte de tudo quanto possa ser considerado 

suplementar ou gramaticalmente indiferente na composição poética. 

 

 
Figura 03: Detalhe da observação de Mário sobre o datiloscrito de “Construção”. Fonte: FERRAZ, 
Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro em seu tempo. São Paulo; Instituto Moreira Sales: 2010. 
 

As demais alterações são de mesmo fundo que a primeira, pois integram a esfera 

do subjacente, daquilo que não precisa aparecer para ser detectado. A possibilidade de 

ligações elípticas em períodos curtos faz com que os dois primeiros versos, que antes 

constituíam um único período composto, sejam separados a favor da ideia de vaguidez 

preferida por alguns poetas e, sobretudo, vislumbrada na obra de Drummond, onde 

encontramos outros modelos de enumerações por unidade de significado, isto é, sem 

elementos coesivos entre si. O poema “Família”, por exemplo, é todo construído dessa 

forma: “A cozinheira preta, a copeira mulata, / o papagaio, o gato, o cachorro, / as 

galinhas gordas no palmo de horta”. Na linguagem poética não é condição essencial que 

o verbo flexionado, seguido do substantivo ou de seu referente pronominal, sirva como 
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conector para duas orações; esta é uma sutileza sintática que, no poema de Drummond, 

o leitor identifica sem grandes esforços, conforme se observa na comparação entre as 

duas redações abaixo dispostas: 

 

CONSTRUÇÃO 
 
Um grito pula no ar como um foguete, 
vindo da paisagem de barro úmido, caliça e 
andaimes hirtos. 
 

CONSTRUÇÃO 
 
Um grito pula no ar como foguete. 
[O grito] Vem da paisagem de barro úmido, 
caliça e andaimes hirtos. 

Como veremos, esta é mais uma proposta de modificação que parte das 

sugestões de Mário de Andrade. Por sua vez, a troca da preposição “como” pela 

preposição “em”, que ocorre no terceiro verso, não constitui um critério tipicamente 

andradiano; neste caso, o escritor paulistano continua aconselhando apenas a exclusão 

do artigo indefinido, presente na primeira redação. Mais adiante, em carta de 18 de 

fevereiro de 1925, Mário torna a defender a substituição do artigo definido pelo 

indefinido em “Um grito pula no ar como foguete”, contudo, a sugestão não é acatada. 

Na mesma carta, o escritor ainda elogia o texto: “Construção, como realização e escolha 

de elementos expressivos, como síntese, é magistral” (Andrade, 2002, p. 102), além de 

pedir a autorização de Drummond para publicá-lo no terceiro número da revista 

Estética. Por fim, em 16 de outubro de 1925, Mário aponta o poema como sendo uma 

das “coisas já definitivas” de Drummond, insinuando que qualquer outra modificação 

seria desnecessária, hipótese atestada ainda pela “distinção com louvor”, que o 

paulistano lhe atribui em carta de 1º de agosto de 1926. 

 

 
Figura 04: Fac-símile do datiloscrito de “Construção”, enviado por Drummond a Mário de Andrade. 
Notas grafadas por Mário. Fonte: FERRAZ, Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro em seu tempo (2010) 
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Nota Social 

A primeira menção de Mário de Andrade a “Nota social” ocorre em carta não 

datada, recebida por Drummond em 1924. Junto da missiva, o escritor paulistano 

reenvia ao poeta mineiro o rascunho datilografado com a transcrição do poema, onde 

sobrescreveu notas de possíveis alterações a serem realizadas pelo autor, elogiando a 

regência utilizada em “O poeta chega na estação” e condenando o destoante 

“cometimentos”, que aparece na primeira estrofe da versão inicial: “na estação gostei da 

regência. Bravo!”, “Cometimentos não gosto” (Andrade, 2002, p. 75).  

 

 
Figura 05: Detalhe da observação de Mário sobre o datiloscrito de “Nota social”. Fonte: FERRAZ, 
Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro em seu tempo. São Paulo; Instituto Moreira Sales: 2010. 
 

Sabemos que a norma gramatical acusa como inadequação ao padrão culto da 

língua a combinação das preposições “em” e “a” nas situações que indicam 

deslocamento espacial. Desobrigado destes pormenores, Mário de Andrade considerava 

a aceitabilidade de construções do tipo como uma evolução paulatina do registro oral 

agindo sobre o escrito. O elogio realizado à regência controversa é motivado, portanto, 

pelo que o paulistano acreditava ser um desligamento dos antigos vícios de erudição do 

jovem correspondente, sem contar, no entanto, com uma surpreendente resposta, em 30 

de dezembro de 1924:  

  

“O poeta chega na estação”. Você gostou da regência... Pois eu não gostei, e 
agora que peguei o erro, vou emendá-lo. Isto é modo de ver pessoalíssimo: 
correção ou incorreção gramatical. Sou pela correção. Ainda não posso 
compreender os seus curiosos excessos. Aceitar tudo o que nos vem do povo 
é uma tolice que nos leva ao regionalismo. Na primeira esquina do “me 
deixa” você encontra o Monteiro Lobato ou outro qualquer respeitável 
aproveitador comercial do Jeca. Há erros lindos, eu sei. Mas que diabo, a 
cultura!... E poesia é também cultura. “Cometimentos”: palavra feia, 
concordo. Mas não tenho outra.  (Drummond, 2002, p. 82)  
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Insatisfeito com a decisão do amigo, Mário reage, insistindo pela manutenção da 

versão original do poema em detrimento do empertigado “à estação”. Referindo-se à 

redação de Drummond como uma espécie de “ato falho” freudiano, um indício evidente 

de sua aceitação psicológica do coloquialismo agindo sobre a sintaxe canônica, Mário 

alude à junção indevida das duas preposições como a um mea culpa do inconsciente 

sobressaindo-se à meticulosidade do método:   

  

Foi uma ignomínia a substituição do na estação por à estação só porque em 
Portugal paisinho desimportante pra nós diz assim. Repara que eu digo que 
Portugal diz assim e não escreve só. Em Portugal tem uma gente corajosa 
que, em vez de ir assuntar como é que dizia na Roma latina e materna, fez 
uma gramática pelo que se falava em Portugal mesmo. Mas no Brasil o 
senhor Carlos Drummond diz “cheguei em casa” “fui na farmácia” “vou no 
cinema” e quando escreve veste um fraque debruado de galego, telefona pra 
Lisboa e pergunta pro ilustre Figueiredo: – Como é que se está dizendo agora 
no Chiado: é “chega na estação” ou “chega à estação”? E escreve o que o 
senhor Figueiredo manda. E assim o Brasil progride em Constituição anglo-
estadunidense, língua franco-lusa e outras alavancas fecundas e legítimas. 
Veja bem, Drummond, que eu não digo pra você que se meta na aventura que 
me meti de estilizar o brasileiro vulgar. Mas refugir de certas modalidades 
nossas e perfeitamente humanas como o chegar na estação (aller em ville, 
arrivare in casa mia, andare in cittá) é preconceito muito pouco viril. Quem 
como você mostrou a coragem de reconhecer a evolução das artes até a 
atualização delas põe-se com isso em manifesta contradição consigo mesmo. 
(Andrade, 2002, p. 100)  

      

Convencido pela eloquência de Mário e sem a mesma disposição crítica de 

Manuel Bandeira, Drummond responde-lhe cedendo a razão no caso e atribuindo sua 

hesitação aos anos de apuramento da técnica ortográfica e à excessiva diligência com 

que os olhos do jovem poeta, inveterados no academicismo, ainda esquadrinhavam o 

caderno de poemas, então intitulado Minha terra tem palmeiras:  

  

Perdão, Mário, eu não escrevi aquele “chega à estação” em homenagem a 
Camilo e caterva. Foi um escrúpulo sim, mas inocente. Com um pouco mais 
de reflexão torno a pôr “chega na estação”. Realmente a razão está com você.  
Mas, compreende, essas coisas a gente faz só depois de muito observar, e 
com muita independência. Tímido e inexperiente como sou, acompanho com 
interesse as suas pesquisas e tentativas no sentido de “estilizar o brasileiro 
vulgar”; não me meto nelas porque, para mim, ainda é cedo. Não fiz a volta à 
língua, nem me libertei de toda a carga filológica que todos nós trazemos do 
grupo escolar. Contudo meus últimos versos já têm relativa liberdade 
gramatical. (Drummond, 2002, p. 108)  

 

 Antes de seguir para as outras propostas de refacção, vejamos as duas redações 

de “Nota social”, que motivaram a contenda: 
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(versão inicial de Drummond)  
 
NOTA SOCIAL 
 
O poeta chega na estação 
do caminho de ferro.  
O poeta desembarca. 
O poeta toma um auto. 
O poeta vai para o hotel. 
E enquanto ele realiza 
esses cometimentos de todo o dia, 
uma ovação o persegue 
como uma vaia. 
Bandas de música, foguetes, 
discursos, o povo de chapéu de palha, 
máquinas fotográficas assestadas, 
ruído de gente, fonfom dos automóveis, 
os bravos... 
O poeta está melancólico. 
 
Numa árvore do passeio público 
(melhoramento da última administração), 
uma árvore verde, prisioneira 
de grades,  
canta uma cigarra. 
Canta uma cigarra que ninguém ouve 
um hino que ninguém aplaude. 
Canta, numa glória silenciosa. 
 
O poeta entra no elevador, 
o poeta sobe, 
o poeta fecha-se no quarto, 
 
o poeta está melancólico. 

 

 

 

(versão definitiva de Drummond) 
 
NOTA SOCIAL 
 
O poeta chega na estação. 
( ) 
O poeta desembarca. 
O poeta toma um auto. 
O poeta vai para o hotel. 
E enquanto ele faz isso 
como qualquer homem da terra, 
uma ovação o persegue 
feito vaia. 
Bandeirolas 
abrem alas. 
Bandas de música. Foguetes. 
Discursos. Povo de chapéu de palha. 
Máquinas fotográficas assestadas. 
Automóveis imóveis. 
( ) Bravos... 
O poeta está melancólico. 
 
Numa árvore do passeio público 
(melhoramento da última administração)( ) 
( ) árvore gorda, prisioneira 
de anúncios coloridos, 
árvore banal, árvore que ninguém vê  
canta uma cigarra. 
Canta uma cigarra que ninguém ouve 
um hino que ninguém aplaude. 
Canta, no sol danado. 
 
O poeta entra no elevador, 
o poeta sobe, 
o poeta fecha-se no quarto, 
 
o poeta está melancólico.

Note-se que o verso polêmico permanece inalterado, indicando uma concessão 

de Drummond. Manuel Bandeira, por sua vez, mais experiente e menos suscetível à 

influência andradiana, escreve-lhe, em 04 de fevereiro de 1928, censurando o 

procedimento invasivo que motivou a reforma dos versos: 

 

Como o brasileiro diz vou na venda, vou na cidade, dá você para empregar 
em  por  a  sistematicamente, escrevendo (como  nessa  sua  última  carta) 
Cheguei na incapacidade absoluta de etc. Isso é positivamente errado. O 
pacto da língua é chegar à incapacidade. Você acabou com a preposição a tão 
simples tão bonita, tão ágil (nesta carta ela só aparece uma vez em “ao 
contrário”). Desculpa se falo tão vivamente mas ando aporrinhado com isso. 
(Bandeira, 2001, p. 380) 
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Figura 06: Fac-símile do datiloscrito de “Nota social”, enviado por Drummond a Mário de Andrade. 
Notas grafadas por Mário de Andrade. Parte superior: “gostei da regência. Bravo” / “não gosto”, a partir 
de grifo sobre a palavra “cometimentos”; Parte inferior: 1923 / C. D. / (“Minha terra tem palmeiras”). 
Fonte: FERRAZ, Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro em seu tempo. São Paulo: Inst. M. Sales: 2010. 
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Contudo, Mário ainda permanece em sua obstinação, reiterando, a favor das 

sugestões realizadas, a mesma justificativa que o projeto de sistematização da língua 

brasileira lhe fornecia: 

 

Os portugueses dizem ir à cidade. Os brasileiros: na cidade. Eu sou 
brasileiro. Não tenho a mínima pretensão de ficar. O que eu quero é viver o 
meu destino, é ser badalo do momento. Minha obra toda badala assim: 
Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Disse que me sacrifico. Nem 
isso é bem verdade. Apenas desisti razoavelmente duma pretensão que não 
posso ter: ser célebre e ficar nas Histórias, como escritor de grande valor. 
Minhas forças, meu valor, meu destino, estou convencido disso, é ser 
transitório. Isso não me entristece nem me orgulha. É. E tanto é assim que 
cumpro o meu destino que estraçalhando as minhas coisas certas, sinto-me 
feliz. (Andrade, 2001, p. 146-147) 

 

Continuando sua análise, o escritor ainda adverte Drummond, em carta de 18 de 

fevereiro de 1925, para a mesma “abundância francesa de ‘uns’” identificada em 

“Construção”, grifando trechos como “numa árvore”, “uma cigarra”, “um hino” e 

“numa glória”: “Procure evitar o mais possível os artigos tanto definidos como 

indefinidos. Não só porque evita galicismo e está mais dentro das línguas hispânicas 

como porque dá mais rapidez e força incisiva pra frase” (Andrade, 2002, p. 102). 

De maneira geral, subjazem às alterações observadas na redação final do poema 

os propósitos da adequação estética modernista. É o que ocorre, por exemplo, com a 

substituição de “cometimentos” por um verso inteiramente novo, ou mesmo com o jogo 

fonético identificado em “bandeirolas abrem alas” e em “automóveis imóveis” que vêm 

acrescentar mais uma dose de lirismo ao poema, ao passo que os últimos ajustes são 

executados no sentido de abolir com os artigos definidos e indefinidos pelas razões que 

Mário de Andrade já apresentou. 

 

Infância 

A primeira alusão de Mário ao poema “Infância” ocorre em carta de 16 de 

outubro de 1925, na qual o paulistano ressalta duas particularidades: a primeira delas 

refere-se à colocação do substantivo “preta” antes ou depois do qualificativo “velha”, 

que instaura um impasse entre “velha preta” ou “preta velha”; já a segunda ocorre logo 

no primeiro verso do poema, com base na seguinte disposição: 
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(versão inicial de Drummond) 
 
Meu pai montava a cavalo, ia pra fazenda. 
(versão definitiva de Drummond) 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

 

De início, a comparação entre “café preto” e “preta velha” ocorre a nível da cor 

ambivalente nos dois elementos sintáticos confrontantes, o “preto” que representa um 

qualificativo para “café” no primeiro caso, e a “preta” que constitui o próprio sujeito da 

ação no segundo. O elogio feito à posposição do adjetivo ao substantivo em “café preto” 

e sua comparação com “velha preta” encontra explicação na reiterada crítica de Mário 

de Andrade aos galicismos, já que, em francês, “preto” não seria admitido como o 

substantivo da sentença, sendo necessária a colocação de um sujeito desvinculado do 

elemento de cor que o caracteriza, algo que é indiferente na Língua Portuguesa. Assim, 

uma possível tradução desse poema para o francês ou para o inglês haveria de acabar 

com a síntese expressiva de “preta velha”, substituída por períodos mais longos e 

truncados, como “vieille femme noire” ou “old black woman”: 

 

O poema que você me mandou é adorável. Está aí: em “Eu sozinho menino 
entre mangueiras” está já excelente. Expressivo intensivo forte natural 
embora pouco usual como sintaxe. Aqui a extravagância se justifica 
plenamente. Você que está empregando uma linguagem tão natural tão 
brasileira, chamou sua atenção pra colocação que nós brasileiros damos pro 
qualificativo geralmente depois do substantivo: Café preto, café gostoso, café 
bom. Veja como isto é mais natural que a “velha preta” que vem aí mesmo 
em que o substantivo é evidentemente preta por causa da comparação que 
valoriza mais preta que velha. Eu preferia preta velha. Em todo o caso não 
tome isso como regra absoluta hein. Deve ser norma dirigente pra nós que 
abrasileiramos positivamente a nossa linguagem, e nunca lei tirânica. No 
primeiro verso “ia pra fazenda”, você não quer dizer que ia pro mato da 
fazenda? ou vocês não estavam morando na fazenda? Esclareça isso, ficará 
melhor. Você compreende, Carlico, isso são nugas desimportantes, 
inteiramente quase. É só pra não deixar passar mesmo nada. Pode deixar 
como está que não diminui em nada o valor excelente desse poema tão 
lindamente silencioso. É uma recordação adorável. Coloco-o junto de 
“Construção”, das “Secretarias” e de outras coisas já definitivas que você fez. 
(Andrade, 2002, p. 154)  

  

A segunda chamada do poema aparece em carta39 de 1º de agosto de 1926, na 

qual Mário atesta sua preferência pelo verbo “acabar” flexionado no tempo pretérito, no 

trecho em que originalmente ele consta no presente:  

                                                           
39 A carta de Mário de Andrade a Carlos Drummond, datada de 1º de agosto de 1926, é de extrema 
importância para os estudos genéticos, já que nela constam sugestões de Mário sobre nada menos que 
sessenta poemas de Drummond, sendo que vinte e dois deles são constituintes do corpus Alguma Poesia.  
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(versão definitiva de Drummond) 
 
Comprida história que não acaba mais. 

  

Para o paulistano, o tempo verbal presente destoa da descrição em flash back 

que o eu lírico faz a respeito de sua própria infância, já que todos os outros verbos 

constituintes do poema – “montava”, “ia”, “ficava”, “dormia”, “lia”, “aprendeu” – 

aparecem no passado: “Prefiro ‘Comprida história que não acabava mais’. Tem alguma 

razão pra referir o verbo ao presente do poema aqui?...” (Andrade, 2002, p. 234). 

