A partir do relato feito em cr6nica por Manuel
Bandeira sobre como conhecera o compositor
Sinhb, o Rio de Janeiro "de tbdos ribs", como diz
o poeta, t revisitado em 0 encontro enrre
Bandeira e 8nhB. A cidade aparece, entiio,
atravessada pelo conflito pmanente entre o
desejo de modemiza@o e as for~asdo atraso.
entre espirito liberal e marcas de preconceito,
entre a v o c q h cosmopolita e os ardores
nacionalistas. Inevitavelmente, surge o tema das
"duas cidades" como diziam Lima Barreto e
Orestes Barbosa ou, na visa0 contemporhea de
Zuenir Ventura, a "cidade pattida".

0 encontro entre Bandeira e Sinhb mostra o papel
que exercem os artistas, os intelectuais do Rio de
Janeiro na costura de uma cidade que resiste h
divides. que se quer plural, mas una. Lksse modo,
os dois representantes da arte produzida na cidade
no inicio da Republics, o,erudito modemista e o
compositor popular. atravessam os espaws
potticos ou os recantos proibidos da mesma Lapa,
do mesmo centm da cidade, do Mangue.
0 timido e intimista Bandeira homenageia os
negros sarnbistas: "Sambas da Tia Ciatd Cad8
mais Tia Ciata. Talvez em Dona Clara meu
brancol Ensaindo cheganps para o Natal". 0
extrovenido carnavalesco "Jura jura jurd Pelo
Senhorl Pela imaged Da Santa Cruz' do
Redentor". 0 bandido Sete Coroas "bambamb8 18
da Favela". salva-se das maos da policia e e
cantado em samba de SinhB; loBo Gostoso.
carregador de feira livre, se mata em Poema trrado
de uma noticia de jornal. E assim o cotidiano do
Rio de Janeiro se inscreve no universo da m e tida
como popula ou considerada de elite; ou antes.
como mostra este 'livro, rompem-se as artificiais
barreiras que a Academia ergueu entre as duas
formas de manifesta@o cultural.
D a apresen:aqr?a de Beatri: Resende
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APRESENTA CAI0

Andre Gardel e literato - mestre em Literatura
Comparada, poeta - e musico - instrumentista, compositor
de musica popular. Foi juntando todos estes interesses que
veio se incorporar a linha de pesquisa Esfudosda cidade
que coordeno na UFRJ. De seus estudos e investiga~des
sobre o Rio de Janeiro das primeiras decadas do seculo
resultou este poetico, curioso e competente trabalho: 0
enconfroentre Bandeira e Sinhd.
A partir do relato feito em cranica por Manuel
Bandeira sobre como conhecera o compositor Sinh6, a
cidade "de todos nos", como diz o poeta, e revisitada. 0 Rio
de Janeiro aparece, entiio, atravessado pel0 conflito
permanente entre o desejo de moderniza~iioe as f o r ~ a do
s
atraso, entre espirito Iiberal e marcas de preconceitos,
entre a voca~iiocosmopolita e os ardores nacionalistas.
Inevitavelmente, surge o tema das "duas cidades" como
diziam Lima Barreto e Orestes Barbosa ou, na visiio
contemporiinea de Zuenir Ventura, a "cidade partida".
0 enconfroentre Bandeira e Sinhd mostra o papel
que exercem os artistas, os intelectuais do Rio de Janeiro na
cosfurade uma cidade que resiste as divisdes, que se quer
plural, mas una. Desse modo, os dois representantes da
arte produzida na cidade no inicio da Republics, o erudito
modernista e o compositor popular, atravessant os espacos
poeticos ou os recantos proibidos da mesma Lapa, do
mesmo centro da cidade, do Mangue.
0 tim~doe intimista Bandeira honlenageia os negros

sambistas: "Sambas da Tia Ciata / CadC mais Tia Ciata /
Talvez em Dona Clara meu branco / Ensaiando chegan~as
para o Natal7'. 0 extrovertido carnavalesco "Jura jura jura
/ Pelo Senhor / Pela imagem / Da Santa Cruz do
Redentor". 0 bandido Sete Coroas, ''bambambg la da
Favela", sal,va-se das mBos da policia e e cantado em
samba de Sinho. Jo5o Gostoso, carregador de feira-livre, se
mata em Poema tirado de urna noticia dejornal E assim o
cotidiano da cidade do Rio de Janeiro se inscreve no
universo da arte tida como popular ou considerada de
elite; ou antes, como mostra este livro, rompem-se as
artificiais barreiras que a academia ergueu entre as duas
formas de manifesta~iiocultural.
Certa vez, poetizou Di Cavalcanti: "Pertenciamos a
boemia artistica / E n8o compreendiamos os maleficios
s
das madrugadas". Vejo
que nos cercavam. / ~ r a m o anjos
Sinho, vejo Bandeira. E aos dois Andre Gardel da o b r a ~ o .

Beatriz Resende

Niio e exagero afirmar que os anos 20 foram a
"epoca de ouro" do Rio de Janeiro. A cidade ainda vive as
conseqiiencias do que aconteceu naquela decada, quando,
para usar um termo querido dos especialistas em historia
das ciencias, foi criado um novo paradigma para a cultura
urbana carioca to paradigma do samba?) Mais do que isso
os anos 20 foram responsaveis pela inven~iiodaquilo que
ate hoje e chamado de carioca, daquilo que acabou se
transformando na cara da cidade. Este livro de Andre
Gardel e uma contribui~kode extrema importancia para se
entender esse period0 fundamental da historia da chltura
do Rio.
Uma interessante coincidkncia aproxima 0 encontro
entre Bandeia e Sinhb do meu livro 0 misferiodo samba.
As pesquisas nas quais esses dois livros se baseiam foram
realizadas na mesma epoca, independentemente, sem que
um autor tivesse conhecimento do trabalho do outro.
Contudo, os interesses que as motivaram eram os mesmos,
e as estrategias utilizadas para abordar a mesma tematica
(apesar do meu vies antropologico e do ponto de partida
literario de Andre Gardel) foram muito semelhantes. Tal
"sincronicidade" nao deve ser vista como algo
surpreendente, ou magico, mas sim como mais uma
demonstra~kode que Robert Musil estava certo ao se
perguntar, referindo-se a tudo o que o homem modern0
pensa ou sente: "quem ousaria pretender hoje que sua
colera seja verdadeiramente sua, quando tanta gente lhe

vem falar dela e a compartilha ate numa medida maior
que a dele?" Artimanhas do nosso espirito do tempo?
NBo importa tanto a resposta: 0 encontro entre
Bandeira e SinhS e 0 misterio do samba compartilham
algo especial: o fato de terem sido construidos em torno de
dois eventos, ocorridos no Rio de Janeiro em datas muito
proximas, que colocaram em contato segmentos da cultura
"er~dita'~
e "popular". 0 mistP;riodo samba parte do
encontro de Gilberto Freyre (e Sergio Buarque de Holanda,
e Prudente de Morais Neto) com Pixinguinha (e Donga, e
Patricio Teixeira). 0 encontro entre Bandeira e Sinhb,
como o proprio titulo deixa obvio, parte do encontro entre
Manuel Bandeira e Jose Barbosa da Silva, o Sinho. 0 s
personagens de um encontro poderiam estar no outro:
Manuel Bandeira era amigo de Gilberto Freyre; Sinh8
freqiientava as mesmas rodas de samba de Pixinguinha. 0
que so prova que os dois livros estiio interessados em
fenomenos da mesma natureza.
Que fenomenos silo esses, e quais suas relaqdes corn
a inven~iiode uma determinada cultura carioca, que
passou a dominar a cidade a partir dos anos 20? Que
cultura e essa? Em que cidade o Rio se transformou? 0 s
encontros dos dois livros falam de uma cidade que, como
escreve Andre Gardel, funcionava atraves de um "duplo
movimento": "ora de rarefa~iioora de demarca~Bode
fronteiras" entre mundos culturais. Ate o inicio deste
seculo, os poucos bairros do Rid misturavam gente de
todas as classes sociais, e muitas vezes os corti~oseram
vizinhos dos palacetes, possibilitando trocas rapidas entre
os "~al6es'~
e os "terreiros". A partir dos anos 20 (um
pouco antes ou um pouco depois), a cidade comecou a
adquirir suas fei~6esatuais, dividida entre Zona Norte e
Zona Sul e, principalmente, entre "morro" e "asfalto".
No meio desse movimento de divisiio/parti~iio,e
contrariando todas as expectativas, a decada de 20 foi um
period0 de grande intercambio entre as elites e as camadas
populares, tornando possivel inclusive que o samba
(genero musical "fixado" nessa epoca) se transformasse

.

em musica nacional brasileira e ocupasse um lugar ainda
hoje central - mesmo se tratando de uma cidade
seriamente "partida" - na definiqiio da cultura carioca. 0
encontro entre Manuel Bandeira e Sinh6, estudado por
Andre Gardel, e um exemplo perfeito de como, no Rio de
Janeiro, as diferen~asresistiram (sem constituir
movimentos institucionalizados de resistencia) a
guetifica~iiocultural, possibilitando todo tipo de
"mestiqagens" culturais ou transculturalismos.
Talvez o maior merito de 0 encontro entre Bandeira
e Sinhd seja mostrar que os pontos de contato entre os
mundos culturais diversos niio aconteciam apenas em
bares da Lapa ou nas orgias do Mangue, mas tambem na
propria escritura da poesia de Manuel Bandeira e das
letras de Sinh6. Niio que exista uma obvia influencia
mutua entre os dois autores. As semelhan~assiio mais sutis
e mais decisivas. As semelhan~asest8o naquilo que Andri
Gardel t8o bem denominou de "poetica esperta". Bandeira
e Sinho usam e abusam, modernamente (corno n8o
poderia deixar de ser, pois quem disse que so os eruditos
tem o direito e o dever da modernidade?), de recursos
literarios vanguardistas como a citaqiio e a colagem. De
certa forma, eles Em, no territorio da linguagem, a mesma
atitude que na vida cotidiana: juntam elementos e mundos
de significado de procedencias muitas vezes
aparentemente inconciliaveis. Manuel Bandeira definiu
Sinh6 como "o t r a ~ omais expressivo ligando os poetas, os
artistas, a sociedade fina e culta as camadas profundas da
rale urbana7'. Ninguem deve ter duvida de que essa
defini~iiotambem caia como uma luva sobre Manuel
Bandeira e a maioria de seus amigos modernistas cariocas.
Outro ponto importante que Andre Gardel faz
questiio de deixar explicit0 e a inexistkncia de uma maior
originalidade, pureza ou autenticidade tanto no lado
"erudito7' quanto no lado "popular". Nem a poesia se
aproveita do samba, nem o samba se aproveita da poesia.
0 caminho e de miio dupla: "E o lob0 que come o lobo. A
cobra que come a cobra." Niio existe o erudito sem estar

"corrompido" pel0 popular, nem vice-versa. Nem as
culturas siio obras de um unico grupo social (entiio, e
necessario afirmar, por mais politicamente incorreta que
possa parecer essa afirmacao: o samba niio e so do morro.)
Talvez o mais interessante no mundo da cultura, aquilo
que realmente importa e que deixa marcas profundas na
vida cultural, aconteca exatarnente no entre, no encontro
entre diferen~as,ou seja produto do trabalho (na vida e na
arte, entre a vida e a arte) de mediadores geniais (e outros
niio tanto, pois de certa forma todo rnundo e mediador)
como Bandeira e Sinh6.
0 encontro entre Bandeira e Sinhb tambem mostra
ao leitor o quanto o estudo sobre a media~iiocultural pode
enriquecer velhos debates corno o da identidade cultural e
o da produ~iioartistica (as pistas mais esclarecedoras para
entender determinadas obras podern estar ali, ao lado).0
livro traz inumeras sugestdes para pesquisas que poderiam
ser irnediatamente iniciadas: por exemplo, uma biografia
de Jaime Ovalle, a quem Bandeira se refere como "condiio
de estabelecer contatos", ou daquele umbandista pioneiro
classificado como "agregador mistico". 0 Rio de Janeiro
dos anos 20 continua a ser urn laboratorio imbativel para
esse tipo de reflexiio.
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CORTA A SAIA (E LA! . . .)
(samba)

E ['i,P ['i
Que o gat0 arranha a gente
Tern serpente, cobra macho
Tem ate' bicho demente.

Refrcio

Se a moda pega
Do corta a saia
Acerta o passo
Cai no Mangue
E sai da raia!

C 16, P 16
Que o mesfre P um macaco
Danqa o tlrso e o elefante
Enquanto o burro cose o saco ...
Refrfio

E l'i, P Id
Que tocam tris tercetos
Deixa de haverfun~tio
Se o conjunto sd derpretos!
E I'i, P /a
Que a zebra faz vergonha:
Ma1 comeqa a trabalhar
P8e-se nos beijos corn a cegonha!

E I'i, P Ici
Qtte o sapo entra sambando
E o hipopdtamo, coitado
De raivajca suando
Refrfio

NA BOCA
Mnnuei Bandeira
Sempre tristissimas estas cantigas de Carnaval
PaixGo
Cizime
Dor daqtiilo qtie n6o se pode dizer

Felizmente existe o Lilcool na vida
E nos trCs dias de Carnaval Pter de lan~a-perfume
Quem me dera ser como o rapaz desvairado!
0 ano passado ele parava diante das mulheres bon~tas
E gritavapedindo o esgtlicho de cloretilo
- Na boca! Na boca!
Umas davam-lhe as costas com repugncincia
Outras pore'nz faziam-/he a vontade

Ainda existem mulheres bastante puras para fazer a vontade aos viciados

Dorinha metr amor...
Se ela fosse bastanteptira etr iria agora gritar-lhe como o otrtro: - N u boca!
Na boca!