A carta de 31 de agosto de 1926 não traz uma resposta para o questionamento de 

Mário, mas introduz a opinião de Bandeira no diálogo sobre a gênese do poema, 

especificamente em relação ao trecho que apresenta o verbo destoante: “o verso 

“comprida história que não acaba mais” que você propõe modificar para acabava, deve 

ser suprimido totalmente, na opinião do Bandeira40, Diz ele que não acrescenta nada ao 

poema. Eu digo que acrescenta. E você?” (Drummond, 2002, p. 241).  

 

 
Figura 07: Detalhe do poema “Infância”, fac-símile da primeira edição de Alguma Poesia. Fonte: 
FERRAZ, Eucanaã (org.). Alguma poesia: o livro em seu tempo. São Paulo; Instituto Moreira Sales, 2010 
 

                                                           
40 Em carta de 07 de fevereiro de 1926, Manuel Bandeira noticia a Mário de Andrade a impressão advinda 
de seu primeiro encontro com Drummond, durante jantar promovido pelo escritor Ribeiro Couto: “O 
Drummond jantou aqui conosco. Feinho pra burro. Implicantinho. A gente não faz fé. Couto deu uma 
esfrega de verve nele. Afinal já no trole a caminho da estação ele riu. Uma semana depois ele escreveu de 
Belo Horizonte se rindo muito e mandando quatro poemetos, três do quais deliciosos, perfeitos, 
definitivos; “Ouro Preto”, “Cantiga do viúvo” e “Infância”. Ele é feinho mas é de fato.” (BANDEIRA, 
Correspondência, 2001, p. 274-275). 
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Como o paulistano também se cala sobre o assunto, aventamos a hipótese de que 

a designação presente procura representar justamente a sensação de inacabamento que o 

livro Robinson Crusoé causava no eu lírico, uma continuidade tal que se estende 

ininterrupta para o momento presente. Também registramos neste exemplo a primeira 

“desobediência” de Drummond, já que o poeta mineiro não apenas permanece com o 

verso ameaçado como também mantém sua grafia original, não aderindo nem à sugestão 

de Mário, nem à de Bandeira: 

 

INFÂNCIA 
 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé 
Comprida história que não acaba mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
– Psiu... não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo! 
 
Lá longe meu pai campeava  
no mato sem-fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.  
(Drummond, 2010, p. 15-17) 

 

Em carta de julho de 1930, Mário saúda Drummond pela publicação de Alguma 

Poesia, fazendo um retrospecto da história dos poemas, onde há também uma nota que 

caracteriza os versos de “Infância” como sendo de “pura sensibilidade saudosa”: 

 

O que me surpreendeu mais foi a integralidade segura, bem macha, com que 
seus poemas reunidos e em tipografia vencem os perigos que atravessavam. É 
inútil a gente datar de cinco anos atrás um poema como “Infância” pra que 
ele readquira o valor qualitativo. Podia ser datada de 1º de julho de 1930. 
Vence da mesma forma pela quantidade das anotações sensíveis e pela 
qualidade do todo. Não fazia mal ser de adesão a um assunto rebatido, porque 
era melhor que os outros sobre o assunto. Seu livro é de hoje, de ontem e de 
amanhã. (Andrade, 2002, p. 386) 
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Ao contrário da homogeneidade constatada na interpretação do poema “Noturno 

de Belo Horizonte, na contagem final das interações recuperadas pela análise genética 

dos quatro poemas de Carlos Drummond de Andrade, com base na variação das 

redações sugeridas por Mário e, especificamente em um dos casos, por Manuel 

Bandeira, evidencia-se uma prevalência absoluta dos debates sobre a estética da 

composição do jovem poeta mineiro. 

 

Poemas de Manuel Bandeira – Evocação do Recife41 

 

Conforme atesta Manuel Bandeira em carta a Mário de Andrade, o poema 

“Evocação do Recife”, um dos mais celebrados da carreira do escritor pernambucano, é 

composto em 1925, em comemoração ao centenário do jornal Diário de Pernambuco, a 

pedido de seu conterrâneo, Gilberto Freire. Em 13 de julho daquele ano, Bandeira 

submete o manuscrito à publicação, enviando, em seguida, cópia do poema a Mário, 

anexado à carta de 03 de agosto: “Vai a ‘Evocação do Recife’. Embora já tenha 

mandado, gostarei de ter comentário seu” (Bandeira, 2001, p. 225).  

A publicação do poema, antes mesmo da apreciação de Mário, indica a 

tendência do poeta pernambucano de se mostrar bastante intransigente às interferências 

do amigo paulistano. Apesar das inúmeras sugestões que figuram no diálogo epistolar, 

cabe ressaltar, desde já, que não registramos, em contrapartida, nenhuma anuência de 

Manuel Bandeira à reelaboração dos versos de “Evocação do Recife” proposta pelo 

amigo, decisão que, como veremos, suscitou algumas contendas.  

Em 19 de agosto de 1925, Bandeira menciona uma leitura crítica que Mário teria 

feito sobre o texto, no entanto, segundo pesquisa de Marcos Antônio de Moraes, 

perdeu-se a carta onde constavam os comentários do paulistano. Recuperamos, contudo, 

um longo trecho da réplica de Bandeira, que insinua um direcionamento sobre as 

alterações propostas no documento extraviado, principalmente no que se refere ao verso 

capital do poema: “Capiberibe-Capibaribe”: 

 

 

 

                                                           
41 Anexo I. 
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Você condenou três comentários. Os dois primeiros casos, porém, não são 
comentários. O terceiro é comentário mas funciona principalmente como 
bailado lírico(!!). Me explico. “Capiberibe-Capibaribe” não é filologismo. É 
uma bruta elipse mental. Cheguei do Recife. Entrei pro Ginásio. Aula de 
Geografia. Matéria: estado de Pernambuco. O professor era o Zé Veríssimo 
(bom professor de geografia aliás). Sabendo que eu era pernambucano, virou-
se para mim: “Qual é o rio maior de Pernambuco?” E eu: “O Capibaribe!”. A 
classe caiu na gargalhada. O Veríssimo derreou-se para trás e debochou: 
“Não sabe dizer o nome do rio de sua terra!! Capiberibe!” Eu estava besta, 
sem compreender. Hoje eu matava na cabeça o Veríssimo, mas naquela 
época senti uma atrapalhação de cabeça fantástica. Aquilo são versos de um 
transplantado. O Capiberibe-Capibaribe e o negócio do midubim fazem sentir 
isso, de passagem, como eu queria. Além disso o Capiberibe-Capibaribe 
funciona como efeito musical e você sabe quanto sou afeiçoado a esses 
efeitos. Quando em música um fragmento de frase se repete com uma nota 
alterada por acidente, sinto sempre uma coisa indefinível. Ora o Capiberibe-
Capibaribe me faz a mesma impressão: o ba parece o be bemolizado. Enfim é 
gostoso dizer “Capiberibe-Capibaribe”. Não me basta falar do midubim 
cozido. Outra funda sensação da infância. Cheguei no Rio. Não gostei do 
Rio. Cadê o meu Recife, a rua da União, as rodas... Os brinquedos eram os 
mesmos mas com diferenças que me estragavam tudo. Os nomes eram 
outros. Nunca pude jogar o gude à moda daqui! E não haver midubim! – “Há 
sim, menino. Quando passar eu te chamo.” Custou a passar na minha rua. 
Afinal um dia me chamaram: “– Lá vai o menino do amendoim!” Voei pra 
porta da rua como uma flecha. Quando vi aqueles carocinhos torrados, tive 
uma decepção. Pus na boca mas cuspinhei. Nunca perdoei ao Rio aquela 
desilusão. Podem não entender: aquilo tem que ficar assim para mim. Para os 
outros terá o papel que assinalei atrás: mostra que o poeta é um transplantado. 
(Bandeira, 2001, p. 228)   

 

Neste trecho, o poeta “transplantado”, imagem que ressoa na definição de 

squatter proposta por Joaquim Nabuco (1981), justifica o emprego de três passagens do 

poema, que funcionam como apartes cênicos, onde o eu lírico não apenas evoca, mas 

parece mesmo retornar à sua infância, atribuindo a vozes de pessoas conhecidas, como a 

do professor de geografia, expressões populares sedimentadas no imaginário do poeta, 

por um processo caracterizado como “elipse mental”. 

A primeira delas, relacionada aos versos em que o nome do rio pernambucano é 

reiterado – Capiberibe / Capibaribe – é comparada, em vista de sua frequente repetição, 

ao efeito proporcionado pelo refrão na música, que assinala as partes mais importantes 

da letra, ecoando-as em acordes e ritmos similares: 

 

Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos 
Capiberibe 
– Capibaribe 
(Bandeira, 2009, p. 109) 

 

Da esfera musical provém também o motivo pelo qual a repreensão do professor 

retorna sempre em sua tênue variação silábica, de Capiberibe para Capibaribe. Neste 
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caso, o efeito idealizado é similar ao que o símbolo do “bemol” proporciona nas 

partituras, ou seja, a diminuição de um semitom da nota procedente, algo transposto por 

Bandeira no registro escrito, entre as sílabas /be/ e /ba/, e perceptível foneticamente em 

uma declamação. 

No segundo apontamento, a pronúncia infantilizada da palavra “amendoim”, 

produz efeito similar ao da regressão lírica, que faz com que o poeta desagregue-se da 

mera narrativa evocatória que o título do poema insinua, retroagindo sobre o próprio 

passado, através da concessão de voz ao menino e seu desejo pelos sabores da infância: 

 

E o vendedor de roletes de cana 
O de amendoim 

que se chamava midubim e não era torrado era cozido 
   (Bandeira, 2009, p. 109) 
 

Enfim, o terceiro comentário ao qual possivelmente Mário se refere retoma 

também à polêmica da língua brasileira. Mas, neste caso, surpreendentemente o 

paulistano parece querer suprimir sua recorrência no poema, encontrando nela um 

trecho que destoa do processo evocatório, até então traçado pelo eu lírico, para recair na 

crítica normativa, em contraposição à “língua errada do povo”. Encarnando a figura do 

idealista pensando contra si próprio, o que Mário almejava desconstruir, através da 

autocrítica, consistia na adesão cega de determinados intelectuais aos pressupostos que 

ele concebia a fundo e metodicamente, após um demorado esforço de remodelação do 

pensamento tradicionalista: “Agora a ação já está feita e o que carece é a contra-ação 

porque o pessoal engoliu a pírula e foi na onda com cegueira de carneirada” (Andrade, 

2002, p. 321). Vejamos o trecho do poema que motivou a censura:     

 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
 Ao passo que nós 
 O que fazemos 

É macaquear 
A sintaxe lusíada 

(Bandeira, 2009, p. 109) 
 

O pernambucano a quem, note-se, também cabe a crítica de Mário, permanece 

com o trecho censurado, alegando motivos de ordem estética e pessoal: “Gosto tanto 

disso que me surpreendo às vezes (quando estou fazendo a barba ou preparando o café, 
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etc.) a dar uns pulinhos ridículos, mexendo com os braços que nem um regente. Todas 

aquelas sílabas são gostosíssimas de articular. Não tiro, não, Mário” (Bandeira, 2001, p. 

228). Inflexível, o autor de Macunaíma lhe responderia, em carta de 22 de agosto de 

1925: “Da nossa discussão sobre a “Evocação” duas coisas: você está fazendo poemas 

pra você: egoísmo. Frase de Machado de Assis: Alguma coisa é preciso sacrificar” 

(Andrade, 2001, p. 230); acrescentando ainda, em carta de setembro daquele ano, a 

ressalva com relação ao excesso de preocupação linguística na composição dos versos, 

em contraste com a consequente perda da componente engajadora da estética 

modernista, uma crítica paradoxal, se considerarmos o trecho acima, de forte apelo 

ideológico que, inversamente, Mário condena ao abandono: 

 

Você discute muito bem os pedaços que eu critiquei, porém, Manuel, você se 
esquece que os outros não sabem nada disso e não têm nada com isso. 
Depois, eu já falei: uma ou outra daquelas notas pode ficar muito bem, é a 
continuidade delas que traz ao poema uma preocupação linguística excessiva. 
De fato: aquela quadrinha “Ao passo que nós” é impagável. A repetição 
“Capiberibe-Capibaribe” é uma deliciosa nota sonora. O caso do mendobi, 
que você não discute na sua carta, é realmente o único insustentável. Você 
diz apenas que recorda pra você uma bruta atrapalhação mental dos tempos 
em que você se viu transplantado pro Rio. Pois se já Capiberibe tem essa 
função, não vejo necessidade de mais o outro. A gente carece de ser um 
pouco insensível pra consigo mesmo, Manuel. Eu sempre me revoltei contra 
essa ideia de “ficar” que enche tanto a boca, até do Villa. Não posso 
compreender essa história de escrever pra ficar. Porém nunca me desagradou, 
ao contrário, cada vez me agrada mais pensar que o que estou escrevendo é 
pros outros. (Andrade, 2001, p. 232) 

 

Em seguida, na missiva de 26 de novembro de 1925, Mário, acamado por uma 

enfermidade, noticia o recebimento, por intermédio de Luís da Câmara Cascudo, do 

Álbum Centenário do Diário de Pernambuco, onde “Evocação do Recife”, em conjunto 

com outros poemas de Bandeira, recebe destaque: “Manuel, que gostosura a 

“Evocação”! pulei de gosto, o que certamente vai me aumentar uns três dias a doença 

feiosa” (Andrade, 2001, p. 256). Bandeira, por sua vez, em 21 de junho de 1928, refere-

se a um recital ocorrido no Rio de Janeiro, sob declamação da jornalista e diretora de 

teatro, Eugênia Moreira, no qual “Evocação do Recife” figurava entre o repertório. 

Finalizando as referências ao poema, Bandeira informa, em carta de setembro de 

1930, sua tradução para o espanhol, sob iniciativa do poeta peruano Enrique 

Bustamante Ballivián. 

 

 



144 

 

 

Teresa 

O poema “Teresa” inaugura no diálogo epistolar uma pequena antologia 

genética à que se acrescem ainda os versos de “Namorados”, “Madrigal tão 

engraçadinho” e “Porquinho-da-Índia”, uma vez que, juntos, os poemas contribuem 

para uma intrincada relação intertextual, que Davi Arrigucci (1990) define como 

“assemblage livre”, ao que poderíamos acrescentar ainda o efeito de bricolagem, 

discutido nos capítulos anteriores. 

Neste processo bastante característico da poética bandeiriana, expressões e 

ritmos próprios de um poema dão origem a outro através de recortes sucessivos que, por 

sua vez, vem a inaugurar textos intermediários, acrescidos de novos matizes, que 

retroagem sobre seus predecessores, sempre por reiteração. O intertexto e as frequentes 

alusões aos quatro poemas, dispostas em um mesmo intervalo, fazem surgir uma 

complexa linha de referências mútuas, a tal ponto intercaladas que, por vezes, torna-se 

difícil atribuir, no contexto do diálogo epistolar, a alusão genética precisa à uma ou 

outra composição. 

Em certos momentos, este efeito é potencializado pelo que acontece, por 

exemplo, com os versos de “Teresa” – poema originalmente publicado no jornal A 

Noite42 – cuja redação inicial consistia em, nada menos, que uma releitura modernista 

do texto clássico de Castro Alves, “O adeus de Teresa”, tendência que revela, como 

Drummond também o fizera, vinte anos depois, no estudo crítico aos românticos que 

integra a primeira parte de suas Confissões de Minas (1944), essa presença do passado 

como continuidade e reelaboração, que a estética modernista prima em evidenciar como 

traço diferencial:  

 

                                                           
42 Em 1925, os editores do jornal carioca A noite organizavam um “Mês Modernista”, publicação diária 
que contou com contribuições de diversos intelectuais, conforme afirma Mário de Andrade, em carta na 
qual convidava Drummond para ingressar no projeto: “Durante um mês todos os dias o jornal publicará 
um artiguete de meia coluna assinado por um modernista qualquer. O artiguete poderá ser crítica, 
fantasia, versos, o que a gente quiser. Bem entendido: cada um terá o seu dia certo da semana e escreverá 
pois quatro artiguetes correspondentes aos quatro dias seus do mês. O artiguete deverá tomar meia coluna 
da Noite, nem mais nem menos, o que é fácil a gente calcular copiando primeiro meia coluna do jornal. 
Pagam 50$ por artigo. Os escolhidos são: Manuel Bandeira e Prudente de Morais no Rio, eu e Sérgio 
Milliet em São Paulo, você e o Martins de Almeida em Minas. Vale?” (Andrade, 2002, p. 159). Manuel 
Bandeira, por sua vez, mostra-se receoso com a publicação, sabendo do anti-partidarismo dos editores 
para com o grupo modernista: “Todos os redatores do jornal são adversários do nosso grupo. Não farão 
sacanagem?” (Bandeira, 2001, p. 255). E fizeram. As suspeitas de Bandeira se confirmaram quando os 
artigos apareceram publicados numa coluna ironicamente intitulada de “Mês Futurista”. Sob protestos de 
Mário os redatores da Noite mudaram ainda para “O Mês Modernista que ia ser futurista”, até retornarem 
ao original “Mês Modernista”.    
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O “ADEUS” DE TERESA43 
 
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.” 
 
Uma noite entreabriu-se um reposteiro... 
E da alcova saía um cavaleiro 
Inda beijando uma mulher sem véus 
Era eu. Era a pálida Teresa! 
“Adeus” lhe disse conservando-a presa 
 
E ela entre beijos murmurou-me “adeus!” 
 
Passaram tempos sec’los de delírio 
Prazeres divinais gozos do Empíreo 
...Mas um dia volvi aos lares meus. 
Partindo eu disse – “Voltarei! descansa!...” 
Ela, chorando mais que uma criança, 
 
Ela em soluços murmurou-me: “adeus!” 
 
Quando voltei era o palácio em festa! 
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquestra 
Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei! Ela me olhou branca surpresa! 
Foi a última vez que eu vi Teresa! 
 
E ela arquejando murmurou-me: “adeus!” 

 

Ainda apreensivo com os redatores do jornal carioca, Bandeira anuncia a Mário, 

em carta de 16 de dezembro de 1925, sua primeira contribuição para o “Mês 

Modernista”. O poema “Teresa”, apresentando consideráveis variações em relação a seu 

modelo romântico, passaria a integrar Libertinagem, em 1930, com a seguinte redação: 

 
TERESA 
 
A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 
 
Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 
(Os olhos nasceram e fizeram 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 
(Bandeira, 2009, p. 110) 

                                                           
43 Fonte: www.jornaldepoesia.com.br, consulta em 06-10-2012. 



146 

 

 

 

Mais adiante, o pernambucano explica a Mário de Andrade o processo de 

composição do poema, que tinha como intenção primária a simples e literal tradução 

dos versos de Castro Alves para o português moderno da época, o que só vem 

comprovar a estima de grande parte dos escritores modernistas por estes textos, tomados 

menos como modelos parodísticos e mais como estandartes de uma tradição a ser 

conservada, ou, por outra, uma definição menos injusta do próprio conceito de paródia, 

como quer Haroldo de Campos, em A arte no horizonte do provável, ao referir-se à 

tradução criativa, em busca de uma poética sincrônica, “uma abertura constante ao 

signo novo, uma contínua capacidade de renovar suas opções, para colher nas redes de 

um sistema dúctil, não rígido e não concluso, a imprevisibilidade, a surpresa, a 

mobilidade da informação original” (Campos, 1977, p. 10). E esse parece mesmo ser o 

procedimento originário do poema modernista:  

 

“Teresa”. Eu vim pra casa numa alegria insensata. Quem diz que eu podia 
dormir? Vira pra um lado, vira pra outro. Imaginação feita passarinho 
assustado. Às 3 e meia da madrugada como diversão pensei em traduzir o 
“Adeus de Teresa”. Imediatamente, o meu poema saltou prontinho! Quando 
acendi a lâmpada estava pronto. O de C. A. declanchou como você disse. Foi 
a coisa mais extraordinária que já se passou em meu pensamento! (Bandeira, 
2001, p. 267) 

 

Em seguida, na carta de março de 1926, Bandeira, ao escrever a Mário, falando 

sobre certa monotonia após sua convalescência de uma das sérias crises de tuberculose 

na cidade de Pouso Alto, menciona o nome “Teresa” de um modo tão alusivo, que já 

não se pode mais identificar se o poeta ainda trata de seu objeto no campo literário ou se 

passa a refletir, porém, sobre alguma musa inspiradora a quem atribui o codinome: 

“Estou aporrinhado, Mário! Não pense que o aporrinhamento é por causa de Teresa ao 

contrário. Teresa é que é por causa do meu aporrinhamento” (Bandeira, 2001, p. 281), 

ao que acresce ainda: “Não tenha apreensão por causa da paixão de Teresa. Nestes dois 

meses no máximo “A paixão será arquivada / Teresa estará arquivada”. Por enquanto 

vou deixar o coração fazer um pouco de metafísica” (Bandeira, 2001, p. 282). 

A hipótese da existência real de alguém que atendia pelo nome é reforçada por 

carta de Mário de Andrade, em março de 1929, onde o paulistano sugere a Bandeira um 

título para seu livro prestes a ser publicado, de modo a desvincular da obra inédita a 

imagem da musa misteriosa: “Estou de novo achando que Redondo, Sinhá é nome 
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deliciosíssimo. E se presta bem pro livro de você, além de dispersar inda mais um 

bocado o nome da Teresa tua” (Andrade, 2001, p. 414). 

Uma segunda linha de investigação, no entanto, nos conduz à dissipação de 

Teresa na obra de Manuel Bandeira, não porque ela seja, de fato, uma figura real que 

deva ter seu nome obliterado por pudor, mas sim pelo motivo de que eram tantos os 

versos publicados em ode ao nome, bastante comum naquela época, que os escritores 

mais sensatos optavam por desligar-se de um símbolo que poderia facilmente deflagrar 

mal-entendidos, como as acusações de falta de originalidade ou de plágio, que 

vitimaram, por exemplo, Mário de Andrade em relação ao uso de um designativo tão 

inusitado quanto Macunaíma, inspirado, como vimos, na obra etnográfica do naturalista 

alemão Koch-Grünberg. 

Além de realizar-se em sua própria obra, entre o poema que analisamos e o 

original de Castro Alves, Bandeira, em agosto de 1931, ainda atesta a reiteração do 

nome em uma composição de Álvares de Azevedo, também intitulada “Teresa” – “São 

teus quinze anos numa fronte santa / O que eu adoro em ti, minha Teresa” – sobre a qual 

o pernambucano busca justificar sua homonímia, ao falar de “reminiscências traidoras 

em que a gente repete e imita, sem saber que está repetindo e imitando” (Bandeira, 

2001, p. 522), efeito sobre o qual Eneida Maria de Souza discorreria, a partir da 

expressão originalmente definida por Mário como “traição da memória”, afirmando que 

“todo o esquecimento pressupõe a prática ardilosa da memória e vice-versa, em que o 

exercício seletivo de memorização compreende o convívio astuto e talvez inocente das 

artes da lembrança e do esquecimento” (Souza, 1999, p. 145). 

 

Madrigal tão engraçadinho / Porquinho-da-Índia 

Seguindo a linha de uma redação intertextualizada entre os quatro poemas, 

“Madrigal tão engraçadinho” ocupa o segundo lugar na ordem das referências. Em 19 

de março de 1926, Mário de Andrade comunica a Manuel Bandeira a leitura de certo 

“Madrigal monístico” de que havia recebido cópia, por intermédio da cantora Germana 

Bittencourt, que esteve com poeta pernambucano em uma de suas apresentações no Rio 

de Janeiro: “Gostei sobretudo do tal “Madrigal monístico” que Germaninha me trouxe 

do Rio. Gozei com aquilo que você não imagina” (Andrade, 2001, p. 278): 

 

MADRIGAL TÃO ENGRAÇADINHO 
 
 
 
 

Teresa você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida, inclusive 
o porquinho-da-índia que me deram quando eu tinha seis anos. 
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Corrigindo o amigo paulistano, Bandeira lhe envia a carta de 23 de março de 

1926, onde esclarece a procedência do título do pequeno poema. Inesperadamente, a 

justificativa daria origem ainda a uma terceira composição, “Porquinho-da-Índia: 

 

Mandei pro Dante com o título de “Madrigal monóstico em ritmo 
inumerável”. Por caçoada. Mas aquilo deve se chamar “Madrigal tão 
engraçadinho”, não acha? Gosto muito dele porque recorda o meu porquinho 
da Índia, deslumbramento inesquecível da minha infância. Que dor de 
coração eu tinha porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! Eu 
levava pra sala, pros lugares mais bonitos, mais gostosos. Ele não se 
importava o que queria era estar debaixo do fogão. Não fazia nenhum caso 
das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira 
namorada. (Bandeira, 2001, p. 280)   

 

No manuscrito da mesma carta, Bandeira circula a lápis, como podemos 

observar na imagem abaixo, o trecho compreendido entre “Que dor de coração...” até 

“namorada”, assinalando por uma seta a nota à margem do papel, que diz: “Isto é um 

poema. O 1º verso será: Quando eu tinha 6 anos ganhei um porquinho da Índia”: 

 

 
 
Figura 08: Fac-símile de carta de 23 de março de 1926, enviada por Manuel Bandeira a Mário de 
Andrade. Fonte: MORAES, Marcos Antônio de. Correspondência (2001, p. 280). 
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A partir deste índice genético, o que se segue é uma transcrição praticamente 

literal do texto epistolar para o poema, que figura em sua redação definitiva conforme a 

disposição abaixo, na qual os trechos grifados representam os excertos aproveitados da 

carta de 1926: 

 
PORQUINHO-DA-ÍNDIA 
 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos e limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 
 
– O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada.  
(Bandeira, 2009, p. 103-104) 

 

Por fim, em carta de 04 de outubro de 1926, Manuel Bandeira envia a Mário um 

exemplar da Revista do Norte onde, segundo Marcos Antonio de Morais, o poema 

“Porquinho-da-Índia” é publicado sob o nome de “Madrigal tão engraçadinho”, 

possivelmente em face de algum lapso de transcrição do poeta ou dos redatores da 

revista, o que só vem atestar a complexidade de qualquer definição do itinerário 

genético destes versos em profunda simbiose.   

 
Namorados 

 Em carta de 22 de agosto de 1927, Manuel Bandeira apresenta a Mário um 

“poeminha” que, segundo o próprio autor, permaneceria inédito. Era a primeira versão 

de “Namorados” que, ao longo do tempo, sofreu mudanças consideráveis, a exemplo do 

próprio título, que na redação de 1927 figurava ainda como “Lagarta listada”, numa 

referência ao inseto que aparece no poema: 

 

(versão de inicial de Bandeira) 
 
LAGARTA LISTADA 
 
Teresa ainda não me habituei com o seu corpo com a sua cara 
Você não sabe quando a gente é pequeno e vê de repente uma lagarta listada? 
A gente fica achando... 
Teresa você parece uma lagarta listada. 
Teresa você é engraçada, você parece louca! 
(Bandeira, 2001, p. 349) 
(versão definitiva de Bandeira) 
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NAMORADOS 
 
O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: 
– Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. 
 
A moça olhou de lado e esperou. 
 
– Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta 
listada? 
 
A moça se lembrava: 
 
– A gente fica olhando... 
 
A meninice brincou de novo nos olhos dela. 
 
O rapaz prosseguiu com muita doçura: 
– Antônia, você parece uma lagarta listada. 
 
A moça arregalou os olhos, fez exclamações. 
 
O rapaz concluiu: 
– Antônia, você é engraçada! Você parece louca. 
(Bandeira, 2009, p. 118) 

 

Além das mudanças estruturais que observamos, como a inserção de travessões e 

a intercalação de frases direcionando o diálogo, há também a fragmentação dos versos 

em blocos, ao que se interpõem as pausas, insinuando o pensamento do eu lírico e, 

sobretudo, a obliteração do nome de “Teresa” e sua posterior substituição por 

“Antônia”. A resposta de Mário vem em carta de 30 de agosto de 1927, onde o amigo 

elogia largamente o poema, manifestando uma predileção pelo último verso, além de 

evidenciar sua pertinência aos poemas de Tempo da Maria, bloco de sete composições 

publicadas em Remate de males (1930), nas quais o paulistano se refere longamente a 

essa figura poética misteriosa, de modo elegíaco em alguns casos e satírico em outros: 

 

O da Teresa está mesmo uma obra-prima, é um colosso e gozei como 
ninguém mais não. Ah que bruta de felicidade essa da gente ainda poder fazer 
versos [...] Gostei deveras e então da “Teresa” como já falei acho sublime, só 
vendo como o último verso me tem andado na cabeça ecoando. Foi o verso 
que eu deveria ter falado pra Maria, deveria não, devo, agora que depois que 
ela me sentiu livre a diaba faz cada cara pra mim tão bonitinha e sorri 
quebrando a boca numa aberturinha que seria mesmo paisagem do céu. 
Maria, você é engraçada, Maria, você parece louca. Mas não sofro mais, já se 
foi o tempo. (Andrade, 2001, p. 349-350)  
 

Cogitando a não-publicação do poema de “Namorados”, o amigo pernambucano 

escreve a Mário, concedendo-lhe o direito de aproveitamento do verso que o agradara: 

“Não, Mário, a obrinha-prima de Teresa é inaproveitável. Fico meio satisfeito que ela 
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viva em você. Aquele verso final que você tanto gostou é de uma verdade, de um 

realismo quase indecente. Eu tenho um pudor safado daquilo” (Bandeira, 2001, p. 353). 

Em outubro de 1927, Mário tece considerações quanto ao uso do verso de ouro, 

a expressão ou frase que oferece uma chave geral de compreensão do poema geralmente 

em seu acabamento. O paulistano ressalta a diferença entre a utilização deste recurso 

lírico de modo inconsciente – apontando como exemplo a frase final de “Namorados” – 

contraposta à sua aplicação premeditada, que artificializa a composição, como se todo o 

poema constituísse apenas um pretexto para seu próprio arremate: “Não nego o direito 

do verso de ouro, é lógico. O poema último de “Teresa”, mesmo a “Vitória-Régia” 

acaba com versos de ouro, porém é fácil de provar que esses versos vieram fatalizados 

pelo nosso estado lírico interior e não foi por causa deles que fizemos as poesias”. 

(Andrade, 2001, p. 355). 

Por fim, já em 29 de julho de 1928, após realizar as modificações que vimos a 

partir dos originais de “Largata listada”, Manuel Bandeira submete os versos 

reelaborados à apreciação de Mário, que o sugere, por sua vez, manter as duas redações, 

inaugurando um novo texto e conservando também a composição inicial: “Namorados 

está baita. Mas é outro poema. Ficam dois poemas um formidável inédito enquanto não 

possa ser publicado e outro que vai ser conhecido e gostado. É ótimo e é das coisas mais 

Manuel-Bandeira deste mundo” (Andrade, 2001, p. 398). Seguindo os conselhos do 

amigo correspondente, Bandeira traz à público a redação final de “Namorados”, 

permanecendo com a primeira versão inédita. 

O cálculo final das referências aos poemas analisados de Manuel Bandeira 

sugere a concretização da hipótese de um poeta que, por ser mais experiente na tradição 

literária, torna-se também menos suscetível às modificações propostas pelos amigos. 

Enquanto não há nenhuma alusão, por parte de Carlos Drummond, aos versos de 

“Namorados”, “Porquinho-da-Índia”, “Teresa” e “Madrigal tão engraçadinho”, as 

avaliações que partem de Mário de Andrade, na maioria das vezes, ou não se 

concretizam, ou são acatadas apenas parcialmente. Esta tendência é justificada, 

sobretudo pelas interações observadas, que evidenciam referências praticamente 

parelhas entre as modificações estéticas e as de caráter divulgatório, ao passo que a 

influência ideológica, largamente identificada no diálogo entre Mário de Andrade e 

Drummond, é praticamente nula neste caso. 
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Mário de Andrade, um lugar 

 

 Neste capítulo pudemos observar os desdobramentos da figura do autor e a 

importância da alteridade no diálogo epistolar e no exercício genético, onde o outro, 

essa instância que pode ser tanto alheia ao próprio sujeito da escrita, quanto um 

aditamento de sua constituição, desempenha papel fundamental, através das iniciativas 

de refacção, rasuras e inovações que apresenta em sua obra e na de seus 

contemporâneos, pois, conforme atesta Fábio Camargo, “a escrita é também essa 

estrangeiridade, essa alteridade que faz com que o autor empírico identifique-se ou 

perceba-se através desse outro que ele cria para se reconhecer” (Camargo, 2010, p 178).    

Admitindo-se essa descentralização dos sujeitos da escrita, esse deslocamento do 

qual a modernidade se encarrega, terreno onde o registro autoral não pesa mais que a 

necessidade de uma atribuição, uma busca pelo continente seguro em oposição à 

errância da ilha, o que seria a obra de Mário de Andrade, senão esta espécie de 

“sobreimpressão fantasmagórica”, segundo a própria definição de Genette (1972), 

tatuada sobre o trabalho de seus correspondentes, com tons marcados em alguns casos, 

sutis em outros, mais ainda assim comprometendo-lhes a uma compactuação, ao mesmo 

tempo em que, através do auto-sacrifício, resgata-os da possibilidade de um 

esquecimento, assegurando-lhes também o equilíbrio que se encontra no seio de toda 

uma geração? Mais que um entrelugar derridiano, essa aura simbólica que reveste o 

trabalho do escritor paulistano, como materialização do próprio movimento de 1922, 

admite denominar-se, na expressão de Pierre Nora, como um lugar de memória, no 

sentido de que 

 
os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações não são naturais. (Nora, 1993, p. 12-13) 

 

Com a desestabilização das fronteiras entre a escrita de si e a do outro, cabe 

reconhecer também que os caminhos que nos conduzem à identificação da obra, que nos 

levam à definição de uma ou outra característica preponderante, são bifurcados e 

controversos, já que a recepção dos textos estará sempre sujeita, nas palavras de 

Philippe Lejeune, a “interpretações diferentes do mesmo contrato proposto”. Em 

consequência de tal instabilidade, a figura do scriptor se destaca como um sujeito do 

processo escritural e não de sua conclusão, o que lhe atribui a primazia de uma 
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continuidade, o direito ao avanço e ao retrocesso na gênese da obra, que não se 

condiciona em linha reta, mas que é integrada a um curso imprevisível. Para essa figura 

em constructo, vale também a constatação de Jules Laforgue a respeito de como os 

sujeitos da modernidade lidam com a questão identitária ou com sua ausência: “Quando 

organizo uma descida a Mim, admito: ali à mesa encontro apenas uma sociedade meio 

heterogênea44”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
44 HAMBURGER, Michael. Identidades perdidas. In: A verdade da poesia: tensões na poesia modernista 
desde Baudelaire. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p. 63-87. 
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CONCLUSÃO 

 Eu desconfio do meu passado   

 

 

Em nosso primeiro capítulo, aludimos a um trecho de História e memória em 

que Jacques Le Goff, ao tratar da monumentalização do documento, afirmava que “se a 

ligação ao passado pode admitir novidades e transformações, na maior parte dos casos o 

sentido da evolução é apercebido como decadência ou declínio” (1992, p. 213). Assim 

se deu com a continuidade, estabelecida invariavelmente a partir de uma ruptura 

anterior, de nossa historiografia literária, que justifica a necessidade de uma 

reatualização constante, pela qual passado e presente se relacionam, originando um 

objeto novo, que classificamos como moderno ou contemporâneo.  