0 ENCONTRO DE FAT0
E 0 FAT0 DO ENCONTRO

De todo encontro surge uma reaqiio de atra~iio,repulsiio,
indiferenqa, tedio, seja ele marcado, casual ou realizado por
terceiros sem o conhecimento prdvio das partes, corn segundas
intenqdes, do encontro acaba sempre por sair alguma atitude,
alguma indicaqiio de superaqiioda morte, de manutenqgo da vida.
E que o fato de visualizarmos ou intuirmos apresenqade alguem
ou algo que nos chama a atenqiio, que reacende a fogueira do
interesse de sairmos de nos para expressanno-nos, para recebermos outra realidade, para viabilizarmos a quimica do encontro
(diferentementedacaminhadahabitual solikiriaque niio topa com
nenhurna pedra, nuvem ou arvore no caminho), mexe com nos
mesmos, com nossa identidade, com o que somos, corn nossa
imagem publica, com nosso fluxo interior e, conseqiientemente,
comnossojuizo critic0 diante da vida, do mundo, das alternativas
de diferenqas. E C sempre importante ter em vista que o mesmo
processo pode estar acontecendocorn o outro, corn a carametade
do encontro que ganhaassim,e cadavezmais,feiqiio multifacetada.
Com isso, o contato que o ato do encontropode produzir e sempre
ambivalente,oculta semprenaatitude assumida a ausgnciadeuma
de suasmdtiplas faces,urn n h e r o mfindavel depossibilidades que
o fluxode contato, parapoder se dar, fluir, inevitavelmente abandona.
0 espaqo do encontro e a fronteira, a zona limite em que
as partes siio obrigadas a ceder para a efetivaqiio do rnesmo; em
igualproporqiio devempermanecer integrasparatoma-lo mais rico
e denso, nummovimentode vaivem que supera opostos,que invade
territories demarcados e que cria a sobrevida do encontro: nem

margem nem leito, o rio. 0 Rio de Janeiro da Primeira Republica
e o espaqo historic0 do encontro. 0 Rio de Janeiro de "nos todos"'
e o espaqo poetic0 do encontro, cidade em que todas as ruas v5o
dar no mar, em que todas as vozes cantam sua misdria e gloria e
que todos os corpos danqam a danqa erotica do tempo. 0 tempo
do encontro e o tempo de parada na caminhada para ouvirmos,
falarmos e debatermos, um tempo para reflex50 coletiva, para
estarmosjuntos, pararealizarmo-nos socialmente, tempo da linguagem, da lingua, comunitario, polif6nic0, fundamental para
retornarmos ao silencio fortalecidos e abertos anovos encontros.
A preparaq50 para o encontro - ou a lembranqa dele - n5o
6 ainda o encontro, embora, por dispositivos de sensibilidade e
imaginaq50, possa vir a produzir, antecipando ou resgatando, a
atmosfera geral,a ambienciaultimado encontro,as vezes chegando
mesmo ao limite de vivz-lo como virtualidade. Quando isso ocorre,
a preparaq50 para o encontro e a lembranqa dele passam a ser
partes - que contern o todo simbolico - interagentes do encontro
presente. Napreparaq20, no antes que temo encontro como forqa
muda do destino ou do acaso ou como projeto futuro pessoal,
intencional, cada elemento leva consigo sua moradia, seu espaqo
da alma habitado por seu corpo sensitivo ou textual, que sofrera
a aq5o seletiva - de compromissos, tempos, opq6es de caminhos
- propiciadora dos desvios essenciaisdas antinomias,dos extremos
tragicos da existencia que impedem o encaminhamento para o
encontro; introduzindo,assim, como virtualidade - na expectativa
ansiosa de trocas e interferencias ou no espaqo reservado em si
para a percepq5o do aparecimento do outro - o encontro ele
mesmo, ao abandonar o conflito que segregapeladisponibilidade
para a diferenqa que agregapluralidades:

Valor (repetido)dadiferenqa: 'ela dispensa ou triunfa
sobre o conflito. 0 conflito 6 sexual, semgntico; adiferenqa e plural, sensual, textuii17.Barthes sc ?ha sempre
este espaqo da diferenqa. Assim, com Charlot: 'tais
artistas provocam uma alegria completa, porque d5o a
imagem de uma culturaao mesmo tempo diferencial e

coletiva: plural. Estaimagemfuncionacomo o terceiro
termo, o termo subversivo daoposiqiio em que estamos
encerrados; cultura de massa ou cultura superior7.2
Na preparaqgo do encontro vislumbramos a imagem que
provocara "uma alegria completa", apluralidade intercambiavel
e miscigenantedo Carnaval: o Carnaval de "massas" cariocaregido
pela extroversiiocancioneirade Sinh8,em dialog0 com o Carnaval
intimo de estilos, metricas, dicqdes e vozes literhias de Bandeira.
Na verdade, os dois marcaram um encontro para irem a festa
carnavalescacariocajuntos.. .
Na lembranqa do encontro,a mem6ria da cidade, apresenqa
das obras dos autores em questiio, o mergulho no passado. 0
passado C circular e pode tanto engolir no esquecimento descendente de suas entranhas as vivgncias de urn tempo sem registros,
quanto catapultar de imediato a nossos olhos atuais, fatos e
ambigncias gerais de uma 6poca. 0 encontro aqui se da entiio na
leituradas fontes. No reordenamento sugestivo de dados de texto
e contexto, de vozes e silencios, de sonhos e realizaqdes. A
lembranqa do encontro n5o C utopia passadista nem nostalgia
hturista, epasseio presente pela floresta urbana carioca em outra
camada temporal de realizaqiio, colhendo semelhanqas e
dessemelhanqas, projeqdes sociais e artisticas, avanqos e recuos
ideologicos,trocas de experignciasculturais,superposiqdessignicas.
A lembranga do encontro C a presenqa viva das obras de Sinh8
e Bandeirano imaginhio contemporheo brasileiro.

As informaqdes que temos a respeito do encontro entre
Manuel Bandeira e Sinh8 nos siio narradaspor Bandeira, de mod0
esparso, em algumas de suas CrGnicas daprovincia do Brasil
3 . Naverdade, ocorreram alguns encontros factuais referidos corn
mais ou menos enfase nestas cr8nicas escritas no Rio de Janeiro

para jornais de outros estados. A ideia de centralizar em nosso
trabalho estes encontros num encontro-chave guardaum sentido
representativo quenosperrnitira, basicamente, duas leituras, atraves das quais nortearemos nossadiscuss8o: em primeiro lugar o
dialogotematico-estilisticoentre as obraspoeticas dos dois autores, tendo como meio mais importante de comunicagiio acultwa
popular urbanamoderna,e, complementandoe ampliandoa questgo, uma reflexgo sobre o movimento contraditorio de rarefaggo
e demarcagiio de fronteiras dos espagos socio-culturais cariocas
nos anos 20 deste sCculo,movimento no qual o dialogo se insere
e pretende ser reflex0 e refraqgo. Assim, o encontro entre o poeta
e cronista e o compositor de musica popular parte de situaqbes
factuais para se realizar aqui enquanto representag50 simbolica,
numaabordagem de cunho historico-literhrio-musical.
Quanto aprimeira leitwa, visarnos redesenhar as melodias
de modernavozwbananapolifonia despojada e humilde dapoesia
de Bandeira,de mod0 arealgar,na busca geral modernistade urna
realidade e fala brasileiras "pelo desejo de integraggo nacional e
de modificaqgodainteligencia" 4, o mergulho especifico e singular
do poeta na urbanidade carioca,principalmente seu interesse pela
musicade massas cujo representante mkimo no period0 6 Sinha,
e pelos "espagos misturados" que a boemia artistica da Lapa
apresenta. Atraves da analise de seus poemas, pretendemos demonstrar como todo um fluxo de dilataq80 de projeto podtico
particular em direg8o ao prosaic0 e ao coloquial, apartir do quase
manifesto de que "apoesiaestaem tudo - tanto nos arnores como
nos chinelos, tanto nas coisas logicas como nas disparatadas",
langa-o na empreitada do uso artistic0 de "chavbes surrados,
fiases feitas, lugares-comuns"; "anhcios"; "versos extraidos de
letras de musica popular, cantigas de roda folcl6ricas" 6, entre
outros procedimentos que denunciam um desejo de corpo-acorpo com o aspect0 carnavalizante da identidade cultural do Rio
de Janeiro, no qual as fronteiras de bom gosto, de classes, ragas,
religiiio s5o abolidas em nome dainterferencia criativa de vozes,
plurais; e, conseqiientemente, nos abrindo a possibilidade de
dialogo vivo comas letras de Sinh8,o Rei do Sambadestacidade.
Outro fato importante a ser frisado quanto a singularidade
da atitude de Bandeira em relaqgo as outras vozes poeticas da

primeira fase do modernismo brasileiro. a fase herdiccr. e que sua
aproxima~iioda realidade urbana carioca esta impregnada de
~ l t ~ m b r ~ r m e nde
t o ,iluminaqiio poetica. de sublime - desde a
inclusiio mitico-simbolica de personagens famosos ou niio da
cidade, ate pequenos detalhes da vida, das mas, do cotidiano. dos
espaqos pi~blicosem seus poemas e crbnicas. E, convem lembrar,
"0s modernistas tinham. conforme notou, 'umadesconfian~aevidente do sublime' ".' Desconfianqaarrimada napossibilidade de
que o uso deste elemento signifique retomo atradi~iioe a retorica.
masque Bandeira genialmente incorporacomo mais um elemento
heterogeneo em sua linguagem poetica, ao sublimar o "chiio
h ~ m i l d e "do~ cotidiano em parentesco com "a pura iluminaq2o
verbal como ocorre nos processos de poetica s~~rrkuliste'.~,
introduzindo o sagrado - envolto ao menos no profano de sua
origem - na apresenta~iiode uma realidade brasileira local e
universal.
A segunda leituraque o encontro-chave nos propiciavisa
enfatizar as reflexBes sobre a situa~iiosocio-cultural da capital
federal nos anos 20. segundo apercep~iiode um duplo movimento
- ora de rarefa~iioora de demarcaqiio de fronteiras - levado a cabo.
por um lado, por representantes da elite cultado pais, movimento
centrado narevisgo nacionalistaem confluhciacom asvanguardas
influenciadas pelas
europeias de busca das forqu~prirn~tivu~,
recentes descobertas das ciencias etnologicaepsicana~sta,para
investir urnaexpressividade artistica. E, por outro lado. o movirnento de fluxo contrario de legitimaqiio social perseguido por elementos das camadas pobres e medias urbanas (por suavariedade etnica
s
epwrnitivu.~
e artistica, umaespecie de sintese das f o r ~ aplurais
daformaq20 brasileira), excluidos dos projetos de moderniza~iio
executados pelas elites politicas do pais, movimento de ascensiio
e evidenciarealizado com o auxilio da industriacultural emergente,
daexpansso da imprensa empresarial e propiciado pel0 interesse
das camadas cultas por suas manifesta~des.
Esse duplo movimento complementar ocorre no Rio de
Janeiro do period0 em torno e atravesda ideiade festa- populares.
familiares. oficiais e oficiosas -,verdadeira identidadecultural do
carioca, sugerindo uma democracia cultural em vez da politica.
inviabilizadapelas oligarquias agro-exportadoras no poder do pais.

Ocorre tambem naexpressividade paralelada boemiaartisticada
Lapa, territorio urbano aberto a convivenciade figuras publicas ou
niio. de varias procedencias sociais. zona de meretricio, onde
sensibilidadese ideiasse misturarnnurna integraqgoinsolita. unindo
a margem ao Centro da cidade, integrando compositores populares,jomalistas, musicos de forrnaqgo erudita, poetas, malandros.
prostitutas, "reis vagabundos" l o , pais-de-santo, entre outros,
boemiaaqual Bandeirae Sinh6 pertenceram. Com isso, podemos
perceber que um dialogo, uma interaqgo de vozes, de trocas
transculturais passa a se efetuar paraalem do interesse folclorico
e exotico de classes e grupos intelectuaispelo nacional, abrindo
espaqos paraa identifica~goe analise de uma brasilidade carioca
especifica, a um so tempo cosmopolita e provinciana, condiqiio
tambem geradapela situaqiiode capital federal da Republics, local
por excelenciade sintese nacional dos regionalismos e de conversa
cosmopoiita com as outras capitais do mundo.
Sinh6 e Bandeiraestgo sendo apresentados neste trabalho
como representantes-simbolo de cadaum dos segmentos socioculturais complementares acimadefinidos. Apesar das diferenqas
obvias de expressiio, podemos detectar tambem em suas obras
espaqos dialogais possiveis, com semelhanqas de atitudes criativas
diante da realidade urbana por nos definida. A reutilizaqgo do
material significante disperso nas mas, nas falas e cantos populares,
influencias estrangeiras, sem preconceito de qualquer ordem, apenas com o filtro de montagem de uma obra entendida como
colagem, maquina ludica e recriaqgo, numa mistura que exige
antenas (filtrando e selecionando, reconcebendo e revitalizando o
material criativo de outros estados e outras naqaes, circulante na
cidade) e raizes (mergulho na tradiqiio, e confecqgo inventivadessa
tradiqiio, com sensibilidade modema) bem sintonizadas, sgo alguns
dos traqos que definem em linhas gerais essas semelhanqas, existentes ainda na forma de abordar esse material: coloquialidade,
parodia, prosaismo e satira, entre outras.
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CRONICAS DE UM PROVINCIANO
PARA A PRO~V~NCIA

No Curvelo

Na advertencia a primeira ediqiio do livro CrBnicas da
provincia do Brasil lanqado pela Civilizaqiio Brasileiraem 1937,
Bandeira afirma que os artigos que o comp6em, escritos do Rio
de Janeiro para osjornais A Provincia do Recife (dirigido entiio
por Gilberto Freyre), Dihrio Nacional de SZo Paulo e o Estado
de Minas de Belo Horizonte, durante o tempo em que morou na
ladeira do Curvelo, siio "cr8nicas de um provinciano para a
provincia" I. 0 periodo em que viveu no mono do Curvelo (1920
a 1933)C tambCm o periodo de sucesso comercial de Sinh8 (19 19
a 1930), e momento em que o pernambucano Bandeira se toma
mais carioca, ou visualiza melhor o Rio da janela de sua casa na
ladeira (ou nas noitadas na Lapa, aum passo do Curvelo em Santa
Teresa):

Quanto ao morro do Curvelo, o meu apartamento, o
andar mais alto de umvelho casariioquase em ruinas, era,
pel0 lado dos fundos, posto de observaqiio da pobreza
mais durae mais valente, e pel0 lado da frente, ao nivel
da rua, zona de convivio com a garotada sem lei nem rei
que infestavaas minhasjanelas, quebrando-lhe as vezes
as vidraqas, mas restituindo-me de certo mod0 o meu
climade meninice narua daUni5o em Pemambuco.Niio

sei se exagero dizendo que foi na rua do Curvelo que
reaprendi os caminhos da infilncia. La escrevi quatro
livros, tres de poesias - 0 ritmo dissoluto, Libertinagem, e quase toda a Estrela da manha", e um em prosa
- as CrGnicas da provincia do Brasil.