O movimento modernista, no que se refere a seu caráter de renovação dos meios 

expressivos, é filho dessa insatisfação, atestada por Le Goff sempre que o escritor 

representante das vanguardas ousa lançar seus olhos sobre os ombros, vislumbrando o 

que ele próprio abandonara para se lançar num turbilhão de dúvidas e 

desconhecimentos. Paradoxalmente, pouco se constrói quando o teor dessa mudança é 

assimilado como imediatista ou completamente inédito. Márcio Seligmann-Silva, numa 

tradução da expressão original de Walter Benjamin, encara a superação da tradição 

como um “ganho em espaço de liberdade”. Afinal, por mais inovadoras que se desejem, 

não há crítica ou teoria literária erigidas fora de um terreno preexistente; a orientação de 

qualquer originalidade está diretamente relacionada às ruínas que a precedem, depende 

delas como um combustível que lhes imprime movimento, ainda que para contestá-las 

em último grau, fazendo girar as engrenagens dessa “máquina de produzir comoções”, 

segundo a definição de Mário de Andrade. 

É provável que a ponderação desse avanço constitua o segredo e a força do 

movimento de 1922, fundador de paradigmas, balizador de novas, por vezes estranhas 

perspectivas sobre o que veio antes e condicionador do que lhe sucedeu, como se as 

próprias tendências precedentes se contentassem com os bastidores da arte, à espera de 

algo mais grandioso, que merecesse as luzes da ribalta. Alfredo Bosi (1970), por 

exemplo, nomeia de pré-modernista a geração de Lima Barreto. Mudando o prefixo para 

sua antítese de subsequência, vemos, não raro, representados como pós-modernistas os 
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artistas da poesia concreta, como Décio Pignatari. Prefigurando essa necessidade 

essencialmente vanguardista, de preservação do arquivo, aliada a de reatualização dos 

paradigmas literários e à regeneração de novas tradições, Astrid Erll e Ansgar Nünning 

apontam que “através da escrita da história literária e da formação de cânones, o campo 

dos estudos literários – e não apenas a literatura – está envolvido na criação e na 

manutenção da memória cultural” (2005, p. 5).  

Mas o que compete ressaltar aqui, é que, realizado a seu tempo, manifestando-se 

em determinados aspectos sob o signo da melancolia ou do distanciamento das 

lembranças – não obstante à paradoxal familiaridade do passado – e tanto nos textos 

ficcionais como nos ensaios críticos, identificamos esse olhar in regard, no centro de 

uma tradição enraizada e difundida nas obras de Mário, Bandeira e Drummond. Bastará 

que recordemos do teor de qualquer um dos versos de “Os bens e o sangue”, onde o 

passado aparece alicerçado em fortalezas de carne e terra, da profundidade 

memorialística e dos ecos que se multiplicam a cada rua de “Evocação do Recife”, ou 

dos ensaios que funcionam como um “acerto de contas” do movimento modernista, que 

a partir dos anos de 1940 começam a despontar na produção andradiana. 

Em uma de seus relatos publicados em Passeios na ilha (2011), ao ser 

questionado sobre o gosto duvidoso da arquitetura de alguns dos casarões centenários 

da velha Itabira, Drummond responde, como se prestasse tributo a um venerável ancião: 

“São feias, mas são velhas”. Já na crônica sugestivamente intitulada de “Antigo”, o 

poeta mineiro narra a sensação de rever do alto a cidade de sua infância, de onde partira 

havia mais de duas décadas, e para a qual retornava, num sobrevôo de táxi aéreo: 

 

É curioso verificar (já o disse eu próprio, e já o disseram antes de mim) como 
as velhas cidades são precisamente as mais novas, elas que assistem à nossa 
meninice, presidem à nossa madureza, e nos sepultam a nós como ao nosso 
bisavô lendário. São velhos muros e velhas pedras; são velhas árvores, que 
até os prefeitos nomeados pelos interventores costumavam respeitar, 
ressalvados os casos de alergia vegetal; são mendigos publicamente 
considerados e estimados nesse caráter, sob o resguardo da pequena 
sociedade vicentina; são loucos mansos, é um cachaceiro que a intemperança 
elimina depois de longos anos, mas logo se faz substituir por outro 
exatamente do mesmo tipo. Tudo são velharias, mesmo com o rádio tocando 
alto e garotas dançando no clube. Uma velha cidade é qualquer coisa de 
decente e imutável, em que pese a aparência de certos hábitos introduzidos 
pelos “tentáculos do capital colonizador”, como se diz, ao passo que nós, na 
contínua desagregação e recomposição de nossa vida emocional, na 
alternativa de nossos amores e gripes, de nossos golpes comerciais e de 
nossas crises metafísicas, que somos senão o efêmero, o valetudinário e o 
nascido-velho? (Drummond, 2011, p. 35-36) 

 



156 

 

 

No texto drummondiano, as sensações de infância do poeta emergem das 

lembranças subterrâneas para se confrontarem com aquilo que representa um cotidiano 

similar, pertencente a outros, atualizado com as cores do momento. Note-se, por este 

breve trecho, que toda a crônica é construída num tipo específico de tempo verbal 

redimido, imparcial, distante de qualquer julgamento, o chamado presente gnômico. Os 

objetos e sensações ali convocados, não atendem ao chamado desse “agora” do 

acontecimento. Os muros, as árvores, o cachaceiro, não se materializam a não ser pelo 

presente da narrativa, mas nunca das coisas narradas; pela vivacidade da memória de 

um narrador que recorre à voz do tempo, de toda uma linhagem de itabiranos que viram 

as mesmas coisas que ele. Nós, de nossa parte, acreditamos ou não naquilo que nos é 

contado; os enunciados de valor geral parecem críveis, porque são atemporais, porque 

se reatualizam em um presente fantasmático, fora dos eixos. As montanhas cingidas 

pela via férrea em outros tempos, sobrevoadas no presente pelo aeroplano, as 

danceterias que vieram atestar a obsolescência do footing, um poço de terra que servia 

de banho aos meninos da região, prestando-se ao mesmo fim, com a ressalva de que o 

balneário singelo tinha agora seu curso interrompido por uma barragem de concreto. 

Tudo exatamente igual, completamente diferente.  

As lembranças de infância do menino Manuel Bandeira adquirem uma tônica de 

coexistência do passado com intensidade semelhante da que aparece na obra de 

Drummond, ressalvando o período de sua juventude, que, segundo o próprio poeta, 

confunde-se com a história de sua doença. Em poemas como “Profundamente”, o 

passado imemorial renasce nas lembranças de uma Festa de São João, tão vivificadas 

como a memória de um dia anterior, efeito reforçado pelo advérbio de tempo utilizado 

no primeiro verso, e pela sobreimpressão viva de uma noite festiva, contrastando com o 

efeito antitético dessa recordação alegre, que se estabelece com a insondável suspensão 

e profundidade das últimas estrofes: 

 

PROFUNDAMENTE 
 
Quando ontem adormeci 
Na noite de São João 
Havia alegria e rumor 
Estrondos de bombas luzes de Bengala 
Vozes cantigas e risos 
Ao pé das fogueiras acesas. 
(Bandeira, 2009, p. 113) 

 



157 

 

 

A quebra de continuidade desse quadro reminiscente, que revela a presença do 

passado pela nitidez das memórias, é proporcionada pelo final do poema, quando 

percebemos que tudo o que é evocado no escopo de um pretérito adjacente pertence, na 

verdade, às recordações longínquas da infância, à apropriação de um ubi sunt, que Ernst 

Robert Curtius define em Literatura europeia e Idade Média latina (1979) como uma 

tópica de constante suspensão, efeito que, transposto para o texto de Bandeira, 

persuade-nos de que todas as sensações, lembranças e rostos continuam ali, estáticos, à 

espera de uma despedida, de um desfecho irrecuperável, e entre eles o do próprio 

menino, que sob as ilusões perdidas e os despojos da noite passada, jamais saberá como 

terminou aquela festa:  

 

Quando eu tinha seis anos 
Não pude ver o fim da festa de São João 
Porque adormeci 
 
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 
Minha avó 
Meu avô 
Totônio Rodrigues 
Tomásia 
Rosa 
Onde estão todos eles? 
 
– Estão todos dormindo 
Estão todos deitados 
Dormindo 
Profundamente. 
(Bandeira, 2009, p. 114) 

    

Na crônica “O quintal”, publicada em Andorinha, andorinha (1966), além da já 

famosa capacidade de síntese descritiva, conseguimos discernir um retrato mais 

detalhado do itinerário traçado pelo escritor pernambucano, que compreende desde o 

pequeno mundo cercado de terra, das plantas e animais domésticos, dos novos cheiros, 

enfim, do microcosmo aos cuidados da matriarca da família, até as lembranças esparsas 

da Rua da União, dos torneios de papagaio e do gosto do amendoim, que ressurgem de 

“Evocação do Recife” para arrefecerem na mudança da família para o Rio de Janeiro, 

onde o poeta transplantado precisa redescobrir-se. A narrativa em pretérito imperfeito 

insinua uma espécie de curso preparatório do jovem poeta, fazendo de seus 

aprendizados diários um grande Bildungsroman, cujo final, já em pretérito perfeito, 

evidencia a formação completa do homem para a vida, como extensões do que antes 

eram o menino e o quintal:  
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Primeiro, num canto da varanda da sala de jantar, a grande talha de barro, 
refrescadora da água, que se bebia pelo “coco”, vasilha feita do endocárpio 
do fruto do mesmo nome e com bonito cabo torneado; havia, no centro do 
quintal o coradouro, “quaradouro”, como dizíamos, magnífico quaradouro, 
com as suas folhas de zinco ondulado; em torno, ao longo das varandas e do 
paredão da casa das Lins, ao fundo, dissimulando o galinheiro, também 
magnífico (um senhor galinheiro!), e o cambrone, os canteiros de flores 
singelas, hortaliças, arbustos, medicinais de preferência (sabugueiro, malva, 
etc.). Minha avó estimulava as minhas veleidades de hortelão: “Plante estes 
talinhos de bredo, que quando eles derem folha eu lhe compro”. E eu 
plantava e ela comprava o bredo, e com esse dinheiro comprava eu flecha e 
papel de seda para fabricar os meus papagaios... Essa atividade não me fez 
agricultor nem negociante, mas as horas que eu passava no quintal eram de 
treino para a poesia. Na rua, com os meninos da minha idade eu brincava 
ginasticamente, turbulentamente; no quintal sonhava na intimidade de mim 
mesmo. Aquele quintal era o meu pequeno mundo dentro do grande mundo 
da vida. (Bandeira, 2009, p. 623) 

 

Já em Mário de Andrade, essa presença do tempo se manifesta por intermédio 

dos célebres textos memorialistas, escritos entre 1940 e 1945 e em sua maioria 

publicados apenas postumamente, onde o escritor paulistano parece contabilizar, como 

num retrospecto, as perdas e os ganhos propiciados pelo movimento de 1922, chegando 

à conclusão desencantada de que sua intenção pragmática de arte não bastou para 

alcançar uma conformação social mais justa, porque restringiu-se a um esforço 

individual, muito palrador e pouco combativo – segundo o prospecto que o próprio 

escritor tece sobre sua atuação – tal como é evidenciado pelos trechos finais de “O 

movimento modernista”, essa espécie de ensaio-testamental publicado em Aspectos da 

literatura brasileira, em comemoração aos vinte anos da Semana de Arte Moderna: 

 

Vítima do meu individualismo, procuro em vão nas minhas obras, e também 
nas de muitos companheiros, uma paixão mais temporânea, uma dor mais 
viril da vida. Não tem. Tem mais é uma antiquada ausência de realidade em 
muitos de nós. Estou repisando o que já disse a um moço... E outra coisa 
sinão o respeito que tenho pelo destino dos mais novos se fazendo, não me 
levaria a esta confissão bastante cruel, de perceber em quase toda a minha 
obra a insuficiência do abstencionismo. Francos, dirigidos, muitos de nós 
demos às nossas obras uma caducidade de combate. Estava certo, em 
princípio. O engano é que nos pusemos combatendo lençois superficiais de 
fantasmas. Deveríamos ter inundado a caducidade utilitária do nosso 
discurso, de maior angústia do tempo, de maior revolta contra a vida como 
está. Em vez: fomos quebrar vidros de janelas, discutir modas de passeio, ou 
cutucar os valores eternos, ou saciar nossa curiosidade na cultura. E si agora 
percorro a minha obra já numerosa e que representa uma vida trabalhada, não 
me vejo uma só vez pegar a máscara do tempo e esbofeteá-la como ela 
merece. Quando muito lhe fiz de longe umas caretas. Mas isto, a mim, não 
me satisfaz. (Andrade, 1974, p. 252-253) 
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A oscilação que observamos, no discurso do escritor paulistano, entre a primeira 

pessoa do plural e a primeira pessoa do singular, confere-lhe essa tônica de voz da 

geração que, desde 1922, muitos de seus contemporâneos já lhe atribuíam. Não é, 

portanto, de modo inconsciente, que na retomada de nossas discussões verticalizamos o 

foco analítico na figura de Mário de Andrade, sem nos delongarmos no estudo das 

contribuições propiciadas pela obra de Manuel Bandeira e de Carlos Drummond. Parece 

um despropósito reiterar o chavão de que elas foram muitas e de extrema importância; 

isso é mais que certo, afinal, esta pesquisa é uma de suas tributárias. 

Mas, com relação ao ideal modernista, é ao menos relevante supor que se essa 

melancolia, semelhante a um juntar de cacos, uma contabilização de perdas, que resta 

do passado de um, não se reflete no exercício poético dos outros dois, é porque as 

expectativas do trio caminharam em desconforme e que, se as houve por parte de 

Drummond e Bandeira, fizeram escassas sombras às muralhas projetadas pelo autor de 

Macunaíma, que ainda hoje se refletem em ganhos reais para nossa concepção de um 

ideal descentralizado de cultura, de proteção dos acervos nacionais, de criação de leis de 

incentivo, atestando a presença monumental de Mário na própria formação do Estado e 

de seu capital cultural. Ou seja, não há, na constatação da disparidade dessas 

expectativas, uma crítica da arte mais ou menos engajada, mas apenas a comprovação 

de que o teor de determinados anseios é diretamente proporcional à dimensão dos 

sucessos e fracassos a que estão submetidos seus idealizadores, ou ainda, secundando a 

máxima proferida em certa ocasião por Mário em carta a Carlos Drummond, “quem dá 

o que tem, não fica devendo”. 

Contrariando o reducionismo que esse traço distintivo aparentemente pressupõe, 

Mário de Andrade, na ocasião da publicação de Alguma Poesia e de Libertinagem, 

constata o caráter individualista da obra de Manuel Bandeira e de Carlos Drummond, 

entrevendo ali um “excesso do indivíduo no que ele tem de mais complexo, de mais 

precário e desierarquizado” (Andrade, 1972, p. 44). Com uma só cartada, o escritor 

paulistano revela a complexidade dos muitos “eus” que coabitam a personalidade 

fragmentada do artista moderno, como se fizesse dele um destes personagens dos 

romances de construção que, em suas constantes tentativas de se reconhecerem em ou 

outro tipo social, acabam fraquejando frente a essa multiplicidade incontida de si 

mesmo, que é inexplicável, labiríntica e só se realiza nas tensões do introspecto. 

Ao se referir a Carlos, Mário de Andrade, nos escritos de “Elegia de Abril”, 

assinala como sintomas do individualismo moderno, o sujeito ascético, no apogeu de 



160 

 

 

sua força moral, “dominador e com todas as probabilidades de vitória, mas que se anula 

numa conformista desistência e vai-se embora”: 

 

O que está aparecendo com abundância não é este fracasso derivado de duas 
forças em luta, mas a descrição do ser sem força nenhuma, do indivíduo 
desfibrado, incompetente pra viver, e que não consegue opor elemento 
pessoal nenhum, nenhum traço de caráter, nenhum músculo como nenhum 
ideal contra a vida ambiente. Antes, se entrega à sua conformista 
insolubilidade. (Andrade, 1974, p. 190) 

  

A anulação do indivíduo seria um ocaso mais digno para aqueles que viveram os 

anos de intenso combate modernista e viram-se, duas décadas depois, levados por 

correnteza mais mansa? Diríamos que sim, se não por um detalhe: o Carlos a que Mário 

se refere acima pouco tem de semelhante com o nosso itabirano ensimesmado, mas 

estabelece com ele uma retomada semelhante à desenvolvida pelo faux raccord 

cinematográfico, onde dois planos aparentemente desconexos firmam entre si uma 

continuidade, que aguça o estranhamento inicial do espectador, ao passo que estimula 

sua capacidade de captar ligações, obliteradas pelo caos aparente da cena. Trata-se aqui 

da personagem protagonista do romance Banguê (1934), de José Lins do Rêgo, 

“emocionantemente fraco”, segundo a definição do próprio escritor paulistano. Não que 

este seja um problema exclusivo do espaço ficcional; o conformismo existe, é um 

perigo de geração, mas vencê-lo não compete aos nossos três heróis de resistência. 

Resta-lhes, como alternativa, uma possibilidade de auto-reconfiguração, que visa 

lidar com estas incompreensões com maior desenvoltura. Resultam daí as máscaras que 

o indivíduo cria como sublimação dos anseios coletivos: o gauche que só se reconhece 

no mundo desconcertado; o tísico às voltas com sua doença, que elimina qualquer 

possibilidade de futuro promissor; o homem em sua componente religiosa, na tentativa 

de dar vazão ao inexplicável e inquietante; a exposição do erotismo como um fator de 

questionamento dos aparelhos ideológicos, da família tradicional, do casamento, das 

instituições sociais, etc. 