A intimidade lirica do poeta 6 violentamente invadida pela
realidade urbanacarioca. Em seuposto de observaqiionas alturas
de um velho casariio colonial em ruinas, muito comum na cidade
como forma de habitaqgo de c8modos das camadas midias baixas
e pobres dapopulaqiio, ha como que uma lufada de vento public0
arejando seu quarto de vida social. Vitoria da liberdade de criaqiio
sobre o convencionalismo, atraves da inserqgo damateriado diaa-dia na escritura literaria, "uma ampliaqiio real do espaqo da
literatura,que ganhavaurn terreno ate entiio indevassado oupouco
pal mil had^"^, reflex0 daprofundamudaqa de foco que o interesse
radical pelarealidade brasileira impde as letras, agoramodernistas,
longedoslimitestematicos cerceadores,can6nicosaosespiritualistas
e academicistas. Contudo, em Bandeira, o quarto observat6rio 6
tambem laboratorio;arealidade niio invade o mundo privado e leva
a um possivel engajamento realista; ocorrern operaqBes de
adensamento englobante de sujeito e objeto, de mundo e subjetividade atravks de palavras poeticas e imaginaqiio: "Niio sei se
exagero dizendo que foi na rua do Curvelo que reaprendi os
caminhos da infhcia". Arte e vida estiio interligadas num projeto
estetico de interaqiio sistematica de uma na outra, gerando a
poetizaqiio do cotidiaio e este remetendo apoetica (memoria da
infhcia, trago estilistico-tematicode Bandeira).
Nairea do poema propriamentedito, a tecnica do verso livre
passa a vigorar: novos temas, novas forrnas. 0 s limites entre
prosaic0 e poetic0 parecem se mesclar e a heterogeneidade radical
da ampliaqiio dos espaqos publicos nas grandes cidades, produzindo sensibilidades tiio intensas e amplas quanto seus ritmos,
parece encontrar, semhticae sintaticamente, seuporta-voz adequado no metro irregular.Bandeirasoube explorarpotencialidades
inusitadas, assim como despoja-lo de suapletora epica moderna

em diregiioa simplicidade, ou ainda, introduzirparalelismosritmicos sutis em seu interior ("Capiberibe/-Capibaribe"4,por exemplo). A poesia de verso livre foi o complementotecnico-escritural
da invasiio darealidade social brasileirano imaginhio dos poetas
daprimeira geraqiio modernista.
Podemos ler no cenhrio descrito por Bandeira, na citagiio
acima, uma especie de sintese espacial das realidadesmisturadas
davidaurbanacarioca em interagiio com seulirismo. Bandeira, de
seu quarto "suspenso no arV5,elevado acondigiio de personagem
poCtico como vikias outras realidades recorrentes e refindidas em
sua obra, faz com que este perca o peso factual sem, contudo,
perder a forqa intrinseca de reflexgo por ser e estar no mundo.

Literalmente, o quarto esta suspensonaparte mais altado casariio,
feito,concebidonumaarquiteturacolonialjaemruinas, o que pode
simbolizaratradiqiio ounossa heranga historico-culturalvisitada
pel0 poeta que busca restaurar sua dignidade estetica de arte
brasileirasemperder o caminho daatualidaderenovadora.0 s ares
- imagens - da rua que atravessam e siio observados de suas
janelas, atualizam as diferenqas sociais damodernavida urbana
carioca, na qua1os avanqos tecnicos e a remodelaqiio da cidade,
efetuadaha pouco tempo nacapital federal (sugeridosem oposiqiio
ao casariio em ruinas onde vivem os que ficarama margem dessas
mudangas) niio acabaram com o abandon0 public0 as culturas
paralelas em que sobrevivem "apobrezamais dura e mais valente", e "a garotada sem lei nem rein. 0 quarto do poeta renova
o casargo com imagens dos deserdados do mundo moderno,
quarto que 6 patria poetica de sew lirismo, renovador e recriador
da cultura brasileira ao preserva-la e moderniza-la, denunciando
as mazelas de sua formaqiio social, poeticamente.
A situaqiio de Bandeira de buscar na realidade urbana
carioca a sua brasilidade intrinseca, participando e sendo afetado
pela vida da cidade, ao deixar as vozes-imagens invadirem sua
linguagem, em qualquer genero empregada sempre de forrna
poetica, fotografando as classes, ragas e festas em suas forgas
populares, mestigas, sincrCticas, de mod0 a construir um painel
lirico, vivo e natural davida de seus tipos e ambiencias, C muito
mais do que umaconvengiio modernistade captaqiioe integraqgo
darealidade brasileira. E, antes, um exercicio diario de aceitagiio

e aprendizagemdacidadania, de identificag50 com suaprovincia
de ado950 (ele, umprovinciano tiio cosmopolita) e de afirmagiio
da poesiadavida, t5o ilurninadoraquanto aque nasce do encontro
magico das palavras que conformam umpoema, com o intuit0 de
alargar os dois iimbitos em questgo, a fim de que se intercomuniquem cada vez mais fortemente.
A ruado Curvelo ensinou-me muitas coisas. Couto
foi avisada testemunha disso e sabe que o elemento de
humilde cotidiano que comeqou desde entiio a se fazer
sentirem minhapoesiangoresultavadenenhurnaintenq?io
modernista.Resultou, muito sirnplesmente,do arnbiente
do mono do Curvelo.
A despedida da ladeira do Curvelo foi cantada em versos
elipticos de tristeza travestida de ludicidade, numpoemaque se
encontra em Estrela da manha":
0 amor, a poesia, as viagens

Atirei um ce'u aberto
Na janela do meu bem:
Cai na Lapa - um deserto.. .
- Para, capital Bele'm!...
Apesar de ter afirmado no Itinerhrio de Pasdrgada que
nuncaobedeceuaordemcronologicanapublica~~o
de seusversos
em livro - "Assim, em Belo Belo o poema inicial, Brisa, ainda C
do tempo do C ~ w e l o " Bandeira
~,
nos sugere um corpus, sobre
o qua1trabalharemos,por entendermos que acaracteristica historico-litero-musical deste trabalho quase que nos imp6e isso, ao
discriminar as obras realizadas no Curvelo. Mesmo sabendo o
quanto C perigoso o estudo critic0 de poemas tendo como refe-

rencia a epoca e lugar de sua feitura, o quanto de abuso extraliterbio pode vir a tona, por urna quest30 de metodo e viabilidade
de encaminhamento de trabalho, nos deteremos, principalmente,
nos poemas e cr8nicas escritos durante essa fase de suavida. Pois
nesta situag30 de casamento entre texto e context0 podemos
deslindar as propostas ultimas de nosso trabalho: situag3o sociocultural da capital federal durante a ddcada de 20 deste seculo;
relaggo tematico-estilisticadospoemasde Bandeira com as letras
de Sinh8; dialog0 vivo do poetacom os aspectos carnavalizantes
da identidadecultural urbanacarioca; singularidadee participaq50
de Bandeirano modemismo literhrio e musical e a boemiada Lapa
do periodo como exemplo de "espaqos misturados" geradores

de um espirito de democracia cultural, que se espraia najoie de
vivre carioca.

Advertencia da primeira ediq3o
A maioria destes artigos de jornal foram escritos as
pressas para A Provincia do Recife, Dicirio Nacional
de Sgo Paulo, e o Estado de Minas de Belo Horizonte.
Eram cr8nica de um provinciano para a provincia. Alias
este mesmo Rio de Janeiro de nos todos n8o guarda, ate
hoje, uma alma de provincia? 0 Brasil todo e ainda
provincia. Deus o conserve assim por muitos anos!

Estaadvertencia projeta-nos num tune1do tempo, repleto
de espelhos disformes, que viabilizaapassagem em contrafluxo na
histbriadas idCias nacionais brasileiras entre os anos 20 - inicio de
escritura de varios artigos do livro - e o ano de 1937,data de sua
publicaqiio.Este ano e, significativamente,o ano de inicio do Estado
Novo, e aepocade escrituradascr8nicas 6 ade estadade Bandeira

naladeirado Curvelo, temacentral emnosso trabalho. 0 periodo
15bem definido, em seu ideal comum, por LuciaLipp:
Dos anos 20 ao Estado Novo estabelece-se uma
dinhicade aproximaqaes sucessivas que congrega diferentes correntes e autores no ideal comum de modernizar o pais mantendo os vinculos com a tradiqiio. l o
Curiosamente, os locais a que pertencem os jornais que
receberam e publicararn as cr8nicas foram tambem os locais de
focos centrais dos tres principais tipos de regionalismos que se
propuseram a ser matriz basica para a organizaqiio da sociedade
brasileira - com pretensaes universalistas - dentro de suas "qua1idades"provincianas(num segundo momento ounascidas disso,
em conchavo com o estadonovismo): o modelo bandeirantes de
Cassiano Ricardo, enfatizando a mistica do trabalho paulista; o
mineiro de Alceu Amoroso Lima, sobrelevandoa almamineira de
homem do passado de espirito eterno mais do que moderno,juiz
do cosmopolitismo, equilibrando estabilidade e progresso; e o
nordestino de Gilberto Freyre, em conflugncia com as preocupaq6es centrais do Manifesto de 1926 e do movimento regionalista
do Nordeste, reabilitando a sociedade patriarcal nordestina ao
conceber o luso-tropicalismo, novo tip0 de civilizqiio portuguesa
apoiada namiscigenaqiio, apontando para uma futura civilizaqiio
brasileirados tropicos.
Esses regionalismostiveram seuirnpulsoinicialno momento
em que a voga antipassadista e contrixia a imitaqiio de modelos
de pensamento estrangeiros, principalmente europeu, passa a
vigorar no pensamento intelectual brasileiro na decada de 20.
Duas propostas de linhas de fuga do atraso e do vicio de
imitaqiio brasileiros siio, grosso modo, aventadas no periodo: a
modernizaqiio do passado, presente nas relaqaes sociais ou nos
indices catdlicos de nossa formaqiio,materia-prima danova sociedade, e a negaqiio desse passado tido como meramente colonizado, desprezadocomo fonte de brasilidade, com aincorporaqiio

do primitivism0 como inicio de umareconstruqiio nacional cosmopolitaradical. 0 modelo bandeirantes seriauma formade desenvolvimento daultirna linha de hga, omodelomineiroe onordestino
dalinhaanterior. Emcomum, areelaboraqiiode novas concepqaes
de pensar o ser nacional - a partir do abandon0 dos modeios
decadentes europeus, do passado ufanista parnasiano inspirado na
grandeza territorial e na "boa indole" de nossa gente, da elite
cientificistacom sua fatalidadedamiscigenaqiio como limitepara
uma civilizaqiio nos moldes europeus -,e a certeza de que a
verdadeiramodernidade k a brasilidade.
Avertente de modernizaqiiocomresgatedas raizes coloniais
surge durante e apos a Primeira Guerra - de resto como a da
modemizaqiioLLprimitivista"corn programas de luta paraa salva$20nacional.Abandonandoas teorias racistas europkias infonnadas porpadraes biologicos, criticandoa francofiliaeo diletantismo
das elites, se divide em tres tendencias interessadas nurna nova
identidade nacional: aLigade DefesaNacional, com seus lemas:
educaqiio civico-patriotica e serviqo militar obrigatorio para a
defesanacional; aLigaNacionalista de Siio Paulo, promovendo
campanhasde alfabetizaqiiopara que houvesse menos fraudesnos
votos e rnaiorparticipaqiio politica; e aPropagandaNativjstae a
Aqiio Social Nacionalista, tendo como principal figura Alvaro
Bomilcar, com raizes cariocas, antilusitanas, catolicas, "de luta
pelaemancipaqiioecon8micae peladefesadas idkiasrepublicanas
e democraticas" ' ', dando acentuaqiio aguda a religiiio e a moral
como sustentaculos da patria. Esta nova identidade nacional se
arrimana tradiqiio tantojacobinarepublicana quanto no nacionalismo catolico "que se configura em um pensamento teologicopolitico ao hstoricizar a verdade revelada" 12, para serealizarcomo
modernidade brasileira.
A vertente damodernizaqiio"primitivista", sob a ideologia
do progress0 urbano inexoravel de tons profkticos grandiosos, que
rapido desenvolvimento da cidade de Siio Paulo introduz no
cenhrio nacional, vai buscar suapropostade reelaboraqiiodo pais
no lendario indigena, construindo urn mito de pilares primitivos,
intuicionistas,antropofagicos (inferidosdo idehrio das vanguardas
europkias e das teorias do inconsciente em voga no Ocidente

moderno), pulando da provincia a metropole "selvagem" sem
querer deixar vestigiosde um passado citadino,como se fosse uma
metropole europeia moderna procurando forqas primitivas em
outro continente. .. Ha tambem em Silo Paulo, por outro lado, um
forte foment0 nativista que remete a vertente de resgate das raizes
esparsas e invenqiio de uma tradiqilo. Desencadeado pelas elites
paulistas, este resgate viramoda, principalmente, devido as ideias
e empenho artistic0 - como dramaturgo, romancista, etc. - de
Afonso ArInos; aos artigos da Revista do Brasil, da Liga Nacionalistae a 1iteratura"caipira" de Monteiro Lobato e Valdomiro
Silveira, entre outros.
A luta contra o passadismo e o vicio da imita~golevaa urna
desqualificaqiio precipitada da cidade do Rio de Janeiro como
capital cultural da Republics. 0 surgimento de novos centros de
idkias e de qualificaqiio do sernacional regional, anosso ver, niio
significa o abandon0 de antigos nucleos de forqa. Alkm do mais,
foi um tip0 de ruptura datada e centrada no mesmo iimbito que
combatia: a cultura tida como erudita, nil0 observando, oumesmo
sendo indiferenteadialeticadaquest50, os hbitospopulares onde
residia, como ja frisamos, um intenso dialog0 s6cio-cultural
identificadorda face carioca em suapluralidade de vozes e corpos
entretecidospela linguagem da festa. Afora isso, aindapodemos
localizaruma elite intelectual -em boaparte misturadana boemia
da Lapa - completando a moderna brasilidade da cidade, empenhada na busca de raizes nacionais e na vivsncia de um
cosmopolitismointegrador.
Este process0 de desqualificaqilo advem de tres posturas
basicas: a dos nacionalistas catolicos cariocas reunidos em torno
das revistas Brazczilea e Gil Blas, nas quais o Rio 6 visto como uma
cidade cosmopolita repleta de inescrupulosos comerciantes portugueses materialistas, onde areligiiloe amoral, alicerces da patria,
silo corrompidas (critica esta que chega a tomar foros de guerra
santacom o aumento dainflusncianorte-arnericana,que significa
protestantismo e pragmatismo, alem de culto do corpo em danqas
e modas desportivas). A dos modernistas paulistas, paraquem o
Rio e o tumulo da modernidade, espaqo lascivo de decadsncia
dionisiaca, terra com um tipo de clima que leva a preguiqa e
indoltncia, antro de marginais e negros, centro do passadismo

semicolonial, de economiaanirquica, de habitos e costumesfiteis,
com urn Carnaval violento e descontrolado (ha raras exceq6es
como Mario de Andrade ou o Oswald de "o Carnaval do Rio e
o acontecimento religioso da raqa"13, por exemplo), em
contraposiqiioa Sgo Paulo, que 6 "urn tit2 com miolos de Minerva"
no dizer de Menotti del Picchia, unindo aqgo e criaqiio, cenhrio do
Brasil contemporineo, capital do estado mais desenvolvido da
federaqiio,veloz, espaqo damodernidade, centro mais cosmopolitade todos os outros danaqiio,terrado trabalho,do pragmatismo,
da seriedade e responsabilidade, verdadeiro cerne da nacionalidade. E, finalmente, apostura de criticaao litoralismo, condiqiio
de consumidor do habitante do litoral de toda sorte de importaqzo

sem critdrios,postura que descr6, naverdade, de qualquer metropole cosmopolita.