Estabelece-se, assim, um plano convexo, com a convergência de certos 

caracteres, sincrônicos por um lado, e diacrônicos por outro, já que o que em Bandeira e 

em Drummond exprime-se como a complexidade das relações interpessoais e acaba 

recalcado no individualismo, manifesta-se em Mário apenas a posteriori, com o declínio 

de uma expectativa inconclusa, que é a de união dos intelectuais e da classe média, de 

modo geral, em torno de um ideal abúlico, desarvorado, não por falta de empenho do 
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artista, como reconhece modestamente o escritor paulistano, mas por ocasião mesmo de 

um sentimento revolucionário, confrontante com a pouca receptividade do contexto 

social aristocrático e tradicionalista, de acordo com o que afirma Nicolau Sevcenko, em 

Literatura como Missão: 

 

Um conjunto de escritores inconformados e reformistas iria se ajustar 
adequadamente às potencialidades da nova realidade, dedicados que estavam 
a dispor do manancial científico e cultural europeu a fim de conhecer a fundo 
a realidade nacional e poder dirigir conscientemente o curso da sua 
transformação a partir do interior mesmo do seu mister. Espécie de 
“escritores-cidadãos”, exerciam suas funções com os olhos postos nos centros 
de decisão e nos rumos da sociedade numa atitude pervicaz de “nacionalismo 
intelectual”. Obviamente, porém, sem condições materiais estáveis de 
sustentação, esses escritores profundamente envolvidos no processo de 
modelação política e social iriam se esbater continuamente numa luta 
ignominiosa pela sobrevivência. Na busca permanente de um alívio para sua 
situação, oscilariam entre o anseio de fruir mecenato e o desejo de exercer 
tutela, por mais contraditórios que possam parecer à primeira vista. 
(Sevcenko, 1985, p. 106) 

 

Sevcenko observa com precisão o intervalo doloroso que havia entre os anseios 

sociais do artista na Primeira República e os parcos recursos financeiros de que 

dispunha para sua concretização. Não constitui segredo algum, por exemplo, que o 

Modernismo brasileiro, de sua fundação ao termo, sustentou-se amparado pelo 

mecenato de uma minoria aristocrática afeita às vanguardas. “O movimento modernista 

era nitidamente aristocrático” (Andrade, 1974, p. 236), reconhecia o paulistano em um 

de seus ensaios da década de 1940. Financiado por esta oligarquia cafeeira, emergente 

antes da crise de 1929, da qual Dona Olívia Guedes Penteado era ilustre representante, o 

turista aprendiz pôde valer-se, em suas pesquisas, das famosas excursões exploratórias 

ao Norte do Brasil, das reuniões movimentadas dos salões modernistas e, inclusive do 

auxílio à editoração de algumas obras divulgadoras do novo ideal, que convergiam, 

enfim, para a disseminação desse pensamento artístico mais engajado. 

Uma metáfora proeminente neste sentido surge no diálogo de Mário com o 

escritor carioca Guilherme de Figueiredo, onde o paulistano expressa sua preocupação 

em face do vigor de um esteticismo artístico voluntarioso, temendo que, a qualquer 

momento, sua obra pudesse ser tomada por uma “camélia branca”, bonita, mas sem cor, 

sem cheiro, estética, figurativa, ornamental. A imagem antitética desse artificialismo se 

manifesta na figura da negra, que cumpre fatalmente os passos do samba em “Carnaval 

carioca”, como se sua própria vida confluísse, em missão, para aquele vislumbre: 
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CARNAVAL CARIOCA 
 
Os negros sambando em cadência. 
Tão sublime, tão áfrica! 
A mais moça bulcão polido ondulações lentas lentamente 
Com as arrecadas chispando raios glaucos ouro na luz peluda de pó. 
Só as ancas ventre dissolvendo-se em vaivéns de ondas em cio. 
Termina se benzendo religiosa talqualmente num ritual. 
(Andrade, 1987, p. 167) 

 

O símbolo apresentado pelo poema relaciona-se diretamente com senso teatral 

superior, por assim dizer, diferente do cabotinismo andradiano, porque, ao contrário 

deste, não se deixa captar senão por um olhar clínico que, Freud, por exemplo, define 

como o delírio de ser notado, em suas análises de “Introdução ao Narcisismo”, no qual 

o psicanalista afirma que “as mulheres, especialmente se forem belas ao crescerem, 

desenvolvem certo autocontentamento que as compensa pelas restrições sociais que lhes 

são impostas” (Freud, 1996, p. 94). Em outros termos, a negra dançando com religião, 

seguindo a cadência da música em passos não decorados, vem sintetizar também o 

desejo de Mário de Andrade por um nacionalismo instintivo, simples e extraordinário, 

que não dependesse sempre de um “forçar a nota” para conseguir visibilidade, já que o 

próprio pensamento empenhado gera em si o sacrifício da espontaneidade, conforme 

relata em carta a Carlos Drummond, em novembro de 1924:  

 

Eu conto no meu “Carnaval carioca” um fato a que assisti em plena avenida 
Rio Branco. Uns negros dançando o samba. Mas havia uma negra moça que 
dançava melhor que os outros. Os jeitos eram os mesmos, mesma habilidade, 
mesma sensualidade mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo 
um pouco decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um 
automóvel que passava. Ela, não. Dançava com religião. Não olhava pra lado 
nenhum. Vivia a dança. E era sublime. (Andrade, 2002, p. 50) 

 

No entanto, a partir de 1932, com o estouro da Revolução Constitucionalista, os 

símbolos desse nacionalismo performático cedem lugar a manifestações patrióticas mais 

sinistras, e com eles, todo o arsenal poético da palavra é substituído pelo da guerra. 

Imortalizados, tempos depois, num monumento em homenagem à Revolução, afixado 

no pátio da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, os versos do filósofo e 

jurista, Tobias Barreto, depõem sobre os sacrifícios realizados pela classe intelectual 

paulistana, em prol da defesa de seu Estado: “Quando se sente bater / no peito heroica 

pancada / Deixa-se a folha dobrada / Enquanto se vai morrer”. Evidentemente, o embate 

intelectual era visto quase como um acovardamento, ao passo que o abstencionismo e a 

declaração das inimizades caminhavam emparelhados com o ideal político. 
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O levante de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul contra São Paulo implantou 

um germe de intrigas no grupo modernista, que conduziram Mário de Andrade a um 

auto-isolamento constante, seguido daquela espécie de exame de consciência que 

inaugura a fase da introspecção na obra andradiana. Entre o derramamento de sangue e 

o abatimento das letras, o recolhimento moral que se observa é o mesmo. Há um 

assomo de frustrações, um silêncio de pós-guerra, estimulante da indolência, que faz 

com que grande maioria dos pensadores desse período chegue à mesma conclusão do 

Major Quaresma, de Lima Barreto, “o melhor é não agir”:  

 

O melhor é não agir, Adelaide... Além do que, penso que todo este meu 
sacrifício tem sido inútil. Tudo o que nele pus de pensamento não foi 
atingido; e o sangue que derramei, e o sofrimento que vou sofrer toda a vida, 
foram empregados, foram gastos, foram estragados, foram vilipendiados e 
desmoralizados em prol de uma tolice política qualquer... Ninguém 
compreende o que quero, ninguém deseja penetrar e sentir; passo por doido, 
tolo, maníaco e a vida se vai fazendo inexoravelmente com sua brutalidade e 
fealdade. (Barreto, 2001, p. 397) 

  

Neste novo e sombrio contexto, há pouco espaço para a Literatura ou qualquer 

outra manifestação de arte com um fim em si mesma. A nação se fragmenta em 

dissabores locais e sofrimentos adjacentes; o amor da pátria contrai-se num sentimento 

depurado, imediatista; o bairrismo e a defesa estatal tornam-se valores mais altos, ao 

passo que mais ameaçados. A pesquisa estética, que se manifesta em grande parte pela 

correspondência, sofre baixas consideráveis. É tempo de pegar em armas e abandonar a 

pena, o que explica os recorrentes períodos de interrupção no diálogo epistolar, de modo 

geral. Se observarmos os índices de refacção dos textos modernistas, veremos que eles 

se manifestam, em sua maioria, num período contíguo a 1930. A ruptura do fluxo 

epistolar entre Mário e Drummond, que indica também uma cisão no exercício da crítica 

genética, ocorre precisamente em 06 de novembro de 1932, um mês após o término da 

Revolução, retornando timidamente apenas em novembro do ano seguinte: 

 

No momento, eu faria tudo, daria tudo pra São Paulo se separar do Brasil. 
Não meço consequências, não tenho doutrinas, apenas continuo entregue à 
unanimidade, apaixonadamente entregue. E a nossa unanimidade está por 
completo ausente do Brasil. E a História, o passado, o presente, ajuda bem 
essa desilusão e esse esclarecimento da unanimidade. [...] Jamais me faltou o 
instinto de solidariedade. Agora falta, abatido por uma solidariedade mais 
precária. Porém mais imediata: a solidariedade paulista, que compensa tudo, 
me desfaz numa unanimidade vermelha e inventa a raça. Dá uma satisfação, 
dá uma separação tamanha na gente se sentir paulista, não, você não pode 
imaginar, é um egoísmo fulgurante. Você perceberá fácil que ainda estou 
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desarrazoado. Por mim não sei se estou. Você, nacionalmente falando, é um 
inimigo meu agora. (Andrade, 2002, p. 428) 

 

Entre o paulistano e Manuel Bandeira permanece também, embora em menor 

grau, certo mal-estar posterior à revolução, que se explica pela investida nordestina às 

oportunidades de trabalho que surgiam no sudeste45. No entanto, como pernambucano, 

o poeta, há muito radicado no Rio de Janeiro, não toma partido entre o separatismo 

paulista e a unificação dos outros estados, como afirma em carta de 1932: “Eu torci por 

uma luta difícil em que nenhum dos lados levasse as vantagens insolentes da vitória” 

(Bandeira, 2001, p. 542). 

Para Nicolau Sevcenko, o que se pode definir como um pessimismo de geração, 

que acomete os intelectuais dos primórdios republicanos, manifestando-se na obra de 

Mário de Andrade em sua fase intermediária, fundamenta-se muito mais na 

incompreensão das novas demandas sociais dos sujeitos da modernidade, do que em sua 

suposta leviandade para com os ideais crítico-nacionalistas, que são afinal, frutos 

amadurecidos do período alencariano: 

 

“As ilusões foram-se com o tempo... Ninguém se bate mais por ideais”. Há 
um exagero derrotista nessas afirmações. Os ideais não morreram, 
simplesmente mudaram. O automóvel, a elegância, o retrato no jornal, a 
carreira diplomática resumem em si quase que todos os anseios das novas 
gerações. Verifica-se em todo esse período um curioso processo de passagem 
da vigência social dos valores interiores, valores morais, essenciais, ideais, 
para os exteriores, materiais, superficiais, mercantis. (Sevcenko, 1985, p. 96) 

 

Nascido em 1893, Mário é essencialmente um homem do século XX, inserido, 

entretanto, neste contexto intermediário, como tributário das gerações anteriores 

(Manuel Bandeira) e embaixador das que o procedem (Carlos Drummond). 

Correligionário dos “tempos de chumbo” do Modernismo, a chamada fase destruidora, 

o paulistano enquadra-se numa categoria letrada que entende a transitoriedade essencial 

dessa década mais extremista, já que passou por ela, porém, não admite o verdadeiro 

conformismo que lhe é subsequente, motivo pelo qual briga, acusa o aristocracismo de 

sua própria geração, ao mesmo tempo em que alerta os moços para que saiam da zona 
                                                           
45 Em carta a Carlos Drummond, datada de 6 de novembro de 1932, Mário relata brevemente o êxodo 
nordestino rumo à São Paulo e a ocupação gaúcha da cidade, que motivou o alistamento do surpreendente 
montante de voluntários, combatentes de 1932: “Era um povo inteiro que se levantava numa unanimidade 
pânica, numa energia assombrosa, absolutamente inesperada. Impossível até de imaginar, pra mim que 
tinha da raça paulista a mais cética das opiniões. Mas tanto bastaram dois anos de abatimento, a nojenta 
ocupação gaúcha de 30 e a não menos nojenta avança nordestina em seguida, pra tornar um povo que se 
vendera à ambição do ganho e aos prazeres da sua civilização numa raça homogênea, dotada de coragem 
coletiva, capaz de guerra e sacrifício”. (Andrade, 2002, p. 425)  
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de conforto herdada, aponta as facilidades do engajamento de poltrona e, sobretudo, 

indica novos caminhos, na atitude inédita e crepuscular de quem tem a visão do 

conjunto e enxerga um passo à frente dos demais. Carlos Guilherme Mota, em Ideologia 

da cultura brasileira (1990) aponta, com propriedade, que: 

 

Mário avança para além dos limites convencionais reservados para a 
intelectualidade – limites ditados por posições de classe. Avança e desvenda 
a postura básica da sua “geração”, com a consciência aguda de quem está 
vivendo o fim de um momento cultural – o “quinto ato” –, o que permite 
avaliar e desmistificar o processo vivido e apontar, para o futuro, os referidos 
“princípios” – dentre eles o da estabilização da “consciência criadora 
nacional”. Por esse motivo, a capacidade de diagnosticar o fim de um “ciclo” 
e de anunciar diretrizes para a produção futura, pode ser utilizada como 
marco ideológico numa história da cultura do Brasil. (Mota, 1990, p. 107) 

 

A tomada de consciência dessas facilidades propiciadas inaugura uma mudança 

de postura, identificável nos últimos ensaios de Aspectos da Literatura Brasileira, em 

que se observa não apenas a inauguração de um modo mais analítico e menos 

combativo de se pensar a arte, alimentado pelo sangue das novas gerações, mas uma 

transmissão de tocha no sentido estrito do termo, por meio da qual a experiência dos 

arautos da velha guarda mantém-se presente, como advertência e direcionamento. É 

esse o traçado evidenciado em textos como a “Elegia de Abril” (1941) e, 

particularmente, em “O movimento modernista” (1942):  

 

Hoje o artista brasileiro tem diante de si uma verdade social, uma liberdade 
(infelizmente só estética), uma independência, um direito às suas 
inquietações e pesquisas que não tendo passado pelo que passaram os 
modernistas da Semana, ele nem pode imaginar que conquista enorme 
representa (Andrade, 1974, p. 251). 

 

Essa “entrega dos pontos”, a indiferença do artista contemporâneo, metido 

consigo mesmo, conversando com seus botões, por vezes até mesmo alienado, 

prenuncia a segunda fase de instauração do isolamento de Mário de Andrade, que é 

acompanhada pelo reconhecimento do “medalhonismo”, quando o escritor se dá conta 

de que seus esforços, ao contrário de propagarem uma chama de engajamento entre os 

colegas que a ele recorriam, terminavam por favorecer a acomodação, tendência 

perfeitamente definida pela frase-síntese de toda o inconformismo manifestado em 

“Elegia de Abril”: “Não convém à inteligência brasileira se satisfazer tão cedo de suas 

conquistas. A satisfação, como felicidade, é um empobrecimento” (Andrade, 1974, p. 

193). O resultado dessa constatação angustiante manifesta-se no escritor paulistano pela 
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tentativa constante de apagamento do homem de letras a favor do cidadão, um cansaço 

da vida intelectual, como declara em carta a Guilherme de Figueiredo: “Ando com 

enjôo de mim. Me sinto estandartizado. Não sou mais eu” (Andrade, 1989, p. 48). 

Em seguida, há uma paralisação do empreendimento criativo, seguida da recusa 

frequente de colaborações em periódicos, cancelamento de conferências, abandono de 

pesquisas acadêmicas, censura às entrevistas concedidas, enfim, um verdadeiro 

encarceramento do indivíduo na torre-de-marfim, prenunciando aí a decisão do sujeito 

político que abandona a civitatis, no limiar definido por Giorgio Agamben, em Homo 

sacer (2010, p. 109), entre “aqueles que concebem o exílio como uma pena e aqueles 

que o consideram em vez disso como um direito e um refúgio”: 

 

O intelectual, o artista, pela natureza, pela sua definição mesma de não-
conformista, não pode perder a sua profissão, se duplicando na profissão de 
político. Ele pensa, meu Deus! e a sua verdade é irrecusável pra ele. 
Qualquer concessão interessada pra ele, pra sua posição política, o 
desmoraliza, e qualquer combinação, qualquer concessão o infama. É da sua 
torre-de-marfim que ele deve combater, jogar desde o guspe até o raio de 
Júpiter incendiando cidades. Mas da sua torre. Ele pode sair da torre e ir botar 
uma bomba no Vaticano, na Casa Branca, no Catete, em Meca. Mas sua torre 
não poderá ter nunca pontes nem subterrâneos. (Andrade, 2002, p. 539) 

 

O escritor, em busca de uma perspectiva correta, de uma distância ideal, atinge 

finalmente essa harmonia superior, que se manifesta pelo equilíbrio entre estética e 

ideologia, entre lirismo e inteligência pensada, entre a vida que segue seu itinerário 

natural e o engajamento voluntarioso. Um acordo entre partes desconexas da mesma 

personalidade, alcançado apenas em 11 de fevereiro de 1925, precisamente há quatorze 

dias antes de sua morte. No escrito persiste ainda certo resquício de orgulho do artista 

em face de seu “trabalho de formiga”, que é cotidiano, moroso, cansativo e ainda hoje 

escassamente retribuído. 

Contudo, o reconhecimento da torre como um local de combate altaneiro, à 

coberto de ataques externos e, ao mesmo tempo, certeiro nos contragolpes – afinal, é 

dessa posição privilegiada que o artista lança seus dardos – resultou em ganhos efetivos 

para o correspondente paulistano e seu desejo de influir. A decisiva carta de 1945, na 

qual Mário afirma estar fazendo um “poema chato, pesado, difícil de ler”, prenunciando 

o que seria sua “Meditação sobre o Tietê”, possibilitou ainda a disseminação do que o 

paulistano tinha de mais valioso: uma sugestão inovadora, um conselho a despropósito 

e, neste caso, a possibilidade de um contínuo, uma transmissão de tocha, conforme 

metáfora de Antonio Candido, que se reatualiza a cada instante em que surge qualquer 
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“Oficina irritada”, prenunciando novas composições aos moldes da que inspirou 

Drummond: “secas, abafadas e difíceis de ler”. 