0 que importa notar 6 o quanto esta constmq3o que
desqualifica o Rio de Janeiro e historicamente datada, e
como elapermaneceuna consci6nciacoletiva,recebendo
uma avaliaqiio tanto negativa quanto positiva. 0 Rio
passou a ser visto como cidadedionisiacaporexcel&ncia,
eparece que Dionisio niio tem sido facilmenteassociado
asalvqiionacional. Ao contriuio,temsido fieqiientemente
identificado como sintoma de decadhcia. l 4

No Estado Novo, ecos dessa avaliaqgo negativa que
desqualifica o Rio por suaverve dionisiaca,ressurgemna tentativa
de domesticaqilo da tematica da malandragem com a criaqiio e
propagag80 de sambas da legitimidade, pregando uma etica do
trabalho e uma instauraqiio do bom-mocismo. Wilson Batista,
antigo malandro que se orgulhara em ser vadio, conforme cantara
em L e n ~ onopescoGo, e antagonista de Noel Rosa nas farnosas
pol~micasmusicaisque ambos se empenharamem alimentar, agora
canta emparceriacom Ataulfo Alves o operario que vai trabalhar
em 0 bonde S6o Januhrio 15.0 samba, produto mais acabado
dacoletividade multifacetadacarioca, apartir dadivulgaqiio na-

cional que as emissaes radiofhicas propiciam e da compreensiio
do Estado da possibilidade de remodela-lo, tirando-lhe o ar
subproletario negro em nome de uma nova aparencia civicopatriotica ordeira, ganha acordes trabalhistas. Mas, "o resultado
nFio sera na verdade uma conversiio do 'Carnaval' ao 'dia da
Patria', mas a instauraq50 da movimentada cena da politica chancl-ladapopulista, onde ha lugar para o senhor gagadanqar seu
samba (como na cena famosa de Terra em transe)". l 6
Voltemos a adverthcia. As cr6nicas que enfeixam o livro
subdividem-seem tres grandesnucleos tematicos: os que abordam
asprovincias de Ouro Preto, Pernambuco e Bahia; os temas que
tratam especificamente do Rio e a parte chamada de Outras

cr6nicus, reunindo estudos de procedencia variada, em faitsdivers saborosissimos.Estaultimaparte, aparentementeurncorpo
estranho, e legitimadadentro de uma possivel unidade geral de tom
do livro - revelando tambem o mod0 como o mundo e seus temas
cabem na provincia do Brasil de Bandeira, ou seja, tratados
familiarmente-, apontadano estudode notapreliminar a laediq5o:
"mas hh em todas um ar de familia, uma tal adaptaq50 ao clima
provincial que o leitor n5o se choca "17. Esse tom geral e o tom
provinciano. Mais que provinciano, sem afetaqiio. Com urna semcerim6nia ao lidar com os assuntos nacionais de quem mora na
mesma casa ("de um provinciano para a provincia"), e 6 intimo
do pais aponto de saber lidar tamb~mcomassuntosniio nacionais,
brasileiramente. Por isso a frase "que o leitor n5o se choca", deve
ser destituida de seuvalor moralizante e entendida como ausencia
de exotismo e folclore pitoresco.
(...) a cor do livro, a sua express50 definitiva - o tom
provincial do Brasil, o Brasil todo provincia, ou melhor,
o Brasil visto sem solenidade, sem generalizaqaes, visto
na realidade mais direta e mais profunda de suas peculiaridadesregionais...l8

0 Brasil sem solenidades e o Brasil sem apompa artificial

dos patriotismoscivicosufanistas e suas retoricasoficiais. 0 Brasil
semgeneralizaqdesP: o Brasil sem seulado doutor, abstrato, repleto
de planos e idCias de salvaqgo nacional, sem origem popular ou
importadas fora de hora, sem a exigencia do momento historic0
que as legitimaria,impositivamente (noplano dalingua, solenidade
e generaliza@o significamdistiinciadavida,abandon0darealidad~
danaqilo na tessituraverbalpelos literatosoficiais ou oficiosos:"E
que a linguagem literaria entre nos divorciou-se davida. Falamos
com singeleza e escrevemos com afetaqgo") 19. Agora, o que
significao Brasil "visto na realidade mais direta e mais profunda
de suas peculiaridades regionais"?
Para Bandeira, o mais profundo e o mais cotidiano, com a
intimidade capaz de captar e viver as sutilezas do meio em seus
costumese sentimentos artisticos, em suas influencias estrangeiras
incorporadas, em Buss festas, dificuldades sociais e esperanqas
mais rec6nditas."Eprovinciano, masprovinciano do bom, aquele
que esta nos habitos do seu meio, que sente a realidade, as
necessidades de seu meio. Esse sente as excelhcias da provincia."20 Ha uma nitida revers20 de tendencias em relaqilo ao
provinciano tacanho e obtuso em seumeio aparte, longede tudo.
Provincianismo aqui se traveste de amor a cidade, ao pais. 0 4ue
importa 6 alargar avisgo de mundo e ampliar o entendimento de
dentro e fora a partir do mergulho no ch2o humilde da vida nas
multiplas faces que umaprovinciapode guardar, cosmopolita ou
ngo ...
A provincia aparece aqui como invenqgo de uma tradiq20
resgatada para a estruturaqiio de uma nova identidade nacional
como na vertente anteriormente descrita de modernizaqtio do
passado. Contudo, esta invenqgo da tradiqgo esta centralizada
antes na estetica, na lingua, nas relaqdes do presente vivo que
guardam ecos do passado, do que emvalores morais e religiosos
como sustentaculos dapatria. Pois, ao contrario do nacionalismo
catolico - emboraestareligigo informe asensibilidade e apoesia
de Bandeira - em que a verdade revelada busca ser historicizada,
o provincianismobandeirianorevela, poetizaa historiacotidiana ou
passada, atraves do verbo feito poesia, numa atitude alumbrada.
Niio hametafisicanarealidadegrofunda, ha sutilezaextraida da
vidapresente, sobrevivente do passado ou indicadora de beleza

futura a ser preservada.
Como exemplo de seleqiio e reinterpretaqiio de uma tradiqiio resgatada a luz moderna no terreno da estetica, podemos
referir a cr8nica sobre a Bahia em que o poeta afirma que os
"velhos sobradaes de duas aguas da Bahia, com trss, quatro
andares e soteias, obedecem aestetica despojada, linear, sintetica
dos legitimos arranha-ceus" 21. Numa tatica de compreensiio do
objeto artistico queo preservae atualizaaosolhosmodemos,sem
maquia-lo como nas restaura~aesque visam apenas sua
refunciorializaqiio como ocorre por exemplo com o estilo
neocoloriial.Quantoalinguaportuguesabrasileira,Bandeiraelogia
a graqa e a beleza de urn erro grarnatical do falar carioca, ao mesmo
tempo que detrata certas construq8espronominaisdanorma culta.
Niio ha nada mais gostoso do que mim sujeito de
verbo no infinitivo: 'Pramim brincar' .As cariocas (por
que niio os 'cariocos'?) que niio sabem gramatica falam
assim. Todos os brasileiros deviam querer falar como as
cariocas que niio sabem gramatica. 0 err0 mais feio do
brasileiro e a construqiio dos pronomes me, te, Ihe, nos,
VOS,com os pronomes o, a, os, as: 'Ele ja mo deu'. 22

Por outro lado, ap6s afirmar em outro artigo que muitos
sacrificios teriio que ser feitos para o aproveitamento artistico da
fala brasileira, se lamenta das fonnas que se arcaizaram oumorreram dentro da tradiqiio portuguesa classica, "sendo no entanto
admiraveisinstrurnentosde concisiio e eleghcia. 0 s pronomes en,
endo por e ~ e m p l o " 0
. ~que
~ so demonstra a dialetica interna do
seupensar o modemo, nurnmovimento integradode revitalizaqiio
do antigo e de familiarizaqiiodo contemporgneo.
"Alib este Rio de Janeiro de nos todosniio guarda,ate hoje,
uma alma de provincia?". A pergunta feita na advertencia da
primeira ediqiio das CrGnicas...C sintomatica, tanto mais que o
poeta escreve da ladeira do Curvelo para o Brasil. As cr8nicas
relativasao Rio szo,em suamaioria, situadasno presente,na feitura

da historia, ao contriu-iodas outras, em sentidoretrospectivo;afora
isto, ainda tomam parte consideravel do livro. 0 Rio apresentado
"navida ilustre e artistica e vidaobscurae profundanaexpress20
dos seus sambistas, de suas figuras tipicas, dos seusmoleques de
bairro"'k50 seria a mais completa traduq20 do provincianismo
modernizante, conforme detectamos nas intenqaes do poeta cronista? E o poetaprovinciano, pondo em pratica suas teses de sentir
as realidades, os habitos de seu meio, as necessidades, para ser
provinciano "do bom"? "So em verdade urn intimo conhecedordo
Rio de Janeiro seria capaz de escrever paginas como '0 enterro
de Sinl-18'~'Sambistas', 'A trinca do Curvelo', em que lirismo e
humor se fundem tiio insensivelmente,tiio nat~ralmente".~'
0 sintagma "de nos todos" traz em si uma ambivalsncia de
signiecado rica aos nossos propositos de trabalho ao qualificar o
Rio. E acidade uma sintese de todos os regionalismos nacionais
ou uma terra do mundo? Ambas as coisas? 0 fato de conservar
a alma de provincia quer dizer que manteve suas caracteristicas
singulares, arraigadas nos habitos e costumes de suapopulaq20 e,
ao mesmo tempo, mantendo os braqos abertos a todos os:povos,
todos os regionalismos, todas as tendEncias?N20 quer dizer que
o
apesar de seu inevitavel cosmopolitismo preserva o t r a ~ brasileiro
em cadaumade suas misturas, convivendo tranqiiilamente com a
alteridadejustamente devido a forqa da mesmidade, sempre provedora, sempre reciclavel?
Segundo Jose Murilo de Carvalho, a cidade do Rio de
Janeiro foi "pouco tocada pelos aspectos do liberalism0 e pela
disciplina do trabalho industrial" 26, ou seja, a mudanqa de ord.em
politica n5o trouxe o afZ modernizante a vida da populaq2o por
meio da intervenq20 do Estado. N2o houve uma relaqgo entre
Republica e cidadiio que levasse a realidade da cidadaniaplena,
democratica. Houve sim urna mudanqaradical de cenirio com as
obras de remodelaqgo iniciadas no principio do seculo e retomadas, em menor escala, em outros momentos daRepublica Velha.
A ideiaeratransfomaremvitrine modema, civilizadaeprogressista
- e pagadorade dividas aos credores internacionais - umacidade
que, em tese, devido acondi@o de capital politicae administrativa
da naq20, teria tudo para ser o espaqo da cidadania Iaro senszl,
masque teve castrada todasuavontade de inclus2o navidapolitica

.

por urn sistema liberal pre-democratico, oligarquico.
A camisa-de-forqa europeizante n2o se ajustava a uma
populaq20 multietnicaemulticultural, com urna inelutavelpropens8o as trocas transculturais e a miscigenaqgo; com isso, ha um
abismo na cidade entre a Republics e o cidadgo comum. Para o
poder, o povo era mero figurante, enfeite dos acontecimentos
politicos, que se fazianecessirio para o bom andamento do teatro
liberal. Por outro lado, em funqgo da aussncia de direitos, que
inviabilika o caminho de m2o dupla da democracia, apopulag20
assume atitudes reativas oscilantes entre a "indiferenqa aos mecanismos oficiais de participaq5on; o "pragmatismo na busca de
empregos e favores" e a "reaq2o violenta" quando julga
extravasantes dacompetCnciadospoderososdeterminadosgestos
impositivos e unilaterais como os que levaram, por exemplo, a
RevoltadaVacina. Essas atitudes acabam por produzir urnavis20
"cinica e irdnica do poder". 27
Impossibilitadade agir dentro daesfera civica, apopulaqiio
cariocamantern e expande varios tipos de participaqiiocomunitiria, instituindo de vez diversas repziblicas, bem distantes do
modelo liberal predominantenapoliticaoficial. Estas estruturas
comunitiriaspropiciam urnazonade auto-reconhecimento,gerando a identidade coletiva da cidade. Povo e classe media se unem
e se misturam em "bairros, associaq6es, irmandades, grupos
etnicos, igrejas, festas religiosas e profanas, nos cortiqose maltas
de capoeiras" 28, levando a uma cidadania do sentimento e do
prazer que,nos fenbmenosprincipais do futebol, sambae Carnaval,
abarca a elite social (grande parte da culta ja andava caindo no
sambahamuito tempo naquela Cpoca), sempre mantendo disthcia, mas voltae meia se misturando inequivocamente. E claro que
namaiorparte das vezes, os fendmenos supracitados siio oficializados pelas elites, perdendo a forqa de origem e servindo a
interessesde manipulaqiiopaternalista(demod0 legitimador,mais
tarde, no EstadoNovo).Contudo,ha tarnbem o movimento inverso
que, quando niio descamba em sabujice e populismo, como no
geral, propicia uma reversiio de verdades - lei interna da
carnavalizaqiio social -,apenas anunciada e concretizadaparcialmente em alguns momentos do periodo. Tal revers20 se mostra
fundamental em nossa Cpoca de economia internacionalizada e

aldeia global,para uma reinterpretaqiio daurbanidade contempocentro: quem deve incorr h e a em sua viv~nciadial~ticamargem/
porar quem para o pleno exercicio da cidadania: "Migrantes
empobrecidos niio siio marginais; eles s2o o povo. 0 s marginais
siio as elites, os tecnicos, os burocratas e acadcmicos. Siio esses
que precisam ser incorporados" 29.
As estruturas comunith-iaspropiciam ao Rio de Janeiro um
contato entre o espiritoprovinciano e oprimitivo, ambos envoltos
na alma moderna que a condiqiio de capital federal imp6e. Niio
ha o abandon0 daprovincia em nome de um imaginhrio distante,
indigena, como em Siio Paulo, para a consecuqiio do barbaro
tecnizado emergente da grande metropole da vertente da modernizaqiio radical. A culturapopularurbanacariocaem suaarnbiCncia
celebrativa possui o elemento negro, as culturas negras afrobaianas e locais, com sua ricatradiqiio folclorica de ritmo e danqa
abertaatoda sorte de misturas,tanto intercomunit~asquanto com
as modas despejadas na cidade vindas de fora, o que produz
sintesesculturaisespecificas, gerando uma brasilidade carioca na
qua1a diversidadee costuradapelaunidade negra,primitiva mas
de abertura moderna e cosmopolita.
Em suaplasticidade,essa culturapopular incorporaria
elementos de diversos codigos culturais trazidos por
caboclos nordestinos,ou latinoseuropeus, sobre os quais
astradiqaes dos negros teriam lideranqa, e dariam coesiio
e coerCncia 30.

Com todos esses aspectos sobre a almacarioca, dispomos
de uma outra visiio damodemidade da tradiqiio,nascida da ckltura
popular urbana do Rio de Janeiro e do provincianismo de
linhagembandeiriana: a fonte de ideias que delimita a baseprovinciana nas cr8nicas 6 ,principalmente,de ordem estetica, niio moral
como no nacionalismocatolico.0primitivismoque reconstruirao
sernacionalcaqadopelos intelectuaispaulistasnaselvaamaz8nica,
vive na arte e cultura negras cariocas ja feitas cidadiis pela sua

mistura de vozes e conformag20 de trocas intercomunitarias e
multinacionais.E, como reag2o provincianaas formaspoliticas de
exclusgo social,reordenamento comunitiit-ioamargem do Estado
- quando o utiliza ou k utilizado ha sempre uma comunicag20
perversavia favor ou fisiologismo,introduzindo,porem, subterraneamente, a luz de uma inversiio carnavalizante, insinuagbes de
incorporagbesinstigantes- num process0 de auto-reconhecimento
legitiqador de urna identidade cultural carioca.
E como se Bandeira, ao enviar suas cr6nicas sobre o Rio
para os jornais dos estados que deram origem aos principais
regionalismos, estivesse querendo mostrar e revelar ao Brasil a
verdadeira face de Dionisi-osurgida da alma do Rio de Janeiro de
todos nos: com umpe na Africa, com outro nas formas estkticas
e modos de relacionamentoprovincianos, com os bragos abertos
para o mundo, com a cabega voltada para o Brasil e com um
rebolado de samba amaxixado no andar.

Bandeira ve" Sinhi?

Em cadauma dastres cr6nicasfeitaspor Bandeira abordando diretamente a figura de SinhB - Na cdmara-ardente de Jose'
do Patrocinio Filho, Oenterro de SinhG esambistas -,podemos
relevar aspectosfLndamentaisparaacompreensiiototalizante do
encontro-chave. Na cr6nica Na cdmara-ardente ... temos a
abertura de algumas portas que nos permitem adentrarna boemia
carioca dakpocaem geral e, especificamente,daLapaque, como
vimos, 6 um espagofundamental de entrecruzamentode realidades
socio-culturaisdispares, confluindoparauma identidadeultirna da
cidade do Rio de Janeiro. As figuras boemias de Zeca do Patrocinio, Jayme Ovalle, Catulo da Paixgo Cearense, Villa-Lobos,
Joiio Pernambuco e Sinh6 surgem aosnossos olhos como representantese companheiros de Bandeiranessa ambihcia de Extase
e ironia, uma das faces do mergulho do poeta na vida urbana,
compondo um quadro,por si soja heterogeneo de figuraspublicas
que se misturam nanoite com varios tipos populares, tendo cada

urn delesurnvalor sirnbolicona conformaqilo de vozes que orquestram a capital federal em suavida noturna moderna.
Estaboemiaseravistapornos, em seuparticularculto, como
a antitese social do espirito esportista e sazide que as elites
brasileiras absorvem da nova onda de ordenamento de massas
urbanas que se propaga pel0 Ocidente no pos-guerra. Sob a capa
de progress0 grandioso, forqa futura e construqgo de uma nova
civilizaqgoareboque dos avanqos tecnologicos, concebe-se urna
nova mentalidade em que o self-made man e o "modelo ideal a
ser seguidon3'.Em seuparticularpopular, essa boemia seravista
como representativa do alargamento do espaqo de participaqiio
social conquistado pelas camadas pobres e mkdias do Rio, possibilitado, entre outros fatores, pela industria de diversaes que
passa a incorpora-las em seus quadros de funcionarios e artistas,
legitimando uma aceitaqgo social que nasce, originalmente, do
sucesso incontido do Carnaval na vida urbana carioca. Essa
conquista,apesar de ngo significaro fim de preconceitos, se adensa
com a expansgo da vida noturna da cidade, aberta agora aos
produtos culturais dessa parte da populaqgo - e de varios outros
de procedtncias multinacionais e inter-regionais - que sobrevivera
numa cultura subalterna de biscates, trabalhos caseiros,
subempregos, sem condiqaes politicas de inserqgo no~trabalho
regular devido ao abandonopublicop6s-libertaqgodaescravid50.
Condiqgo que ngo se modifica em sua essencia, masque permite
uma brecha de aproximaq50 via democracia cultural.
Grande parte dessa populaqgo e composta por negros e
mestiqos, o que propicia uma certa unidade e coesgo em sua
miscel6niamulticulturalcompletadapor imigrantesitalianose portugueses, migrantes nordestinos, ciganos, caboclos, entre outros.
Muitas das culturas afro-baianas queparao Rio acorremnavirada
do sCculo,alem dos festivos pretos bantos que aquij a se encontravam, se organizavam em torno da vida religiosa e de lideranqas
festivas, com um sentido de grupo, tribal, mais intenso do que
familiar, destruido de resto durante aescravidiio e agorarecomposto nessa nova conformaqgo nas experiencias urbanas. Em
Salvador,num primeiromomento,e logodepoisnoRio republican0
das primeiras decadas do seculo, a cultura negra sobrevive e
mantem sua pujanqa e abertura, o que permite o surgimento de

novos gEneros musicais, novos sincretismos religiosos e novas
formas de convivencia social.
Na cr8nica 0 enterro de Sinh6 trataremos de enfatizar as
caracteristicas da cultura popular cariocaa que aludimos acima,
produtora do samba e da macumba, a partir do mod0 como
Bandeira visualiza SinhB: "0que ha de mais povo e mais carioca
tinhaemSinh8 asuapersonificaq50maistipica,mais genuinaemais
profunda" 32. AS informaqaes que o poeta deslurnbra a respeito
dos morros lendirios, dos tipos populares cariocas sera0 analisadas a luz da compreensgo davida urbana dessa camada social em
seus habitos, costumes, moradia e situag5o particular. SinhB k a
contraface popular de Jayme Ovalle na arte de estabelecer con-

tatos, propiciando a Bandeirao mergulho na totalidade dacidade,
no corpo-a-corpo do dia-a-dia das ruas e em suas mitologias
populares mais rec6nditas e expressivas.
Ele era0 traqo mais expressivo ligando os poetas, os
artistas, a sociedade fina e culta i s camadas profundas
da ralk urbana. Dai a fascinaq50que despertava em toda
gente quando levado a um sal5o. 33
A proposito da cr6nica Sambistas, afora as novas imagens
complementaresque Bandeiranos desvelapara sobrelevaro icone
Sinh8 no quadro de sua tipologia boemia, C importante abrirmos
discuss50 em torno da quest50 do plagio, surgida na cr8nica na
localizag50de umroubo, efetuadopor SinhB,de umaletrapopular
desconhecida das elites e que Bandeira descobre, ao ler alguns
cordeis com letras de canqdes, em pesquisa que realiza para urn
amigo. Acreditamos que os limites entre criaqiio e apropriaqgo,
roubo e emprkstimo,recriaq50 erevitalizaq50, montagem e colagem
s5o improvaveis e se interpenetram invariavelmente, tanto na
cultura culta moderna ou n5o quanto napopular.
A postura de SinhB, e de outros compositores ligados a
industriadadivers50, erade livreuso do material poktico-musical
urbano solto pelas mas. As musicas nesse momento aindaniio siio

compradas doa compositores desconhecidos pelos mais famosos,
mas sim acintosamente roubadas. A busca de popularidade imediata, exigida pelo aspecto empresarial que a arte assume nas
origens da sociedade de massas, e de resposta rapida a uma
demandaexcessiva, imposta por umaprocura cada vezmaior das
classes populares e medias por divers80 barata, leva compositores
semi-eruditos e populares, trabalhando e sobrevivendo no teatro
de revistas, a langarem m8o de tais recursos. Essa atitude indica
ja um fen8meno que sera recorrente na moderna industria de
massas contemporsnea, a serviqo de uma ideologia de mercado
e poder, a pratica de ir beber na fonte das culturas paralelas e
marginais as bases da novidade da moda, reconcebendo o periferico - de mod0 estilizado, pasteurizado ou verdadeiramente
inventivo -em produto vendavel da culturapadr80. Nos compositores ligados aindustriade divers80 do principio do sdculo,essa
atitude, ainda embrionaria, tem a seu favor o fato de divulgar
criatividadesde redutosurbanos abandonados,mantendo muito de
sua forqa de origem, uma vez que a exig6ncia de padronizaq80 ngo
era t8o avassaladora quanto 6 hoje em dia.
Em Sinh6 aquest8o amplia-se por virias raz6es. Ao roubar
integralmente (como 6 o caso das acusagaes feitas por Heitor dos
Prazeres) ou criativamente (em colagens e recriaqaes melodicopokticas), SinhBesta nos apresentando uma antologia da musica
das mas, favelas, terreiros, etc.; e, que, se n8o fosse a forga de
sua presenga marcante e bem aceita nestes lugares, seu jog0 de
cintura para transitar por toda a cidade, sua perspicacia para
selecionar o material criativo e recria-lo, muito desse material se
perderiae niio teriamos urnretrato sonoro do period0 que suaobra
nos apresenta. Da mesma forma que n8o teriamos um panorama
do barroco brasileiro, que e a obra de Greg6rio de Matos, se a
desprezassemos, deixando de frui-la, analisa-la, t6-la como
parsmetro estetico, pelo fato do Boca de Brasa ter sido acusado
de plagio e roubo de varios poetas nacionais e estrangeiros da
epoca.
Afora isso, a quest20 do roubo e do plagio 6 apenas urn
aspecto da poetica esperta de Sinh8, rica e criativa, cheia de
pressupostos modernos. Se Bandeira usa artificios aceitos no
universo culto e tidos como modernistas, embora presentes na

historia da literatura demodo niio sistematico, tais como citaqiio,
mascara poetica, superposiqiio de vozes ou versos a maneira de,
por exemplo, Sinh6 usa artificiossemelhantes naincipiente cultura
de massa de entiio, de mod0 intuitive, ou melhor, pragmatico. 0 s
casos mais instigantes de um e de outro, quanto areutilizag20 de
material alheio para composiq6es proprias, s2o os de criac$io da
musica Pe' de Anjo, de Sinh6 e da letra para um oratorio de
Mignone, Alegrias deNossa Senhora, feitapor Bandeira. Sinh6
comp6s a marcha carnavalesca a partir de uma valsa francesa
chamada C'est pas difJicile (Jenny), de J. Dorin, tocando e
s
ao piano, fazendo-lhe alteraq6es
retocando a m u s i c a v ~ i avezes
sutisnamelodiaeno ritmo, abrasileirando-aecolocandoumaletra
nova, ironizando os pes grandes de China, irmiio de Pixinguinha.
Bandeira recorreu aos versos de uma monja carmelita que Ihe
entregara um caderno de poemas, pedindo opiniiio sobre aqualidade dos versos; a partir deles o poeta comp8s seu texto, que
lhepareceu mais delado que seu. Em ambos os casos temos uma
especie de variaq2o sobre o mesmo tema, jogo intertextual
(intermusical) e liberdade de aqZo inventiva diante do material
alheio, para alem da ideia de plagio ou roubo. Temos entilo em
SinhBum modernista dos prirnordios da sociedade de massas? Ou
apenasum criadormodern0 experimentandonovas praticas em seu
process0 criativo? 0 certo e que Sinh8 nos faz repensar a idkia
corrente de que o samba so atinge suamaturidade de linguagem
comNoel Rosa. Haroldo de Campos afirma que nossa literatura
janasce adultacom o barroco de Gregorio de Matos; afirmamos
que o sambajanasce adulto, ou seja, eternamentemoleque, com
Sinh6.
Nos dias de hoj e o rap, genero de musicapop internacional
nascidanos bairros negros norte-americanos a partir de pesquisas
e variantes de generos musicais jamaicanos, usao sampler, tip0
de gravador que pode registrar qualquer som ou ruido e alterarlhes avelocidade, constincia e timbres, para homenagear, reafirmarpadrinhos e citar v h o s outros compositores pops oungo. Ha
processos na Justiqa americana contra vhrios rappers por roubo
ou plagio, mas claro estaque se tratade umcaso de esteticamais
do que de Justi~a.As posturas de SinhB no principio do seculo
apontam, por quest6es socio-culturais e por aprofundamento de

tdcnicacomposicional intuitiva-ou talvezporpuramalqndragem,
o que pode significar tudo isso junto -,antecipadamente para as
atitudes dos rappers atuais,pel0 uso inventivo do material criativo
alheio.Namesmamedida e por identicasrazaes dialogam,talvez
sem nunca ter ouvido falar, com os procedimentos de Gregorio
diante deste mesmo tipo de material. Trata-se de um process0
inerentea criaggo que atravessa os tempos, e que pode estar ligado
a essenciamesma da construggode linguagem artistica, podtica,
pondo em xeque valores como autenticidade e inspiraggo, e que
estabelecenuancescada vezmais tenues, cada vezmais enredantes,
entre as vozes criativas do mundo.
Bandeira inicia a cr8nica Nu cdmura-ardente de Jose' do

Patrocinio Filho, afinnando, arespeito da igreja do Roshrio dos
Pretos, onde esteve exposto o corpo do jornalista e boemio, seu
aspect0 despojado e muito pobre, para logo a seguir, em consoniincia com a voz do estrangeiroBurton, deterrninarque o templo
ja que as igrejas brasileiras,
ngo tem sengo import~nciahist6rica7
no dizer do cronistade fora,parecem imensos paiois. Tal comentario e visto como justo pelo poeta para essa igreja carioca, mas
considerado absurda generalizaggo em face, por exemplo, das
belas igrejasmineiras do Aleijadinho.A sua importincia historica
residiria no fato de ter servido de Senado da Ciimara provisorio
da cidade na kpoca do Fico. E fecha o paragrafo inicial com a
informag20adicionalqueaigrejados Pretos guardaaindaumjazigo
ilustre, o de Mestre Valentim.
Essas informag6es gerais de ambienciado local onde houve
o velorio, antes de introduzir a situa@oe os tipos que laestiverarn,
suscitam para nos algumas reflexaes. A primeira delas diz da
fidelidade do poeta, ao lidar com nossas reliquias vivas, a seu
metodo de contato provinciano com a realidade local: sutileza e
profundidade extraidas do cotidiano e dahstbria, em contraponto
ao metodo exotico, praticado pelos cronistas estrangeiros. Bandeira quer ver o Brasil com olhosbrasileiros. Isso ngo significa que
avisada de fora deva ser desprezada,mas sim filtrada ~riticamente
por quemvive o dia-a-dia de suaregigointensamente. E o nativism0
cosmopolita de Bandeira, reunido a uma grande sensibilidade
artistica, que niio escorrega nem para a xenofobia nem para a
adoraggo cega da cultura "superior" europdia, que exige uma

releituradenossahist6ria,iconese artistasaluzdenossamodernidade
e diferenqa.
A atitude de revis50 nativistatem suaraz5o de ser, segundo
as palavras do proprio poeta, na "revivescGncia do sentimento
nacional que andavaadormecidopor virias decadas de propaganda socialista ativa" 34,revivescGncia provocada pela Primeira
GuerraMundial:

Nas naq6es beligerantes o movimento nacionalista
naturalmente assumiu as formas do patriotism0 mais
agressivo. Em paises mais remotamente interessados,
como foi o caso do nosso, o sentimento nativista exprimiu-se nas artes por umavoltaaos assuntos n a ~ i o n a i s . ~ ~
Nas naq6es beligerantes, a representaqilo artistica desse
sentimento chamou-se Espirito Novo, express50 cunhada por
Apollinaire,principal movimentode vanguardaquebusca instaurar
a tradiqilo modernizante,mais construtiva - tratava-se de reconstruir a Europa - do que destrutiva como todos os demais ismos
anteriores a guerra, e que informara tambCm em seu sentido de
construqiloo Surrealismo:
Das cinzas do cubism0 e da Guerra nasceriam o
Espirito Novo, fusiio da arte com instinto, elevado a
condiqgo de guia supremo e transcendente; o Purism01
Primitivismo, fusgo daarte com os sentidos, o extase e
o ex6tico; e os ultrarrealismos, fbsiio daarte com a aqgo
pura, com o automatismo sincopado e com a utilidade.
De permeio, com as substhcias plkticas dasnovas ligas,
o neoclassicismo, ojazz e aquele sentido de revergncia
ao passado e a uma tradiqgo nacional - introduzindo a
arte modernanuma perspectivahistorica. 36

Contudo, o "sentido de reverencia ao passado e a urna
tradig5o national", se relativizanaposturabandeiriana, interessada
emrepensar o passado como visiio simultaneamentede fora (a luz
da bagagem cultural do Ocidente) e de dentro (com seus olhos
cotidianos e poeticos). Quanto aperspectivahist6rica7avisadado
poeta seprende t5o somente avers50 oficial- emboraneladetecte
tragos memorffveis,as vezes menores, poetizando-a ao selecionala e reelabora-la sob o foco de seu entusiasmo. 0 fato de a
Irmandade deNossa Senhora do Rosario, "urna das mais antigas
confrarias negras da cidade" 377 ter se empenhado na soltura de
Jo5o Ciindido, o Navegante Negro, lider da Revolta da Chibata,
preso e torturado pelo governo, acionando tres advogados que,
devido ajusteza da causa, trabalharam de graqa, nZo surge como
um outro apelo historic0 importantearevelaragrandezatraditional
do templo e sua irmandade na cr8nica de Bandeira.
Mas os informes sobre culturapopular negra, mesmo quando mexendo diretarnente corn o poder instituido, ainda demorar50
alguns anos para serem diretamentepensados como memordveis
em nosso saber historic0 hegem8nico. A grandeza de Bandeira
reside no fato niio de historiciza-la revalorativamente, mas de
percebe-la como realidade artistica e existencial da identidade
brasileira e carioca, de vive-la e sobreleva-la em seus artistas,
sincretismos e festividades, diferentemente, por exemplo, da
contrafacenativistapaulistaque,ao centralizar seuregionalismona
vidarural e no sertanejo do Sul, o caipira, se conforma apartir dos
olhos "parisienses7' de suas elites, sedentos de Extase e exotico.
A cr8nica prossegue com a narraqiio da chegada de Manuel
ao local apos ameia-noite, e que por la ficou por mais ou menos
uma hora "vendo os cirios arder e ouvindo a conversa de amigos
que recordavam casos da vida agitada e boemia do extinto".
Dentre os amigos presentes, areferenciaimediatak a Sinh8 - "dos
sambas e s t u p e n d o ~ "- ~que
~ logo conta ao poeta uma aventura
comum vivida com Zeca. Bandeira traz a boca de cena, de chofre,
o sambista,pois este 6 amelhor traduggo popular do boemio morto,
caracterizando indiretamente um pel0 outro, numa homenagem
p6shuna.

Zeca Patrocinio, que o adorava e com quem ele tinha
grandes afinidades de temperamento,eraassim tarnbkm:
descarnado, livido, frangalho de gente, mas sempre fagueiro,vivaz, agilissimo,dir-se-ia um moribund0 galvanizado provisoriarnente paraumafarra. 39

Logo a seguir, como se fora umareplica a Sinh6, Bandeira
nos narra uma aventura vivida em certa casa "inconfessavel" da
ruaRiachuelo, momento em que conheceuo boemio mortojunto
a seus amigos Ovalle, Catulo e Villa-Lobos. Contudo, antes de
falarmos especificamente sobre a boemiada Lapa, convem esboqar, a partir de outras cr8nicas inseridas no livro, principios de
reflexaes sobre doistemas que se anunciamjae que siiorecorrentes
na relaqiio do poeta com a urbanidade moderna do Rio: a
especificidade de certos costumes da populaqiio (no caso os
velorios cariocas, abordados na cr8nica Veldrios, que trata da
publicaqiio de um livro de contos escrito pel0 mineiro M.F. de
Andrade, a quem as CrGnicas da provincia do Brasil siio
dedicadas) e a funqBo tanto artistica quanto filosofica da morte,
parodia boemia ao culto romgntico morbid0 e a morte civicopatrioticadopositivismo, explicita emvelorios ou subentendidana
condiqiio daproximidade desta entre bo2mios e personagens que
povoam as crbnicas.
A qualidade particular do velorio carioca reside no fato de
que a vigiliapelo morto, por parte de amigos, parentes, curiosos,
se da em clima de encontro social descontraido, quase festa, "de
cordialidade ehsiva" 40, retirando do ar umapossivel solenidade
e profundidade espiritual solitaria, tipicas da oraqBo de rigidez
irresistivel, espeeclesiastica, em nome de umaCCconversa-mole"
cie de oraqiio coletivadescompromissadacomdogmas, cumprindo a funqiio de despedida da pessoa querida por meio da manutenqiio da vida social, na qua1 siio peculiares as recordaqaes de
casos vividos em comum, discursos suspirantes de homenagem
postuma, desvio da conversa para a conversa alheia, mesmo, e
talvezprincipalmente,se estaniiodissermais respeito ao expirado,
produzindo um tip0 popular solerte,naturalmente repleto de "boas-
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intenq6es" e que niio se constrange "nem mesmo diante das
pessoas mais diretamenteafetadaspel0 passamento", o "velorista
depapear nestas circ~nstiincias~
atraindo
c o n s ~ m a d o "as
~ ~naarte
,
as atenq6es sobre si namesmaproporqiio em que se interessapelo
papo-furado do outro.
Ao afirmar que ficou "vendo os cirios arder e ouvindo a
conversa de amigos", BandeiramantCm uma espiritualidade sol i t h a de reversnciaa signosreligiosos(quetambem surge no final
da cr8nica, quando esta acompanhando junto a essa a reza
peri6dica do terqo por parte das "pretinhas de cabega b r a n ~ a " ~ ~
da Irmandade), ao mesmo tempo em que participa do espirito
carioca de velorio ao conversar corn Sinh6, que lhe fora apresentad0 naquele momento.
Sinh8 tinhapassado o dia ali, eramais de meia-noite,
ia passar a noite ali e niio parava de evocar a figura do
amigo extinto, contava aventuras comuns, espinafrava
tudo quanto era musico e poeta, estava danado naquela
epocacom o Villae o Catulo, poeta era ele, musico era
ele. Que lingua desgraqada! Que vaidade! mas a gente
niio podia deixar de gostar dele desde logo, pel0 menos
os que silo sensiveis ao sabor da qualidade carioca. 43

Sinh8, urn tipico carioca, se enquadrava confortavelmente
nas leis dos velorios em sua terra, e, como niio podia deixar de
ser, aproveitava a oportunidade parausar de autopromoqiio("poeta era ele, musico era ele"), traqo de sua personalidade que se
espraiaem suavozpo6tica,inseridanocontext0deprofissionalizqiio
do musico que se iniciavaentiio, de mod0 assistematico, nos meios
artisticos dacidade. ParaBandeira, o sabor daqualidade carioca
se mostra plenamente nos ve16rios7quando ha a passagem do
ambiente familiar parao vel6riopublic0, de grandes proporqdes,
"em que toda a irreverencia se desmancha num movimento de
formidavel lirismo" 44.E cita os velorios que deram origem as
cr8nicas que estamos priorizando por aludirem a Sinh8 como

exemplos dessa grandeza: o de Zeca do Patrocinio na igreja do
Rosario e o de Sinh8 no necroterio do hospital Hahnemanniano.
Quando mais niio seja, as cr8nicas de Bandeira captam na linguagem utilizadae narecuperaqiio daambienciaessemovimento lirico
nascido de situaqiio morbida.
0jogo de espelhos que Bandeira estabelece com personagens boemios,em suascranicas,revelaum interesseem demonstrar
os vhrios modos como homens de espiritos vivazes, amantes da
vida e seus prazeres, enfrentama destruiqiiofisica,a aproximaqiio
da morte, seja atraves da tisica (Bandeira e Sinh8 se igualam
tambem neste ponnenor essencial), sejapela dissipaqiioe alcoolismo (como no caso do baritono Pequenino: "0que surpreendia
era sua incrivel resistencia a umavida de dissipaqiioem que tudo
consumiu - avoz, o talento, areputagiio, a saude." 45)oupor uma
causa indefinida que podem ser muitas ao mesmo tempo (em
relaqiio a Zeca: "Que doenqa era a sua? Parecia urn tisico nas
ultimas. Diziam quetinhamuita sifilis.Certamente o rim estavaem
pantanas: Figado escangalhado." 46).0 solithrio Bandeirapassa
alidar no Brasil - experienciaque ja tiveraem Clavadel,na Suiqa,
onde fora tratar sua doenqa, ao estabelecer contato com espiritos
iluminadosde corpos fiageis como por exemplo o de Paul Eluard
e Gala, futura mulher de Dali, que enfrentavam a doenqa no
sanatorio com "grande bravura e humour" 47 - com um grupo de
artistas ou criadoresempotencial, que niio distinguem vidae arte,
antes as confundem deliciosamente,cadaqual com sua qualidade
magica (Sinha, o Rei do Samba; Pequenino, um dos maiores
artifices da critica falada, tipicamente carioca: "0 Rio tem tido
desses homens que fazem com brilho e bom humor acritica falada,
compensandoas limitaqaes do regime de censura a criticaescrita
ou o comodismo das reputaqaes feitas" 48;Zeca, poeta em
potencial, jornalista, escritor, autor do primeiro filme "falado"
brasileiro sob o pseud8nimo de Ant8nio Simples & Cia. 498,
dissipador e genio da improvisaqiio:"...dir-se-ia que os amigos
tinham prazer em lhe abrir a bolsa. Zeca era um pardal que fazia
gosto sustentar,que fazia gosto ver alegre, irrequieto" 50); aspectos
esses que estimulam sua criatividade e deixam marcas em sua
poesia.
Todos os personagens apresentadosnas crdnicas em estado
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fisico terminal, podem ser situados como partes especificas de um
todo englobado pela voz de Bandeira, unindo-os em sua rica
mitologia pessoal extraida da realidade e feitaproposta de vida,
pois, alem de serem registros de urna epoca, ampliam o gesto
bandeiriano de afirmaqiio dos pequenos nadas da vida diante da
iminencia da morte (que o rondaintermitentemente desde os 18
anos de idade) a condiqiiode uma geraqiio. Todos encontram uma
raz5o de viver no contingente, no carpe diem,nas suas artes e
relaqaes sociais intensas e cheias de paixiio e criatividade. Alguns
com sucesso, outros com fracassos homQicos junto as ordens da
industria de diversaes capitalista, mas todos irremediavelmente,
espiritualmentemarginais.
Anigucci nos define o leque de fatores que produziu o senso
do provisorio e do contingente no poeta:
Comoj 6procurei mostraroutras vezes, atuberculose,
mas tambCm a viagem ao exterior em busca da cura, o
afastamento do ambiente magico da infilncia, a perda
progressiva dos parentes queridos,o contact0 direto com
amiseria brasileirano cotidiano do Rio das decadas de
20 e 30, as leituras e os contactoscom amusicae as artes
plasticas, as amizades (e a perda ainda de grandes
amizades), as incursdes na vida boemia extasiante e
passageira, enfimumainfhidadede fatosfimdamentaisde
suavidadevem ter contribuidoparao aguqarnentodesse
senso do provisorio e do contingente da existencia que
acabou sendo um traqo distintivo e marcante tambCm de
suasensibilidadepo6tica,refletindo-senaatitude humilde
que o caracteriza enquanto p ~ e t a . ~ '

Este senso faz da fraqueza fisica f o r ~ espiritual.
a
0 corpo
C transpassado pel0 sublime, o baixo material grotesco se inflade
grandeza iluminadoraprofana. A atitude nos remete aos indicesde .
carnavalizaqiio - como veremos no proximo capitulo -em que, pel0
sopro da queda das leis hierarquicas da sociedade durante estas

festas profanas, os opostos se invadem e se revertem, criando um
novo estado de sere estar unico que s6 vinga nesses periodos. 0 s
boemios fazem desse estado suavida e superam a faltade sentido
do mundo materialistae pragmatico, desportista e elitista, dando
sentido poCtico ao provisorio de seus corpos, atitudes e obras,
atravks da forqavital de se especializarem cotidianamente nesta
inversgo camavalizante.
Em Bandeira, conseqiientemente se refletindo no mod0
como este 1ee nos mostraos outros boemios, avida que se expande
nas condiqdes carnavalizantes C umavidaalumbrada, que, alCm
do fundo impressionista e p6s-simbolistada expressgo,tem uma
nitida base cristg. Cristo C o sublime, o espirito supremo da
divindade humildemente encarnado em um corpo de macaco
evoluido. A forqaespiritual do corpo que se degradase assemelha
a um milagre arrancado do contingente, milagre paradoxalmente
de ordem profana, afirmando a beleza, apoesia, a malandragem,
a critica social diante da inexorabilidade do corpo natural decadent< antecipada por uma vida de orgia e prazer ou por doenqas
que se impdem sem mais nem menos.. .
Na cr6nica Graqa Aranha o contraponto profano, ngocristgo, aparece na superioridade do corpo sobre a alma, apartir
de urna beleza fisicaque amorte traz em seuestado de serenidade,
em oposiqgo a inquietude airosa do espirito, gerando outro mod0
de paradox0 em relaqiio a dialktica corpol espirito, na verdade
apenas mais um abarcar de pblos complementares do todo
carnavalizante,no qua1os opostos surgem amalgarnados em harmonia ou ngo.