É de 1940 o ensaio intitulado “Modernismo”, onde Mário enumera outras 

conquistas propiciadas pelo movimento de 1922, atribuindo, com seu senso de previsão 

infalível, já naquela época, a importância da publicação das cartas modernistas – esse 

gênero textual historicamente subestimado – para a constituição de um passado literário 

mais fiel à sua gênese:  

  

Ora, é geralmente aceito, e com razão, que o Modernismo, como estado de 
espírito dominante e criador, durou pouco menos de dez anos, terminando em 
1930 com as revoluções políticas e a pacificação literária. [...] Creio ser 
prematuro decidir desde já o que vai ficar dos oito anos de vida ativa do 
Modernismo, mas si permanecerem dessa fase que foi eminentemente de 
ordem crítica, que foi de pesquisa e experiência, que foi um movimento 
preparatório destruidor de tabus, treinador do gosto público, arador dos 
terrenos, si restarem na permanência da literatura nacional três nomes que 
sejam, o Modernismo já terá feito mais do que lhe competia. Porque, 
conscientemente ou não, (em muitos conscientemente, como ficará 
irrespondivelmente provado quando se divulgarem as correspondências de 
algumas figuras principais do movimento), o Modernismo foi um trabalho 
pragmatista, preparador e provocador de um espírito inexistente então, de 
caráter revolucionário e libertário. (Andrade, 1972, p. 186-187)  

 

No fim das contas, esse apelo ao passado que se manifesta pelo choque de 

temporalidades tão dissonantes, pelo aproveitamento sistemático do cânone romântico, 

pelos embates e confluências do nosso trio de escritores, mais do que representar um 

diálogo com a tradição precedente, anunciando a diferença crucial entre o movimento 

de 1922 e as vanguardas que apregoavam uma ruptura determinante, vem asseverar a 

estruturação in media res da recente história literária. Nela tudo começa relativizado, em 

suspensão, até que o caminho de uma continuidade seja reabsorvido, não por uma 

necessidade implícita de retorno ao elemento anterior estandartizado, e sim pelo fato de 

que é aquele o momento propício, no qual a ligação estabelecida com o passado 

encontra um fio condutor mais dinâmico e receptivo, como uma criança, que esperasse 

durante anos para completar seu quebra-cabeça, até descobrir, num canto do quarto, sob 

a cama, a peça central desaparecida, amarelada pelo tempo. Afinal, mesmo para aqueles 

que desconfiam do passado, como admite Mário na conferência de 1942, resta um toque 

de estranha familiaridade, entremeada por resistência e resignação, um passado ainda 

presente, um unheimlich estranhamente familiar, se nos é permitido o paradoxo.  

“Eu tenho medo. Medo de ser multiplicado em multidão”, confessava o 

paulistano a Murilo Miranda, em carta de 1936. Como se não bastasse este primeiro 
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temor, o prognóstico daquele que pode ser considerado o mais célebre de seus versos 

funciona ainda como síntese da fragmentação do indivíduo que, por fatalidade das 

obrigações interiores para com o “monstro mole e indeciso” de seu país, nunca pôde ser 

um só: “Eu sou trezentos, sou trezentos e cinquenta”. O Mário Raul, da Rua Lopes 

Chaves, por razões alheias ao homem e afeitas ao intelectual, convertido em medalhão, 

tornou-se universal demais para ser poeta, trezentos e cinquenta Mários 

estrategicamente posicionados na inatingível torre-de-marfim. Mário de Andrade do 

Brasil. Mas nenhum Brasil existe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 09: Mário de Andrade fumando. 
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de; ANDRADE, Mário de. 
Lélia Coelho Frota; Prefácio e notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de 
Janeiro: Bem-te-vi, 2002. p. 417. (Foto de Gilda Moraes Rocha, 1932)
 
 

Mário de Andrade fumando.  
ANDRADE, Carlos Drummond de; ANDRADE, Mário de. Carlos & Mário

e notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de 
vi, 2002. p. 417. (Foto de Gilda Moraes Rocha, 1932) 
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Figura 10: Manuel Bandeira em seu apartamento na Avenida Beira
Humildade, paixão e morte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 201.

Manuel Bandeira em seu apartamento na Avenida Beira-Mar. Fonte: ARRIGUCCI JR., Davi. 
. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 201. 
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Figura 11: Carlos Drummond fotografado por Sílvio da Cunha, 1947. 
Drummond de; ANDRADE, Mário de. 
notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de Janeiro: Bem

Carlos Drummond fotografado por Sílvio da Cunha, 1947. Fonte: ANDRADE, Carlos 
Drummond de; ANDRADE, Mário de. Carlos & Mário. Organização de Lélia Coelho Frota; Prefácio e 

los Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de Janeiro: Bem-te-vi, 2002. p. 499.
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Figura 12: Manuela, a máquina de escrever de Mário de Andrade. 
BANDEIRA, Manuel. Correspondência
Antônio de Moraes. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 2001. p. 203
 

Figura 13: Mário em Belém, 1927. 
ANDRADE, Mário de. 
notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de Janeiro: Bem
2002. p. 101. 

 

 
Manuela, a máquina de escrever de Mário de Andrade. Fonte: ANDRADE, Mário de; 

Correspondência: Mário de Andrade & Manuel Bandeira. Organização de Marcos 
Antônio de Moraes. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 2001. p. 203

Mário em Belém, 1927. Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de; 
ANDRADE, Mário de. Carlos & Mário. Organização de Lélia Coelho Frota; 
notas de Carlos Drummond de Andrade e Silviano Santiago. Rio de Janeiro: Bem
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Figura 14: “Minha terra tem palmeiras”, capa do primeiro caderno de poesias de Carlos Drummond. 
Fonte: FERRAZ, Eucanaã (org.). 
Sales, 2010. 

“Minha terra tem palmeiras”, capa do primeiro caderno de poesias de Carlos Drummond. 
FERRAZ, Eucanaã (org.). Alguma Poesia: o livro em seu tempo. São Paulo: Instituto Moreira 
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livro em seu tempo. São Paulo: Instituto Moreira 



 

 

 
Figura 15: Capa da primeira edição de 
Fonte: http://www.projetomemoria.art.br/drummond/obra/poesia_livros.jsp

Capa da primeira edição de Alguma Poesia. Consulta em 01-10-2012. 
http://www.projetomemoria.art.br/drummond/obra/poesia_livros.jsp 
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Figura 16: Capa da primeira edição de 
Fonte: http://bia-senday.blogspot.com.br/2010/04/manuel

 

Capa da primeira edição de Libertinagem. Consulta em 01-10-2012. 
senday.blogspot.com.br/2010/04/manuel-carneiro-de-sousa-bandeira-
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ANEXO I – EVOCAÇÃO DO RECIFE 

BANDEIRA, Manuel. Evocação do Recife. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 107-110.  

 
 

EVOCAÇÃO DO RECIFE 
 

 
Recife 
Não a Veneza americana 
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais 
Não o Recife dos Mascates 
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois – 
 Recife das revoluções libertárias 
Mas o Recife sem história nem literatura 
Recife sem mais nada 
Recife da minha infância 
 
A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da casa de 
dona Aninha Viegas 
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz 
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, 
risadas 
A gente brincava no meio da rua 
Os meninos gritavam: 
 
 Coelho sai! 
 Não sai! 
 
À distância as vozes macias das meninas politonavam: 
 
 Roseira dá-me uma rosa 
 Craveiro dá-me um botão 
 
 (Dessas rosas muita rosa 
 Terá morrido em botão...) 
 
De repente 
 nos longes da noite 
 
Uma pessoa grande dizia: 
Fogo em Santo Antônio! 
Outra contrariava: São José! 
Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. 
Os homens punham o chapéu saíam fumando 
E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo 
 
Rua da União... 

Como eram bonitos os nomes das ruas da minha infância      
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Rua do Sol 
(Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal) 
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade...                                          
      ...onde se ia fumar escondido 
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora... 
      ...onde se ia pescar escondido 
Capiberibe 
– Capibaribe 
Lá longe o sertãozinho de Caxangá 
Banheiros de palha 
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 
Fiquei parado o coração batendo 
Ela se riu 
      Foi o meu primeiro alumbramento 
 
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu 
 
E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de 
bananeiras 
 
Novenas 
 Cavalhadas 
Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos 
Capiberibe 
– Capibaribe 
 
Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas com o xale vistoso de 
pano da Costa 
E o vendedor de roletes de cana 
O de amendoim 
 que se chamava midubim e não era torrado era cozido 
 
Me lembro de todos os pregões: 
 Ovos frescos e baratos 
 Dez ovos por uma pataca 
Foi há muito tempo... 
 
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
 Ao passo que nós 
 O que fazemos  
 É macaquear 
 A sintaxe lusíada 
A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem 
Terras que não sabia onde ficavam 
 

Recife...            
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Rua da União... 

A casa de meu avô... 
Nunca pensei que ela acabasse! 
Tudo lá parecia impregnado de eternidade 
 
Recife... 
 Meu avô morto. 
 
Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. 
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ANEXO II – POEMA DE SETE FACES 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poema de sete faces. In: Nova Reunião. v. 01. 3. ed. 

Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. p. 09-10.   

 
 

POEMA DE SETE FACES 
 
 

Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás do óculos e do bigode. 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que era fraco. 
 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração. 
 
Eu não devia te dizer  
mas essa lua 
mas esse conhaque 
botam a gente comovido como o diabo. 
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ANEXO III – LIRA II, MARÍLIA DE DIRCEU: TOMÁS ANTÔN IO GONZAGA 

GONZAGA, Tomás Antônio. Lira II, de Marília de Dirceu. In: CAMPEDELLI, Samira 

Youssef. Tomás Antônio Gonzaga: seleção de textos, notas, estudos biográfico, 

histórico e crítico e exercícios. São Paulo: Abril Educação, 1980. p. 28-29  

 
 

LIRA II 
 

Esprema a vil calúnia muito embora 
Entre as mãos denegridas, e insolentes, 

Os venenos das plantas, 
E das bravas serpentes. 

 
Chovam raios e raios, no meu rosto 
Não hás de ver, Marília, o medo escrito: 

O medo perturbador, 
Que infunde o vil delito. 

 
Podem muito, conheço, podem muito, 
As fúrias infernais, que Pluto move; 

Mas pode mais que todas 
Um dedo só de Jove. 

 
Este Deus converteu em flor mimosa, 
A quem seu nome dera, a Narciso; 

Fez de muitos os Astros, 
Qu’inda no Céu diviso. 

 
Ele pode livrar-me das injúrias 
Do néscio, do atrevido ingrato povo; 

Em nova flor mudar-me, 
Mudar-me em Astro novo. 

 
Porém se os justos Céus, por fins ocultos, 
Em tão tirano mal me não socorrem; 

Verás então, que os sábios, 
Bem como vivem, morrem. 

 
Eu tenho um coração maior que o mundo! 
Tu, formosa Marília, bem o sabes: 

Um coração..., e basta, 
Onde tu mesma cabes. 
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ANEXO IV – LENDA BRASILEIRA 

BANDEIRA, Manuel. Lenda brasileira. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 111.  

 
 

LENDA BRASILEIRA 
 
 
A moita buliu. Bentinho Jararaca levou a arma à cara: o que saiu do mato foi o Veado 
Branco! Bentinho ficou pregado no chão. Quis puxar o gatilho e não pôde. 
– Deus me perdoe! 
Mas o Cussaruim veio vindo, veio vindo, parou junto do caçador e começou a comer 
devagarinho o cano da espingarda. 
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ANEXO V – POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 

BANDEIRA, Manuel. Poema tirado de uma notícia de jornal. In: Poesia completa e 

prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 110.  

 
 

POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 
 
 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num 
barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.   
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ANEXO VI – HINO NACIONAL 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Hino nacional. In: Nova Reunião. v. 01. 3. ed. Rio 

de Janeiro: BestBolso, 2010. p. 63-64.   
 
 

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.  
 
Precisamos louvar o Brasil. 
Não é só um país sem igual. 
Nossas revoluções são bem maiores 
Do que quaisquer outras; nossos erros também. 
E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões... 
Os Amazonas inenarráveis... os incríveis João-Pessoas... 
 
Precisamos adorar o Brasil! 
Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão 
No pobre coração já cheio de compromissos... 
Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, 
Por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. 
 
Precisamos, precisamos esquecer o Brasil! 
Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, 
Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. 
O Brasil não nos quer! Está farto de nós! 
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. 
Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? 
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ANEXO VII – FUGA 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Fuga. In: Nova Reunião. v. 01. 3. ed. Rio de 

Janeiro: BestBolso, 2010. p. 31-32.   

 
 

FUGA 
 
 
As atitudes inefáveis, 
os inexprimíveis delíquios, 
êxtases, espasmos, beatitudes 
não são possíveis no Brasil. 
 
O poeta vai enchendo a mala, 
põe camisas, punhos, loções, 
um exemplar da Imitação 
e parte para outros rumos. 
 
A vaia amarela dos papagaios 
rompe o silêncio da despedida. 
– Se eu tivesse cinco mil pernas 
(diz ele) fugia com todas elas. 
 
Povo feio, moreno, bruto, 
não respeita meu fraque preto. 
Na Europa reina a geometria 
e todo mundo anda – como eu – de luto. 
 
Estou de luto por Anatole 
France, o de Thaïs, joia soberba. 
Não há cocaína, não há morfina 
igual a essa divina 
papa-fina. 
 
Vou perder-me nas mil orgias 
do pensamento greco-latino. 
Museus! estátuas! catedrais! 
O Brasil só tem canibais. 
 
Dito isso fechou-se em copas. 
Joga-lhe um mico uma banana, 
por um tico não vai ao fundo. 
 
Enquanto os bárbaros sem barbas 
sob o Cruzeiro do Sul 
se entregam perdidamente 
sem anatólios nem capitólios 
aos deboches americanos. 
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ANEXO VIII – SWEET HOME 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Sweet home. In: Nova Reunião. v. 01. 3. ed. Rio de 

Janeiro: BestBolso, 2010. p. 26.   

 
 

SWEET HOME 
 

 
                                                  A Ribeiro Couto 

 

Quebra-luz, aconchego. 
Teu braço morno me envolvendo. 
A fumaça de meu cachimbo subindo. 
Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. 
 
O jornal conta histórias, mentiras... 
Ora afinal a vida é um bruto romance 
e nós vivemos folhetins sem o saber. 
 
Mas surge o imenso chá com torradas, 
chá de minha burguesia contente. 
Ó gozo de minha poltrona! 
Ó doçura de folhetim! 
Ó bocejo de felicidade! 
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ANEXO IX – VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA 

BANDEIRA, Manuel. Vou-me embora pra Pasárgada. In: Poesia completa e prosa. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 118-119.  

 
 

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA 
 
 

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 tiver 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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ANEXO X – PNEUMOTÓRAX 

BANDEIRA, Manuel. Pneumotórax. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2009. p. 101.  

 
 

PNEUMOTÓRAX 
 
 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 
 
Mandou chamar o médico: 
– Diga trinta e três. 
– Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
– Respire. 
 
....................................................................... 
 
– O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 
– Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
– Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.   
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ANEXO XI – (IN) MEMÓRIA E SABARÁ: O TEMA DO RETORNO  AO 

PASSADO PREFIGURADO NOS DOIS POEMAS  

ANDRADE, Carlos Drummond de. (In) memória. In: Nova Reunião. v. 02. Rio de 

Janeiro: BestBolso, 2009. p. 295. 

Andrade, Carlos Drummond de. Sabará. In: Nova Reunião. v. 01. 3. ed. Rio de Janeiro: 

BestBolso, 2010. p. 15-17. 

   
 

(IN) MEMÓRIA 
 
 
De cacos, de buracos 
de hiatos e de vácuos 
de elipses, psius 
faz-se, desfaz-se, faz-se 
uma incorpórea face, 
resumo de existido. 
 
Apura-se o retrato 
na mesma transparência: 
eliminando a cara 
situação e trânsito 
subitamente vara 
o bloqueio da terra. 
 
E chega àquele ponto 
onde é tudo moído 
no almofariz do ouro, 
uma europa, um museu, 
o projetado amar, 
o concluso silêncio.   
  
 
 

SABARÁ 
 
 

A Aníbal M. Machado 

 

A dois passos da cidade importante 
a cidadezinha está calada, entrevada. 
(Atrás daquele morro, com vergonha do trem.) 
Só as igrejas 
só as torres pontudas das igrejas 
não brincam de esconder. 
O Rio das Velhas lambe casas velhas, 
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casas encardidas onde há velhas nas janelas. 
Ruas em pé 
pé de moleque 
PENÇÃO DE JUAQUINA AGULHA 
Quem não subir direito toma vaia... 
Bem feito! 
 
Eu fico cá embaixo 
maginando na ponte moderna – moderna por quê? 
A água que corre 
já viu o Borba. 
Não a que corre, 
mas a que não para nunca 
de correr. 
 
Ai tempo! 
Nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. 
Os séculos cheiram a mofo 
e a história é cheia de teias de aranha. 
Na água suja, barrenta, a canoa deixa um sulco logo apagado. 
Quede os bandeirantes? 
O Borba sumiu, 
Dona Maria Pimenta morreu. 
 
Mas tudo tudo é inexoravelmente colonial: 
bancos janelas fechaduras lampiões 
O casario alastra-se na cacunda dos morros, 
rebanho dócil pastoreado por igrejas: 
a do Carmo – que é toda de pedra, 
a Matriz – que é toda de ouro. 
Sabará veste com orgulho seus andrajos... 
Faz muito bem, cidade teimosa! 
 