0 homem fora belo, mas o morto estava ainda mais
belo. Assim a morte nos ensina a nobreza da matCria,
descomposta as vezes'pelo tumult0 vgo do espirito. A
morte dava ali a Graqa Aranha o que sempre senti falta
em suaobraportantos titulos magnifica: a serenidade, a
interioridade. 0que ele procurou sempree cadavez mais
aproporqiio que lhe aumentava aidade foi o entusiasmo
e a alegria.52

No caso de Graqa Aranha ha uma hipertrofia do dado
serenidade como artificio morbid0 de beleza, ja que Bandeira
localiza no academic0apuerilidade naarte,urnentusiasmo forjado
de quem n5o quer perder o bonde da historia estetica e abandona
o que tem de melhor. "A sua forqa estava nos periodos longos e
ele tentou fragmentar-seerestringir-seem elipsescontririas ao seu
feitio largol',emnome desse projeto, oque irritaBandeira,"omais
tisico dos poetas liricos": "Ora, esse entusiasmo ngo s6 me
deixava frio como suscitava mesmo a vontade de contrariar o
professor de entusiasmo.. ."53. A critica a Graqa Aranha, basicamente de ordem estetica, nos conduz a critica que os boemios da
escola de Manuel fazem a seu tempo e aos novos habitos da elite
carioca.
No plano do estilo de vida das elites, amudanqa dos
costumes se fez sentir pel0 novo padrgo ideal de comportamento.Ao longo dadecada, o tip0 dfindi, de negras
melenas ao vento, magro,palido, sempre ameaqado pela
tisica, vai sendo gradativamentesubstituidopel0 tipo de
sportsman pilotando seu automovel, remando em
BotafogoounoFlarnengo,jogandohtebolno Fliminense,
jovial e d i n h i c o , trajando roupas praticas, alegres e
confortaveis. 54

A boemia que surge, os novos tisicos modernos n5o s5o
margem so pela falta de sentido do mundo burgues que coisifica
tudo e despreza a sublime aura da obra de arte, aspectos que
levaram os d h d i s a se reconhecerem romanticamente numa espCcie de nobreza decaida, superior a sociedade ao despreza-la.
A nova boemia ngo despreza a sociedade completamente, abdicando de nelaviver, reduzindo-se em confrarias; desprezam sim
as formas ngo-artisticas e n5o-carnavalizantes das elites e seus
poetas de conduzirem avida oficial, de resto sob seu controle. 0 s
novos boemios estgo inseridos na sociedade, trabalham nelaregularmenteoun50, mas s5o marginaisporque fazem urnaponte de

sobrevivencia entre trabalho e lazer, ambos interagindo na vida
intensamente; estiio fora dos padrdes de comportamento da elite
,embora sejam a elite intelectual de fato, culturalmente moderna;
estiio mergulhadosna culturapopular marginalizadaem ascensiio;
amam as misturas de classes e culturas e diio valor a outras
qualidades de convivencia e cidadania.
Isso tudo para o escindalo e furor de Lima Barreto,
para quem a epidemia das corridas e exercicios fisicos,
em especial o htebol e os esportes violentos, significava
o golpe de miseric6rdia nos ultimos resquicios de uma
etica de sensibilidade, enternecimento e solidariedade
social, indidando o predominio dos principios de
agressividade,rivalidadee egocentrismo, irradiadosexternamente apartir dos Estados Unidos e internamente
de Siio Paulo. j5
Justamente a favor dessa "etica de sensibilidade, enternecimento e solidariedade social", apontada por Lima Barreto e t8o
acorde com as propostas bandeirianas, 6 que o poeta em suas
cr8nicas abre fog0 contra uma geraggo cegamente esportista. Na
cr8nica Fragmentos, em que congregaassuntos de ordens diversas, ao falar sobre a mania do gosto de discursos da gera@o que
fez a Republica, e que persistia na atualidade da escritura da
crhnica, assume urna atitude xenofobacausada, certamente, pela
irrita~iioda imposiqiio de modas, sempre ostensivas nas modernas
sociedades de massas, que niio condiz com a essencia de sua
poetica - abertaamultiplas vozes - ao apresentar como negativamente estrangeiro o verso livre, largamente utilizado em seus
poemas, mas que oranos serve como mostradaantitese boemiol
esportista:
0 brasileiro da geraqiio que fez a Republica era um
sujeito que usava fiaque e gostavade discursos. A mania
do fraque passou, mas o gosto do discurso persiste,

apesar da campanha de ridiculo da nova geraqiio de '
jogadores de box,,football, verso livre e outros esportes
estrangeiros.
j6

Na CrGnica de 1880, a leiturade um velho almanaque o faz
refletir sobre a decadhcia espiritual dos tempos modernos ao
priorizaremos bensmateriais, apartir dainformaqgo ali contida de
que no seculo passado o Rio "vibrou durante dois dias inteiros de
puro entusiasmo por urn artists", em festejos parareceber Carlos
Gomes,que voltara ao Brasil apos longa ausencia,organizadospela
nossa "mocidade academics". Hoje (epoca da escrita da cr6nica), "vendo o pouco caso como tratam aqui um Villa-Lobos", a
mocidade "deserta dos predios intelectuais para correr ao encontro do box e do jiujitsu" 57. Essa e a "modernidade sem
entranhas, de civilizaqiio duramente materialista, de dinamismo
atropelante"jS,que leva ao progresso semjustiqasocial, baseado
nacompetigiio selvagem do capitalism0 sem fieios democr~ticos,
cujo modelo do self-made man predomina e que o tisico Bandeira
vS invadir o Brasil pel0 cinema hollywoodiano, pelas "escolas
americanas que estimulavam a pratica de esportes" 59 e pelas
teorias dofordismo de rapida industrializaqiio sob a ideologia do
trabalho e do progresso. Aspectos do imperialism0 norte-american0 que, aos poucos - e violentamente nas ex-col8nias em
process0 de formaqiio de identidade -,se imp6e no Ocidente.
Para concluir as posturas boemias refratarias aos novos
habitos da elite de malha@o deslavada que se entremostram nas
crhnicas, a radicalidade critica de FredericoNascimento Filho, o
Pequenino ("boca-de-inferno dos bars e dos cafes", "magro e
desfeito7'mas de voz " cortante, incisiva, mordaz, como se toda
a energia daquele corpo devastado pel0 alcool estivesse concentrada nas cordas vocais"), ao exercer sua arte verbal oral em
ambientes freqiientados por notivagos dos dois tipos: "Quantas
vezes no Bar Nacional, na Brahma ou na Americana foi visto a
provocar pancada de gente da nataqiio ou do remo. Eraurn tecnico
da insolEncia7'60.
Com isso podemos localizarque osboErnios s50 osdeserdados

do sonho modernizante,tecnocratico, deprogresso semraizes, que
nossas elites abraqam e propagampela cidade. Deserdados, pois,
que com informaqdesculturaiscosmopolitasoptam por mergulhar
na culturapopular urbana carnavalizante ou, entiio, em suas proprias loucuras e inspiraqaes. Opqiio e tambem falta de saida, pois
fazem parte de umaelite intelectualque passa a sobreviver de seus
ganhos magros num mercado que da pouco valor a cultura; os
espaqosde trabalhopago estandoinevitavelmenteligadosacultura
de massas que se inicia, principalmente atraves da industria da
' diverslio. Bandeira, entre outros, traduz livros depuwction para
sobreviver. Toda essa situaqliogera urna aproximaqiiodefinitiva
entre culturas popular e erudita,riquissimaparaambos os h b i t o s
culturais. Masque guarda em si uma face ocultaque o EstadoNovo
tratsu de revelar: o uso populista das manifestaq6es criativaspara
fins eleitoreiros, dominaqgo autorithiae censura, direcionando a
criaqlio com mlios de feno.
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Quem trabalha e' que tern raz6o
Eu dig0 e n6o tenho medo de errar

Bis

0 bonde SGo Januario
Leva mais urn operario
Sou eu que vou trabalhar

Antigamente eu ah20 tinha juizo
Mas resolvi garantir meu futuro
Veja voc;
Sou feliz, vivo muito bem
A boemia n6o da camisa a ningue'm
Quem trabalha (..)

Meu chapiu do lado
Tamanco arrastando
Lenqo no pescoqo
Navalha no bolso
Eu passo gingando
Provoco e desafio
Eu tenho orgulho
Em ser t6o vadio
Sei que eles falam
Deste meu proceder
Eu vejo quem trabalha

Bis

Andar no miser&
Eu sou vadio
Porque tive inclinaqLio
Eu me lembro era crianqa
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Comigo nLio
Eu quero ver quem tern razz0
Meu chape'u de lado (..)
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BOEMIA DA LAPA
E OUTRAS CAMADAS
PROFUNDAS

PEREGRINAC~ESCUM JAIME OVALLE

E. di Cnvnlcnnti

6.)

Pertenciamos a boemia artistica .
E n6o compreendiamos os maleficios que nos
cercavam.
~ r a m o sanjos das madrugadas
Quando diziamos docemente,
A beira das rdtulas;
Belos segredos de amor as prostitutas.

6.1

0 bordel da Elvira
Na rua do Riachuelo,
Antro do maestro Villa-Lobos.
Villa-Lobos transpirando genialidade
Improvisando sonatas num piano.

6.)

La se iam os homossexuais assustados
Galgando as escadas interminaveis
Dos grandes sobrados verdes.
E as paluvrus nGo podem dejinir

A beleza de Iracema
Cantando Cumparcita..
Oh, bela mocidade pervertida!
Eramos personagens de romances
Que nunca foram escritos
Porque ha grande falta de romancistas
Neste mundo de Deus que nos guarda.
Nds, herdis da Lapa,
0 s herbis da Lapa da Madrugada!
(.. .)

As escadas e as ladeiras
Que subiam para Curvelo em Santa Teresa
Onde morava o poeta Manuel Bandeira.
0 s grandes elefantes que s6o os Arcos
E sobre os Arcos as auroras mortas,
Barcos perdidos nos vendavais
E eu gritando com o cop0 cheio
E tu, Ovalle, me acompanhando no viola"o!

6.1

Voltai, passado de mil delicias!

6.)
6 .)

Aqui na Lapa vive o mundo!

- Vbs, homens da Lapa matinal, desiludidos!
(.; .)

0 gramofones,
0 velhos discos abandonados,
Discos usados,
Discos vivendo da ternura
Dos botequins do Morgador.
Flores e dlcool,
Mazurcas tristes, versos de amor,
Lindas romanzas convencionais!

0 Lapa, o que tu 6s 6 a grande dpera,

Pequim, Chicago e Macau.
A Lapa e' tambe'm tu, Graziela,
Que i s moqa e bela
E tens o riso de rapaz...
Por ti, 6 Lapa, quero os que suspiram de
magoa.

c;

.,

0 dom Jaime, toca a mzisica sentida
Do teu corap7o desfeito pelo mundo que
perdemos,
Olha para o ce'u branco da madrugada, Ovalle,
Nllo te esqueqas da nossa Lapa
Que ju foi muito louvada pelos outros,
Mas que e' nossa,
Que e' de nds dois,
Que somos dois grandes brasileiros.
Lapa que jd foi de Olindina,
Aquela que tinha olhos de lua!

A arte de estabelecer contatos

Em busca darealidade brasileira, o escritor modernista - ou
seu clone bissexto, como bem atestam estes belos versos de Di
Cavalcanti - alargaseuespaqode participaqiloe vivenciacotidiana.
0 s bin8miospublicolprivado,quartolrua,vidaindividuallvidacoletiva passarn a se misturar e invadir, conformando uma tentativa
de apresentaqilo de nossas multiplas faces s6cio-culturais, num
procedimentode nitida interdependenciaentre arte e vida, que, em
conseqiiencia, libera apesquisa revitalizante em varios campos
tCcnicos de criaqilo, como por exemplo na lingua, com uma
predominhcia do prosaico, da fala brasileirapopular ("Avida nilo
me chegavapelosjornaisnempeloslivros/Vinhadabocado povo
na lingua erradado povolLingua certa do povol Porque ele C que

fala gostoso oportugues do Brasil") 2, no tom poitico com largo
espectro de variaqiio, indo do ir8nico-coloquial ao solene, do
parodic0 ao sublime, e no arranjo estrutural das obras, em forma
de colagem, ready-made, montagem cinematograficareconcebida
literariamente, entre outros. Novas tecnicas paraapresentaqiiode
uma nova realidade: "o escritor modernista, persistente turista
aprendiz da realidade brasileira, viajante entre classes sociais,
raqas, religiaes e paisagens do Brasil, descobre umamatQianova
e densa de criaqiio" 3 .
Estabelece-se uma vida de relaqgo criativana qua1a experiZnciacoletivanas grandes cidades - aparte que nos interessaneste
trabalho -tern importiincia fulcral. Corn i,sso alguns locais, zonas
urbanas, pontos de encontro, ganharn amplitude simbolica, construqgo dos desejos e imaginaqaes de seus novos freqiientadores
modernistas.A heterogeneidade urbana se mostraem suariqueza,
compondo um painel largamente cantado e decantado por esses
escritores, sendo u p a espicie de arcabouqo existencial e estitico
de suas obras e atitudes.
Entre casas, quartos, mas e bares, entre salaes literhrios, prostibulos, livrarias, cabaris e cafis-cantantes,
como entiio havia, entre tantos espaqos tiio diversos de
tantas cidades brasileiras, se construiuuma vida de comunicaqiio real e efetiva por onde passou a experihcia
coletiva dos modernistas. Por isso muitos nomes ainda
vibram com a intensaressonincia do que ali foi vivido:
o Franciscano, a rua Lopes Chaves, em Siio Paulo; no
Rio, o Lamas, o Reis, o Amarelinho, a Jose Olympio, o
Mangue, a Lapa, a rua Conde Laje ... Ai se travaram
relaqaes variadas entre mundos heterogheos: sakes da
alta burguesia, da aristocracia paulista do cafi e movimentados focos davida boemia carioca,em meio a gente
pobre, a Lapa ... Salaes, cafis, restaurantes, livrarias,
cabares e botequins nFio foram apenas pontos de encontro da roda literaria dos anos 20 e 30; foram cadinhos
de relaqaes importantes, pessoais e sociais - de classe,
de raga -,relaqdes intersubjetivas, que acabaram por

integrar anovamateriaartistica,com sensivelaguqamento
da conscizncia do escritor com respeito a realidade em
voltae evidente ampliaqgo do proprio conceit0 de literatura.