Nem Siderúrgica nem Central nem roda manhosa de forde 
sacode a modorra de Sabará-buçu. 
 
Pernas morenas de lavadeiras 
tão musculosas que parece foi o Aleijadinho que as esculpiu, 
palpitam na água cansada. 
 
O presente vem de mansinho 
de repente dá um salto: 
cartaz de cinema com fita americana. 
 
E o trem bufando na ponte preta 
é um bicho comendo as casas velhas. 
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ANEXO XII – O CACTO 

BANDEIRA, Manuel. O cacto. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2009. p. 100.  

 
 

ANEXO XII – O CACTO 
 
 

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 excepcionais. 
 
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. 
 
 

Petrópolis, 1925 
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ANEXO XIII – CARTA AO DR. JAGUARIBE 

ALENCAR, José de. Carta ao Dr. Jaguaribe. In: Iracema. Porto Alegre: L&PM, 2009. 

 
 

Eis-me de novo, conforme o prometido. 

Já leu o livro e as notas que o acompanham; conversemos pois. 

Conversemos sem cerimônia, em toda a familiaridade, como se cada um 

estivesse recostado em sua rede, ao vaivém do lânguido balanço, que convida à doce 

prática. 

Se algum leitor curioso se puser à escuta, deixá-lo. Não havemos por isso de 

mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida das salas. 

Sem mais. 

Há de recordar-se você de uma noite que, entrando em minha casa, quatro anos a 

esta parte, achou-me rabiscando um livro. Era isso em uma quadra importante, pois que 

uma nova legislatura, filha de nova lei, fazia sua primeira sessão; e o país tinha os olhos 

nela, de quem esperava iniciativa generosa para melhor situação. 

Já estava eu meio descrido das coisas, e mais dos homens; e por isso buscava na 

literatura diversão à tristeza que me infundia o estado da pátria entorpecida pela 

indiferença. Cuidava eu porém que você, político de antiga e melhor têmpera, pouco se 

preocupava com as coisas literárias, não por menosprezo, sim por vocação.  

A conversa que tivemos então revelou meu engano; achei um culto e amigo da 

literatura amena; e juntos lemos alguns trechos da obra, que tinha, e ainda não as 

perdeu, pretensões a um poema.  

É como viu, e como então lhe esbocei a largos traços, uma heróida que tem por 

assunto as tradições dos indígenas brasileiros e seus costumes. Nunca me lembrara eu 

de dedicar-me a esse gênero de literatura, de que me abstive sempre, passados que 

foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude. Suporta-se uma prosa medíocre, e 

até estima-se pelo quilate da ideia; mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa 

infringir ao pio leitor.  

Cometi a imprudência quando escrevi algumas cartas sobre a Confederação dos 

Tamoios de dizer: “As tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que 

talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato, como modesto fruto de suas 

vigílias”. 
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Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si, e tinha já em 

mão o poema; várias pessoas perguntaram-me por ele. Meteu-me isso em brios 

literários; sem calcular das forças mínimas para empresa tão grande, que assoberbou 

dois ilustres poetas, tracei o plano da obra e a comecei com tal vigor que a levei quase 

de um fôlego ao quarto canto.  

Esse fôlego susteve-se cerca de cinco meses, mas amorteceu; e vou-lhe 

confessar o motivo. 

Desde cedo, quando começaram os primeiros pruridos literários, uma espécie de 

instinto me impelia a imaginação para a raça indígena. Digo instinto, porque não tinha 

eu então estudos bastantes para apreciar devidamente a nacionalidade de uma literatura; 

era simples prazer que me movia à leitura das crônicas e memórias antigas. 

Mais tarde, discernindo melhor as coisas, lia as produções que se publicavam 

sobre o tema indígena; não realizavam elas a poesia nacional, tal como me aparecia no 

estudo da vida selvagem dos autóctones brasileiros. Muitas pecavam pelo abuso dos 

termos indígenas acumulados uns sobre os outros, o que não só quebrava a harmonia da 

língua portuguesa, como também perturbava a inteligência do texto. Outras eram 

primorosas no estilo e ricas de belas imagens; porém lhes faltava certa rudez ingênua de 

pensamento e expressão, que devia ser a linguagem dos indígenas. 

Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência; ninguém lhe disputa na 

opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira 

e dos costumes selvagens. Em suas poesias americanas aproveitou muitas das mais 

lindas tradições dos indígenas; e em seu poema não concluído, os Timbiras, propôs-se a 

escrever a epopeia brasileira.  

Entretanto, os selvagens do seu poema falam uma língua clássica, o que lhe foi 

censurado por outro poeta de grande estro, o Dr. Bernardo Guimarães; eles exprimem 

ideias próprias do homem civilizado, e que não é verossímil tivessem no estado da 

natureza.  

Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir em sua língua as ideias, 

embora rudes e grosseiras, dos índios; mas nessa tradução está a grande dificuldade; é 

preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua 

bárbara; e não representa as imagens e pensamentos indígenas senão por termos e frases 

que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. 

O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da 

literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo como também as imagens poéticas do 
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selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores 

particularidades de sua vida. 

É nessa fonte que deve bater o poeta brasileiro; é dela que há de sair o 

verdadeiro poema nacional, tal como eu o imagino. 

Cometendo portanto o grande arrojo, aproveitei o ensejo de realizar as ideias que 

me flutuavam no espírito, e não eram ainda plano fixo; a reflexão consolidou-as e 

robusteceu. 

Na parte escrita da obra foram elas vazadas em grande cópia. Se a investigação 

laboriosa das belezas nativas feitas sobre imperfeitos e espúrios dicionários exauria o 

espírito; a satisfação de cultivar essas flores agrestes da poesia brasileira, deleitava. Um 

dia porém fatigado da contínua e aturada meditação, para descobrir a etnologia de 

algum vocábulo, assaltou-me um receio. 

Todo este ímprobo trabalho, que às vezes custava uma só palavra, me seria 

levado à conta? Saberiam que esse escrópulo de ouro fino tinha sido desentranhado da 

profunda camada, onde dorme uma raça extinta? Ou pensariam que fora achado na 

superfície e trazido ao vento da fácil inspiração? 

E, sobre esse, logo outro receio. 

A imagem ou pensamento com tanta fadiga esmerilhados seriam apreciados em 

seu justo valor, pela maioria dos leitores? Não os julgariam inferiores a quaisquer das 

imagens em voga, usadas na literatura moderna? 

Ocorreu-me um exemplo tirado deste livro. Guia, chamavam os indígenas, 

senhor do caminho, pinguara. A beleza da expressão selvagem, em sua tradução literal 

e etimológica, me parece bem saliente. Não diziam sabedor, embora tivessem termo 

próprio, couab, porque essa frase não exprimiria a energia de seu pensamento. O 

caminho no estado selvagem não existe; não é coisa de saber; faz-se na ocasião da 

marcha através da floresta ou do campo, e em certa direção; aquele que o tem e o dá é 

realmente senhor do caminho. 

Não é bonito? Não está aí uma joia da poesia nacional?  

Pois haverá quem prefira a expressão – rei do caminho, embora os brasis não 

tivessem rei, nem ideia de tal instituição. Outros se inclinaram à palavra guia, como 

mais simples e natural em português, embora não corresponda ao pensamento do 

selvagem.  

Ora, escrever um poema que devia alongar-se para correr o risco de não ser 

entendido, e quando entendido não apreciado, era para desanimar o mais robusto 
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talento, quanto mais a minha mediocridade. Que fazer? Encher o livro de grilos que o 

tornariam mais confuso e de notas que ninguém lê? Publicar a obra parcialmente para 

que os entendidos proferissem o veredito literário? Dar leitura dela a um círculo 

escolhido, que emitisse juízo ilustrado? 

Todos estes meios tinham seu inconveniente, e todos foram repelidos: o primeiro 

afeava o livro; o segundo o truncava em pedaços; o terceiro não lhe aproveitaria pela 

cerimoniosa benevolência dos censores. O que pareceu melhor e mais acertado foi 

desviar o espírito dessa obra e dar-lhe novos rumos. 

Mas não se abandona assim um livro começado, por pior que ele seja; aí nessas 

paginas cheias de rasuras e borrões dorme a larva do pensamento, que pode ser ninfa de 

asas douradas, se a inspiração fecundar o grosseiro casulo. Nas diversas pausas de suas 

preocupações o espírito volvia pois ao livro, onde estão ainda incubados e estarão cerca 

de dois mil versos heroicos.  

Conforme a benevolência ou severidade de minha consciência, às vezes os acho 

bonitos e dignos de verem a luz; outras me parecem vulgares, monótonos, e somenos a 

quanta prosa charra tenho eu estendido sobre o papel. Se o amor de pai abranda afinal 

esse rigor, não desvanece porém nunca o receio de “perder inutilmente meu tempo a 

fazer versos para caboclos”.  

Em um desses volveres do espírito á obra começada, lembrou-me de fazer uma 

experiência em prosa. O verso pela sua dignidade e nobreza não comporta certa 

flexibilidade de expressão que entretanto não vai mal à prosa mais elevada. A 

elasticidade da frase permitiria então que se empregassem com mais clareza as imagens 

indígenas, de modo a não passarem despercebidas. Por outro lado conhecer-se-ia o 

efeito que havia de ter o verso pelo efeito que tivesse a prosa. 

O assunto para a experiência, de antemão, estava achado. Quando em 1848 revi 

nossa terra natal, tive a ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra 

literária. Já em São Paulo tinha começado uma obra do Camarão. Sua mocidade, a 

heroica amizade que o ligava a Soares Moreno, a bravura e lealdade de Jacaúna, aliado 

dos portugueses, e suas guerras contra o célebre Mel-Redondo; aí estava o tema. 

Faltava-lhe o perfume que derrama sobre as paixões do homem a alma da mulher. 

Sabe você agora o outro motivo que eu tinha de lhe endereçar o livro; precisava 

dizer todas estas coisas, contar o como e o por que escrevi Iracema. E com quem 

melhor conversaria sobre isso do que com uma testemunha de meu trabalho, a única, 

das poucas, que respira agora as auras cearenses? 
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Este livro é, pois, um ensaio ou antes mostra. Verá realizadas nele minhas ideias 

a respeito da literatura nacional; e achará aí poesia inteiramente brasileira, haurida na 

língua dos selvagens. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos 

de dizer tirados da composição das palavras são de cunho original. 

Compreende você que não podia eu derramar em abundância essas riquezas no 

livrinho agora publicado, porque elas ficariam desfloradas na obra de maior vulto, a 

qual só teria a novidade da fábula. Entretanto há aí de sobra para dar matéria à crítica e 

servir de base ao juízo dos entendidos. 

Se o público ledor gostar dessa forma literária que me parece ter algum atrativo, 

então se fará um esforço para levar ao cabo o começado poema, embora o verso tenha 

perdido muito de seu primitivo encanto. Se porém o livro for acoimado de cediço, e 

Iracema encontrar a usual indiferença que vai acolhendo o bom e o mau com a mesma 

complacência, quando não é silêncio desdenhoso e ingrato; nesse caso o autor se 

desenganará de mais esse gênero de literatura, como já se desenganou do teatro, e os 

versos, como as comédias, passarão para a gaveta dos papeis velhos, relíquias 

autobiográficas. 

Depois de concluído o livro e quando o reli já apurado na estampa, conheci que 

me tinham escapado senões que se devem corrigir; noto algum excesso de comparações, 

repetição de certas imagens, desalinho no estilo dos últimos capítulos. Também me 

parece que devia conservar aos nomes das localidades sua atual versão, embora 

corrompida.  

Se a obra tiver segunda edição será escoimada desses e outros defeitos, que lhe 

descubram os entendidos. 

 

Agosto, 1865. 
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ANEXO XIV – VÍCIO NA FALA; PRONOMINAIS 

ANDRADE, Oswald de. Vício na fala; Pronominais. In: Pau-Brasil. 4. ed. São Paulo: 

Globo, 1991, p. 80-120.  

 
 
 

VÍCIO NA FALA 
 
 
Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados 
 
 

PRONOMINAIS 
 
 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática  
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
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ANEXO XV – ORAÇÃO NO SACO DE MANGARATIBA; ORAÇÃO A 

TERESINHA DO MENINO JESUS 

BANDEIRA, Manuel. Oração no saco de Mangaratiba; Oração a Teresinha do menino 

Jesus. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 2009, p. 111-113.  

 
 
 

ORAÇÃO NO SACO DE MANGARATIBA 
 
 
Nossa Senhora me dê paciência  
Para estes mares para esta vida! 
Me dê paciência pra que eu não caia 
Pra que eu não pare nesta existência 
Tão malcumprida tão mais comprida 
Do que a restinga de Marambaia!... 
 

1926 
 
 
 

ORAÇÃO A TERESINHA DO MENINO JESUS 
 
 

Perdi o jeito de sofrer. 
Ora essa. 
Não sinto mais aquele gosto cabotino da tristeza. 
Quero alegria! Me dá alegria, 
Santa Teresa! 
Santa Teresa não, Teresinha... 
Teresinha... Teresinha... 
Teresinha do menino Jesus. 
 
Me dá alegria!  
Me dá a força de acreditar de novo 
No 
Pelo Sinal 
Da Santa 
Cruz! 
Me dá alegria! Me dá alegria, 
Santa Teresa! 
Santa Teresa não, Teresinha... 
Teresinha do menino Jesus. 
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ANEXO XVI – VULGÍVAGA 

BANDEIRA, Manuel. Vulgívaga. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguiar, 2009, p. 52-53.  

 
 

VULGÍVAGA 
 
 

Não posso crer que se conceba 
Do amor senão o gozo físico! 
O meu amante morreu bêbado, 
E meu marido morreu tísico! 
 
Não sei entre que astutos dedos 
Deixei a rosa da inocência. 
Antes da minha pubescência 
Sabia todos os segredos... 
 
Fui de um... Fui de outro... Este era 
médico... 
Um, poeta... Outro, nem sei mais! 
Tive em meu leito enciclopédico 
Todas as artes liberais. 
 
Aos velhos dou o meu engulho. 
Aos férvidos, o que os esfrie. 
A artistas, a coquetterie 
Que inspira... E aos tímidos – o orgulho. 
 
Estes, caçôo-os e depeno-os: 
A canga faz-se para o boi... 

Meu claro ventre nunca foi 
De sonhadores e de ingênuos! 
 
E todavia se o primeiro 
Que encontro, fere toda a lira, 
Amanso. Tudo se me tira. 
Dou tudo. E mesmo... dou dinheiro... 
 
Se bate, então como estremeço! 
Oh, a volúpia da pancada! 
Dar-me entre lágrimas, quebrada 
Do seu colérico arremesso... 
 
E o cio atroz se me não leva 
A valhacoutos de canalhas, 
É porque temo pela treva 
O fio fino das navalhas... 
 
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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ANEXO XVII – OS SAPOS 

BANDEIRA, Manuel. Os sapos. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguiar, 2009, p. 48-50.  

 
 

OS SAPOS 
 

 
Enfunando os papos, 
Saem da penumbra, 
Aos pulos, os sapos. 
A luz os deslumbra. 
 
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. 
 
Vede como primo 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 
Os termos cognatos. 
 
O meu verso é bom 
Frumento sem joio. 
Faço rimas com 
Consoantes de apoio. 
 
Vai por cinquenta anos 
Que lhes dei a norma: 
Reduzi sem danos 
A fôrmas a forma. 
 
Clame a saparia 
Em críticas céticas 
Não há mais poesia, 
Mas há artes poéticas...” 
 

Urra o sapo-boi: 
– “Meu pai foi rei” – “Foi!” 
– “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!” 
 
Brada em um assomo 
O sapo-tanoeiro 
– “A grande arte é como 
Lavor de joalheiro. 
 
Ou bem de estatuário. 
Tanto quanto é belo, 
Tudo quanto é vário, 
Canta no martelo.” 
 
Outros, sapos-pipas 
(Um mal em si cabe), 
Falam pelas tripas: 
– “Sei!” – “Não sabe!” – “Sabe!” 
 
Longe dessa grita, 
Lá onde mais densa 
A noite infinita 
Verte a sombra imensa; 
 
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... 
 

1918  
 
 
 
 
 
 



210 

 

 

ANEXO XVIII – O BICHO 

BANDEIRA, Manuel. O bicho. In: Poesia completa e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Aguiar, 2009, p. 185.  

 
 

 
 

O BICHO 
 
 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
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ANEXO XIX – TRÊS POEMAS DE CÂMARA CASCUDO 

CASCUDO, Câmara; ANDRADE, Mário de. Câmara Cascudo e Mário de Andrade: 

cartas 1924-1944. Organização de Marcos Antonio de Moraes. 1. ed. São Paulo: Global, 

2010, p. 60-62 

 

1 
 
Tarde morrendo em vermelho 
e o ouro 
do Sol se refletindo no espelho 
do açude 
A estrada é branca antes que a noite a mude. 
Entre nuvens de poeira 
surge o vaqueiro vestido de couro. 
E o vento leva longe toda a poeira. 
E o vaqueiro passou correndo, correndo... 
Há somente a tarde morrendo 
no vermelho 
espelho  
do açude... 
 

2 
 
Tardinha, tardinha 
serenamente 
cai a sombra do alto 
céu azul. 
Água quieta, água quieta, 
e a longa sombra do arvoredo n’água 
da lagoa... 
E o sossego nos capoeirões. 
E o aboio no ar... 
Tardinha, tardinha 
no silêncio o grito 
das seriemas fugindo... 
E no galho escuro da oiticica 
sinistra, solitária, branca, 
a Mãe-da-Lua canta... 

3 
 
O chão é seco e vermelho, é vermelho 
o caminho entre o amarelo do panasco. 
As pedras brancas vão surgindo como 
frades 
de pedra-branca na vermelha estrada. 
Sol de chapa! 
No horizonte azul que dói nos olhos 

os cardeiros abrem as mãos 
verdes, verdes, verdes... 
Há uma transparência pelo ar 
que treme, treme e, na poeira fina 
e cinzenta, voam folhas secas 
pelo ar...  
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ANEXO XX – NOTURNO DE BELO HORIZONTE 

ANDRADE, Mário de. Noturno de Belo Horizonte. In: Poesias completas. Belo 

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987. p. 178 

 
 

NOTURNO DE BELO HORIZONTE 
 
 

a Elysio de Carvalho 
 
Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos, 
Calma do noturno de Belo Horizonte... 
O silêncio fresco desfolha as árvores 
E orvalha o jardim só. 
Larguezas. 
Enormes coágulos de sombra. 
O polícia entre rosas... 
 Onde não é preciso, como sempre... 
Há uma ausência de crimes 
Na jovialidade infantil do friozinho. 
Ninguém.  
O monstro desapareceu. 
Só as árvores do mato-virgem 
Pendurando a tapeçaria das ramagens 
Nos braços cabindas da noite. 
 
Que luta pavorosa entre floresta e casas... 
Todas as idades humanas 
Macaqueadas por arquiteturas históricas 
Torres torreões torrinhas e tolices 
Brigam em nome da? 
Os mineiros secundam em coro: 
 – Em nome da civilização! 
Minas progride. 
Também quer ter também capital moderníssima também... 
Pórticos gregos do Instituto de Rádio 
Onde jamais Empédocles entrará... 
O Conselho Deliberativo é manuelino, 
Salão sapiente de Manuéis-da-hora... 
Arcos românticos de São José 
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E a catedral que pretende ser gótica... 
Pois tanto esquecimento da verdade! 
A terra se insurgiu. 
 
O mato invadiu o gradeado das ruas, 
Bondes sopesados por troncos hercúleos, 
Incêndio de Cafés, 
Setas inflamadas, 
Comboio de trânsfugas pro Rio de Janeiro, 
A ramaria crequenta cegando as janelas 
Com a poeira dura das folhagens... 
Aquele homem fugiu. 
A imitação fugiu. 
Clareiras do Brasil, praças agrestes!... 
Paz. 
 
O mato vitorioso acampou nas ladeiras. 
Suor de resinas opulentas. 
Grupos de automóveis. 
Baitacas e jandaias do rosal. 
E o noturno apagando na sombra o artifício e o defeito 
Adormece em Belo Horizonte 
Como um sonho mineiro. 
Tem festas do Tejuco pelo céu! 
As estrelas baralham-se num estardalhaço de luzes. 
O sr. barão das Catas-Altas 
Reúne todas as constelações 
Pra fundir uma baixela de mundos... 
Bulício de multidões matizadas... 
Emboabas, carijós, espanhóis de Felipe IV... 
Tem baianos redondos... 
Dom Rodrigo de Castel Branco partirá!... 
Lumeiro festival... Gritos... Tocheiros... 
O Triunfo Eucarístico abala chispeando... 
Os planetas comparecem em pessoa! 
Só as magnólias – que banzo dolorido! – 
As carapinhas fofas polvilhadas 
Com a prata da Via-Látea 
Seguem pra igreja do Rosário 
E pro jongo de Chico-Rei... 
 
Estrelas árvores estrelas 
E o silêncio fresco da noite deserta. 
Belo Horizonte desapareceu 
Transfigurada nas recordações. 
...Minas Gerais, fruta paulista... 
Ouvi que tem minas ocultas por cá...   
Mas ninguém mais conhece Marcos de Azeredo, 
Quedê os roteiros de Robério Dias? 
  Prata 
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 Diamantes cascateantes 
Esmeraldas esmeraldas esperanças!... 
 
Não são esmeraldas, são turmalinas bem se vê: 
A casinha de taipa à beira-rio. 
Canoa abicada na margem, 
A bruma das monções, 
Mais nada. 
Os galhos lavam matinalmente os cabelos 
Na água barrenta indiferente. 
As ondas sozinhas do Paraíba 
Morrem avermelhadas mornas cor-de-febre. 
E a febre... 
 
Não sejamos muito exigentes. 
Todos os países do mundo 
Têm os seus Guaiacuís emboscados 
No sossego das ribanceiras dolentes. 
As carneiradas ficavam pra trás... 
O trem passava apavorado. 
Só parou muito longe na estação 
Pra que os romeiros saudassem 
Nosso Senhor da Boa-Viagem. 
 
Ele ficava imóvel na beira dos trilhos 
Amarrado à cegueira 
Trazia só os mulambos necessários 
Como convém aos santos e 
Aos avarentos. 
Porém o netinho corria junto das janelas dos vagões 
Com o chapéu do cego na mão. 
Quando a esmola caía – com que triunfo! – o menino gritava: 
– Pronto! Mais uma! 
Então lá do seu mundo 
Nosso Senhor abençoava: 
– Boa viagem. 
 
Examina a carne do teu corpo. 
Apesar da perfeição das estradas-de-ferro 
E da inflexível providência dos horários, 
Encontros descarrilamentos mortes... 
Pode ser!... 
As esmolas tombavam. 
– Pronto! Mais uma! 
– Boa viagem. 
 
Minas Gerais de assombros e anedotas... 
Os mineiros pintam diariamente o céu azul 
Com os pincéis das macaúbas folhudas. 
Olhe a cascata lá! 
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Súbita bombarda. 
Talvez a folha de arbusto, 
Ninho de teneném que cai pesado, 
Talvez o trem, talvez ninguém... 
As águas se assustaram 
E o estouro dos rios começou. 
 
Vão soltos pinchando rabanadas pelos ares, 
Salta aqui salta corre viravolta pingo grito 
Espumas brancas alvas 
Fluem bolhas bolas, 
Itoupavas altas... 
Borbulham bulhando em murmúrios churriantes 
Nas bolsas brandas largas das enseadas lânguidas... 
De sopetão fosso. 
  Mergulho. 
   Uivam tombando. 
Desgarram serra abaixo. 
Rio das Mortes 
Paraopeba 
Paraibuna 
Mamotes brancos... 
E o Araçuí de Fernão Dias... 
Barafustam vargens fora 
Até acalmarem muito longe exânimes 
Nas polidas lagoas de cabeça pra baixo. 
 
Rio São Francisco o marroeiro dos matos 
Partiu levando o rebanho pro norte 
Ao aboio das águas lentamente. 
A barcaça que ruma pra Joazeiro 
Desce ritmada pelos golpes dos remeiros. 
Na proa, olhar distante a olhar, 
Matraca o dançador: 
 
 “Meu pangaré arreado, 
 Minha garrucha laporte, 
 Encostado no meu bem 
 Não tenho medo da morte. 
  Ah!...” 
 
Um grande Ah!... aberto e pesado de espanto 
Varre Minas Gerais por toda a parte... 
Um silêncio repleto de silêncio 
Nas invernadas, nos araxás 
No marasmo das cidades paradas... 
Passado a fuxicar as almas, 
Fantasma de altares, de naves douradas 
E dos palácios de Mariana e Vila Rica... 
 Isto é: Ouro Preto 
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E o nome lindo de São José d’El Rei mudado num odontológico Tiradentes... 
Respeitemos os mártires. 
 
Calma do noturno de Belo Horizonte... 
As estrelas acordadas enchem de Ahs!... ecoantes o ar. 
O silêncio fresco despenca das árvores. 
Veio de longe, das planícies altas, 
Dos cerrados onde o guache passa rápido... 
Vvvvvvv... passou. 
Passou talqual o fausto das paragens de ouro velho... 
Minas Gerais, fruta paulista... 
Fruta que apodreceu. 
Frutificou mineira! Taratá! 
Há também colheitas sinceras! 
Milharais canaviais cafezais insistentes 
Trepadeirando morro acima. 
Mas que chãos sovinas como o mineiro-zebu! 
Dizem que os baetas são agarrados... 
Não percebi, graças a Deus! 
Na fazenda do Barreiro recebem opulentamente. 
Os pratos nativos são índices de nacionalidade. 
Mas no Grande Hotel de Belo Horizonte servem à francesa. 
Et bien! Je vous demande un toutou! 
Venha a batata-doce e o torresmo fondant! 
Carne-de-porco não! 
O médico russo afirma que na carne-de-porco andam micróbios de loucura... 
Basta o meu desvairismo! 
E os pileques 
 quase pileques 
  salamaleques 
   da caninha de manga!... 
 
Taratá! Quero a couve mineira! 
Minas progride! 
Mãos esqueléticas de máquinas britando minérios, 
As estradas-de-ferro estradas-de-rodagem 
Serpenteiam teosoficamente fecundando o deserto... 
 
Afinal Belo Horizonte é uma tolice como as outras. 
São Paulo não é a única cidade arlequinal 
E há vida há gente, nosso povo tostado. 
O secretário da Agricultura é novo! 
Fábricas de calçados 
Escola de Minas no palácio dos Governadores, 
Na Casa dos Contos não tem mais poetas encarcerados, 
Campo de futebol em Carmo da Mata, 
Divinópolis possui o milhor chuveiro do mundo, 
As cunhãs não usam mais pó de ouro nos cabelos, 
Os choferes avançam no bolso dos viajantes, 
Teatro grego em São João d’El Rei 
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Onde jamais Eurípedes será representado... 
Ninguém mais pára nas pontes, Critilo, 
Novidadeirando sobre damas casadas. 
Tenho pressa! Ganhemos o dia! 
Progresso! Civilização! 
As plantações pendem maduras. 
 O morfético ao lado da estrada esperando automóveis... 
 
Cheiro fecundo de vacas, 
Pedreiras feridas, 
Eletricidade submissa... 
Minas Gerais sáxea e atualista 
Não resumida às estações-termais! 
Gentes do Triângulo Mineiro, Juiz de Fora! 
Força das xiriricas das florestas e cerrados! 
Minas Gerais, fruta paulista!... 
 
Alegria da noite de Belo Horizonte! 
Há uma ausência de males 
Na jovialidade infantil do friozinho. 
Silêncio brincalhão salta das árvores, 
Entra nas casas desce as ruas paradas 
E se engrossa agressivo na praça do Mercado. 
Vento florido rola pelos trilhos. 
Vem de longe, das grotas pré-históricas... 
Descendo as montanhas 
Fugiu dos despenhadeiros assombrados do Rola-Moça... 
 
Estremeção brusco de medo. 
Pavor. 
Folhas chorosas de eucaliptos. 
Sino bate. 
Ninguém. 
A solidão angustiosa dos píncaros... 
A paz chucra, ressabiada, das gargantas da montanha... 
 
 A serra do Rola-Moça 
 Não tinha esse nome não... 
 Eles eram de outro lado, 
 Vieram na vila casar. 
 E atravessaram a serra, 
 O noivo com a noiva dele 

Cada qual no seu cavalo. 
 
Antes que chegasse a noite 
Se lembraram de voltar. 
Disseram adeus pra todos 
E se puseram de novo 
Pelos atalhos da serra 
Cada qual no seu cavalo. 
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Os dois estavam felizes, 
Na altura tudo era paz. 
Pelos caminhos estreitos 
Ele na frente, ela atrás. 
E riam. Como eles riam! 
Riam até sem razão. 
 
A serra do Rola-Moça 
Não tinha esse nome não. 
 
As tribos rubras da tarde 
Rapidamente fugiam 
E apressadas se escondiam 
Lá embaixo nos socavões 
Temendo a noite que vinha. 
 
Porém os dois continuavam 
Cada qual no seu cavalo, 
E riam. Como eles riam! 
E os risos também casavam 
Com as risadas dos cascalhos 
Que pulando levianinhos 
Da vereda se soltavam 
Buscando o despenhadeiro. 
 
Ah, fortuna inviolável! 
O casco pisara em falso 
Dão noiva e cavalo um salto 
Precipitados no abismo. 
Nem o baque se escutou. 
Faz um silêncio de morte. 
 
Na altura tudo era paz... 
Chicoteando o seu cavalo, 
No vão do despenhadeiro 
O noivo se despenhou. 
 
E a serra do Rola-Moça 
Rola-Moça se chamou. 

 
Eu queria contar todas as histórias de Minas 
Aos brasileiros do Brasil... 
 
Filhos do Luso e da melancolia, 
Vem, gente de Alagoas e do Mato Grosso, 
De norte e sul homens fluviais do Amazonas e do Rio Paraná 
E os fluminenses salinos 
E os guascas e os paraenses e os pernambucanos 
E os vaqueiros de couro das caatingas 
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E os goianos governados por meu avô... 
Teutos de Santa Catarina, 
Retirantes de língua seca, 
Maranhenses paraibanos e do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo 
E do Acre, irmão caçula, 
Toda minha raça morena! 
Vem, gente! vem ver o noturno de Belo Horizonte! 
Sejam comedores de pimenta 
Ou de carne requentada no dorso dos pigarços petiços, 
Vem, minha gente! 
Bebedores de guaraná e de açaí 
Chupadores de chimarrão, 
Pinguços cantantes, cafezistas ricaços, 
Mamíferos amamentados pelos cocos de Pindorama, 
Vem, minha gente, que tem festas de Tejuco pelo céu! 
Bárbara Heliodora desgrenhada louca 
Dizendo versos desce a rua do Pará... 
Quem conhece as ingratidões de Marília? 
Juro que foi Nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo 
Que plantou a sua cruz no adro das capelas da serra! 
Foi Ele mesmo que em São João d”El Rei 
Esculpiu as imagens dos seus santos... 
E há histórias pros que duvidam de Deus... 
 
 O coronel Antônio de Oliveira Leitão era casado 
com dona Branca Ribeiro Alvarenga, ambos de 
orgulhosa nobreza vicentina. Porém nas tardes de 
Vila Rica a filha deles abanava o lenço no quintal... 
– “Deve ser a algum plebeu, que não há moços nobres 
na cidade...” E o descendente de cavaleiros e de  
capitães-mores não quer saber de mésalliances. 
O coronel Antônio de Oliveira Leitão esfaqueou a filha. 
Levaram-no preso pra Bahia onde foi decapitado. 
Pois dona Branca Ribeiro de Alvarenga reuniu todos 
os cabedais. Mandou construir com eles uma igreja 
pra que Deus perdoasse as almas pecadoras do marido 
e da filha. 
 
Meus brasileiros lindamente misturados, 
Se vocês vierem nessa igreja dos Perdões 
Rezem três ave-marias ajoelhadas 
Pros dois desinfelizes. 
Creio que a moça não carece muito delas 
Mas ninguém sabe onde estará o coronel... 
Credo! 
 
Mas não há nada como histórias pra reunir na mesma casa... 
Na Arábia por saber contar histórias 
Ua mulher se salvou... 
A Espanha estilhaçou-se numa poeira de nações americanas 
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Mas sobre o tronco sonoro da língua do ao 
Portugal reuniu 22 orquídeas desiguais. 
Nós somos na Terra o grande milagre do amor. 
 
Que vergonha se representássemos apenas a contingência de defesa 
Ou mesmo ligação circunscrita de amor... 
Porém as raças são verdades essenciais 
E um elemento de riqueza humana. 
As pátrias têm de ser uma expressão de Humanidade. 
 
Separadas na guerra ou na paz são bem pobres 
Bem mesquinhos exemplos de alma 
Mas compreendidas juntas num amor consciente e exato 
Quanta história mineira pra contar! 
 
Não prego a guerra nem a paz, eu peço amor! 
Eu peço amor em todos os seus beijos, 
Beijos de ódio, de cópula ou de fraternidade. 
Não prego a paz universal e eterna, Deus me livre! 
Eu sempre contei com a imbecilidade vaidosa dos homens 
E não me agradam os idealistas. 
E temo que uma paz obrigatória 
Nos fizesse esquecer o amor 
Porque mesmo falando de relações de povo e povo 
O amor não é uma paz 
E é por amor que Deus nos deu a vida... 
O amor não é uma paz, bem mais bonito que ela, 
Porque é um completamento!... 
 
Nós somos na Terra o grande milagre do amor! 
E embora tão diversa a nossa vida 
Dançamos juntos no carnaval das gentes, 
Bloco pachola do “Custa mas vai!” 
 
E abre alas que Eu quero passar! 
Nós somos os brasileiros auriverdes! 
As esmeraldas das araras 
Os rubis dos colibris 
Os abacaxis as mangas os cajus 
Atravessam amorosamente 
A fremente celebração do Universal! 
 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 
Que tem si o quinhentos réis meridional 
Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 
Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, 
Brasil, nome de vegetal!... 
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O bloco fantasiado de histórias mineiras 
Move-se na avenida de seis renques de árvores... 
O sol explode em fogaréus... 
O dia é frio sem nuvens, de brilhos vidrilhos... 
Não é dia! Não tem Sol explodindo no céu! 
É o delírio noturno de Belo Horizonte... 
Não nos esqueçamos da cor local: 
Itacolomi... Diário de Minas... Bonde do Calafate... 
E o silêncio... sio... sio... quiriri... 
 
Os seres e as coisas se aplainam no sono. 
Três horas. 
A cidade oblíqua 
Depois de dançar os trabalhos do dia 
Faz muito que dormiu. 
 
Seu corpo respira de leve o aclive vagarento das ladeiras. 
De longe em longe gritam solitários brilhos falsos 
Perfurando o sombral das figueiras: 
Berenguendens berloques ouropéis de Oropa consagrada 
Que a goiana trocou pelas pepitas de ouro fino. 
Dorme Belo Horizonte. 
Seu corpo respira leve o aclive vagarento das ladeiras... 
Não se escuta sequer o ruído das estrelas caminhando... 
Mas os poros abertos da cidade 
Aspiram com sensualidade com delícia 
O ar da terra elevada. 
Ar arejado batido nas pedras dos morros, 
Varado através da água trançada das cachoeiras, 
Ar que brota nas fontes com as águas 
Por toda a parte de Minas Gerais.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