0 universo de relaqijes e t5o particularmente importante na
obra de Bandeira que no Itinerdrio de Pasdrgada chega a afirrnar
que o material poematico que compSe o livro Libertinagem, tido
como o mais explicitamentedentro da tecnicae esteticamodernista,
"ngo era sengo o espirito do grupo alegre de meus companheiros
diarios naquele tempo" e que se "nGo tivesse convivido comeles,
decerto ngo teria escrito, apesar de todo o modernismo, versos
como os de Mangue, Na boca, Macumba de Pai Zuse', Noturno
da rua da Lapa, etc" 5. Afirmaqgo do poeta que condiz corn a
definiqgoque demos anterionnente do "provinciano do bom", em
seu caracteristico relacional. E, aforaos poemas informados por
essa vida de relaggo, suas crbnicas s2o testemunhos vivos dessa
boemia carioca "em meio a gente pobre". 0 espirito alegre do
grupo e o espirito que reina nas noites da Lapa, a cidade e os
botmios em trocas simbolicas e vivenciais,registradaspelos olhos
profundos de Bandeira. Mas o poetango registra s6 avidanoturna
da Lapa, seus pequenos herbis miseraveis da rua do Curvelo, a
trincado Curvelo,remetendo-o a infiincia; outro elemento de base
na estruturaqgo de sua poetica, tambem nos ajuda a compor o
painel de tipos da vida urbana carioca popular. 0 s contatos e
interaq6es com essa realidade singularizam ngo so a poesia de
Manuel como a geraqiio boemia da Lapa em seu mergulho no
universoparalelo, marginal, abandonadoda grande capital federal
da RepublicaVelha, verdadeira face social da realidade e cultura
brasileiras.
Essanova geraqgo de botmios janada tinha aver com
a boemia dourada da belle ipoque, de Bilac, da confeitaria Colombo, dos bares como o Pascoal e os Castelaes, das cervejarias e dos clubes da praqaTiradentes,
nem tampouco com aquelados grupos simbolistas dos
chopes e cafe's-cantantesda ma do Lavradio. Tempo

em que a Lapa nZio figurava ainda como ponto de
referknciadoscronistasdavidacarioca, como se observa
pel0 siltncio de Jo2o do Rio. 0 s clubes noturnos chegavam ate a rua do Passeio, bem perto, mas a Lapa
propriamente era conhecida apenas como zona de prostituiqgo.
Boemia artistica de literatos e musicos, artistas plasticos e
jornalistas que,junto com o ambiente geral do lugar (igrejas,Arcos,
velhos sobrados, etc.), os tipos populares (meninos de rua, malandros, macumbeiros, etc.) e os artistas oriundos das camadas
baixas da populaqiio, definem um panorama de realidades e
espaqosmesclados fundamental, em conformidade com o ideario
carnavalesco de festas publicas, para compreendermos o encontro.
Bandeira, nas cr6nicas e em seus poemas do periodo,
transita pelos espaqos da Lapa e adjackncias (Mangue, Catete,
etc.)juntamente com seu grupo de amigos guiado principalmente
por Jaime Ovalle. Ovalle e considerado a figura mais importante
entre os botmios pel0 seu "condi?io de estabelecer contactos, de
sentir esse lado do Rio de Janeiro e cuja estranha personalidade
6 evocada em traqos inconfbndiveis nacr6nica 0 mistico, escrita
por ocasigo de sua partida para Londres" 7. E ele quem leva
Bandeirae outros amigos aos lugares quentes. Ovalle ganhaaos
olhos dos frequentadores botmios daregiso, devido a sua desenvoltura e grande quantidade de conhecidos, a aurade ser apropria
encarnaggo do espirito e do ambiente da Lapa. Apesar das suas
frequentes viagensparaLondres - assim como Zeca do Patrocinio
vivia indo a Paris -,o que gerava em torno da sua figura um mito
de eterna partida, era visto por Bandeira como quem
melhor sabia comentar e interpretar para nos a vida da
cidade carioca, porque a sentia de instinto melhor que
ninguem. E sobretudo a vida da Lapa, reduto carioca,
ti20 diferente de tudo o mais. Para compreender a Lapa
e preciso viver algum tempo nelae niio seraqualquer que
a compreenda. *

0que haviade t5o especifico,misterioso e sublime na Lapa?
Para o poeta significa erotismo, misticismo, espago de uni5o de
opostosque secompletamnapaix50,navidadapaixgo edo extase,
das grandes noitadas e das pequenas maravilhas inuteis do contingente que levam a atitude alurnbrada,dos espagos misturados
em um todo singular: "Basta dizer que a Lapa C um centro de
meretricio todo especial (ondevivem as mulatasmais sofisticadas
do Rio), esse meretricio se exerce no ambiente mistico irradiado
da velha igreja e convent0 francis~anos"~
E esses dois h b i t o s sagradolprofanoconformamtambem
um dos aspectos da rica personalidadede Ovalle,music0 popular
,e erudito,amigo de todos, funcionhriopublic0 exemplare notivago
insaciavel,unindo ocio e obrigag50numdia-a-dia, por isso mesmo,
magico, sendo a carnag50 da inspirag50 poktica, da inserg50
natural davidada festanarealidaderegular daordem burguesa,
adquirindo uma forqa mitica e auratica particularissima no uso
recorrente de sua imagem e vivenciasno imaginirio de Bandeira.
Seu espirito de estabelecer contatos, se propagando pel0 grupo,
simbolicamente sacramentauma aproximag50 entre elite culta e
cultura popular, que ja vem ocorrendo na vida da cidade desde
os tempos romihticos dos encontros na tipografia do mulato Paula
Brito, reuniaes que derarn origem a SociedadePetalogica. Escritores como Machado de Assis, JosC de Alencar, GonqalvesDias,
o musico de ascendgncia cigana Laurindo Rabelo, o maestro
Francisco Manuel, o cabeleireiro e cantorAlexandre Trovador, se
mistwavam entre si e com a toda gente para encontros homericos
regados a musica, poesia e bate-papos informais sobre temas os
mais diversos. Ovalle,paraBandeira, acabapor ter amesma forqa
modernistade Macunaima.
Significativamente,a figura de Ovalle tomaamesma
dimensilo simbolicade Macunaima.Namesmadireqzo,
ele parece integrar as diferengas raciais do pais, 'de cuja
formag50 Ctnica tinha uma consciGncia como que
divinatbria' .0mesmo papel de elemento de ligaq5o e o
que pafece de~empenha~no
iimbito religioso: seu Deus
era 'dulcissimamente humano, ou por outrae melhor,urn

Deus ovalliano,era Ovalle deificado', seu devanearmistico era 'ortodoxamente cat6!ico, mas comuns ressaibos
de judaismo e macumba'. E, por fim, um elo entre as
diferenqas declasse e suas projeqaes na esfera do saber
e da cultura lo.

Alkm de uma "personalidadefederativamentebrasileira",um
elo. Elo tiio importante quanto afunCi4ocarnavalizantenasociedade
nacional de "unii4o" das diferenqas e desigualdades em nome da
festacom sualinguagemque agrega emtens50 ni4o excludente,que
globalizatodaacomunidadeem suavariaqiioirredutivel.E tambem
aquele que serve de ponte entre as diferenqas, Hermes ou Mercurio
na mitologia greco-romana, o mensageiro entre os deuses e os
homens, que trazrealidadesdiversaspara se intercomunicarem,um
mediador transcultural refletindo o chi40 socio-cultural rico de
interferencias e ritmos que estaemplenaebuliqi40navida carioca
da decada de 20. Por isso tudo, Bandeira chega a exagerar ao
d e b suairnpo~cianomovimento
modernistanacr6nicaemtr~s
movimentos Ovalle, de Flauta de papel.
No movimento modernista foi um elemento marginal,
que agiacontaminandoos seus amigos militantes de sua
personalidade federativamente brasileira. Mario de
Andrade erapaulista (por mais que forcejasse absorver
todo o Brasil); Carlos Drurnrnond de Andrade, mineiro;
AugustoMeyer,rio-grandense-do-sul;eu,pemambucano
ma1carioquizado,e assimpor diante. Ovalle era carioca
em suadefinigi40mais famosa,isto 6, um sujeito nascido
no Espirito do Santo ou em Belkm do Para. Ovalle
nascera no Para. Mas ni4o era, nunca foi paraense. Nunca
foi de estado nenhum; erabrasileiro e sentiaem si todos
os estados. Fala-se da influencia disto e daquilo, deste
e daquele poeta franc&, italiano ou alemi40 sobre os
poetas da geraqi4ode 22. A influenciade Ovalle foi muito
maior: nuncade exterioridadesformais,mas de alma.Ele

sabia dizer com absoluta seguranqa onde estava o momento mais alto da poesia numa musica, num poema,
numapintura.''

Influencia de alma, dai a denominaqBo 0 mistico para a
crdnica dedicada a Ovalle indiretamente, utilizando artificios do
roman h cleJ aumentando literariamente o misterio em torno do
amigoessencial. SuamissZiofoi descortinaralegrementeummundo
repleto de miseriae poesia, de sobrevivenciae festa, de fe e orgia,
gerando na memoria do poeta as iluminaqaes, que ocorriam
diariarnente em sua companhia.

0 curioso e que este mesmo espirito de convivencia festiva
com todas as classes e culturas de Ovalle - que passa a ser uma
especie de meta de Bandeira, que o admira e acaba por realizar
em sua obra (espaqo em que o timido pode verdadeiramente
carnavalizar) umamesma atitude de tecnicas, estilos, dicqges - 6
tarnbCm, guardadas as proporq8es, o de Sinh6, outra figurafabulosa do reino imaginario construido por Bandeira a partir da
realidade em sua obra.

Tanto freqiientava a Kananga, como as casas mais
ilustresque o acolheram.Eraarnigode politicos e figurges
que o prestigiavam. Nos morros ou na Zona Sul, nos
subbbios ounaTijuca, Sinh6 tinha trhsito livre. Nunca
abandonou as chamadas rodas da malandragem. Foi
amigo do famigerado Sete Coroas, salteador que se fez
famoso, a quem o compositor dedicava um samba que
parece nZio foi gravado, e 6 rarissimo hoje. l 2

Alem do trhsito livrepelas classes e lugares festivos, Sinh6
tem tambim importiinciahistoricadentro da evoluqiio da musica
popular brasileira como elemento de transi~iioentre dois generos
urbanos cariocas oriundos da CidadeNova e praqa Onze, dai o seu

samba ser considerado amaxixado: "foi o elemento de transiggo
entre o maxixe que morria, morto apaupelas investidas moralizadoras da sociedade, e o samba que nascia paseguidopela p~licia"'~.
Na verdade, a liberdade de tr2nsito pelos varios pontos
boemios da cidade faz parte de uma maior informalidade davida
noturna, ampliada e mais misturadacom o aumento do leque de
opg6es de lazer que o cosmopolitismo e a inserg50 compulsoriana
modernidadepropiciavam. Assim, figuras como Jaime Ovalle - o
sacerdote dos prazeres dos boemios - e SinhG, "o trago mais
expressivoligando ospoetas, os artistas, a sociedadefinae cultaas
camadasprofundas darale urbana", encontram um terreno fecundo para exercerem sua arte de estabelecer contatos.
Voltemos arkplica de Bandeira a SinhG na cr6nica sobre a
morte de Zeca do Patrocinio, a fim de falarmos de duas outras
figuras simbolicas da orquestra de vozes boCmias em vivCncia
criativa na Lapa dos anos 20. Em certacasa "incon€essavel" da rua
Riahuelo:

Estava 180Villa-Lobos, o Ovalle,o Jo5o Pemambuco,
o Catulo. 0 viol50 passava de m5o em meo, porque
todostocavarn. Catuloestavaimpossivel.Beberacerveja
demaise deu para declamar poemas. Nos queriamos que
ele cantasseumasmodinhas,bem bestas,bempemosticas,
como A tua coma, ou Ce'lia, adeus ou Talento e
formosura. Mas o bardo estava em mar6 de grandeza e
diziamuito skrio a duas belezas venais:
- 'Minhas senhoras, eu tenho sessenta anos e ja li
todos os grandes poemas de todas as literaturas; li todo
o Homero, todo o Virgilio; li Goethe, Shakespeare,
Ariosto:nunca encontreinadacomo estepoemade minha
lavraque vou lhes recitar! '. l 4

Lider do movimento sertanistana musica, o "Vitor Hugo do
Sertilo", o "Lamartine das serenatas", epitetos que ele mesmo se

dh,15 o ex-estivador da Gamboa, Catulo da Paixiio, poetastro
modinheiro semiparnasiano, e, na verdade, o icone mhximo da
posturapaternalista europeizante da elite brasileiradiante da arte
popular e interiorana. Em meio a voganacionalista de resgate de
canqdes folcloricas do Norte e Nordeste, que leva inclusive a
Donga, Pixinguinha e Caninha, em inicio de carreira, cariocas
negros e mestiqos da gema, aparticiparem do Grupo do Caxanga,
junto com sertanejoscomo Joiio Pernambuco, enchendo asruas de
cateretes, emboladas,toadas,no fundo apenasmais alguns elementos a comporem o todo hibrido das novas canqdes cariocas que
surgem no periodo, Catulo vem a ser o popular aceito pelas elites
nas salas de concerto e casas de politicos e gente famosa, que
arnbicionavarn ver de perto o pitoresco regional compwos olhos
europeus, "emprestando ao Brasil pobre do campo urn lirismo que
o compensaria do atrasoV"j.Antonio Candido entreve em seus
trabalhos urnaGbanalidadedessorada" 17, porem, Catulo orgulhava-se de ser "o rei dos cantores e o introdutor do violiio e da
modinha no concerto classico" 18, e niio faltou assembieiapara
legitimarsuas aspiraqdesde genialidade.
A influencia damusicanordestinae sertaneja aparecejano
pol~micoprimeirosamba de sucesso, Pelo telefone, que recria
em suaestrutura de colagem o refriio da canqiio Rolinha, apresentadana burleta Omarroeiro, escritapor Catulo e Inacio Raposo,
tendo alcanqado grande sucesso no anode 1916,no Rio. Essavoga
sertaneja tanto do Sul (caipira)quanto doNorte, que se estende ate
os anos 30, niio poderia deixar de influenciar Sinh8, verdadeira
antena seletiva absorvendo todas as vozes dispersas na cidade,
reconcebendo o material captado apartir de suas raizes cariocps.
Eis alguns exemplos:

Q UEM sA"O ELES?

Carreiro, olha a canga do boi
Carreiro, olha a canga do boi
Toma cuidado que o luar ja se foi.
Ai! Olha a canga do boi!
Ai! Olha a canga do boi! l9

c..)

DISSE ME DISSE
Capineiro marvado
N6o capina capina a i
0 capinzal e' de meu bem
Onde canta a juriti 2o
/./

CADA UM POR SUA VEZ
Casinha de sap6
Forrada de barnbud
Cercadinha de capim cheiroso
Para mim e meu bem mora. "
0

Villa-Lobos, umdos fbturos lideres damusicanacionalista
modernists e talvez nosso maior genio musical culto, tambdm
participava das farras boemias conforme atestam as palavras de
Manuel. Villamusicoupoemas de Bandeirae este fezas letras das
famosas CangGes de cordialidade para o compositor, aldm de
terem feito ainda outras canq6es em parceria como Modinha, da
qua1Bandeira assinaaletrasobpseud~nimo
de ManducaPia. Para

as Can~6esde cordialidade, Bandeira assevera ter trabalhado
basicamente com frases feitas e lugares-comuns ("Euniio tenho
como tantagente, boae ma, o horror do lugar-comurn.Sustentoate
que se pode fazer poesiada melhor com uma seleq5o avisada de
lugares-comuns" 22), com isso tentando ao maximo trazernossa
coloquialidadepara a canq5o de c h a r a . Justamenteo contririo de
Catulo, que busca trazer a erudiq%osemilivresca para a rnusica
popular. 0 trabalho de despojamento em busca de uma
essencialidade quase n5o-lirica, pura fotografia da lingua falada,
perseguido por Bandeira, encontra aqui nas canq6es seu complemento de palavra cantada, muito embora o poeta afirme: "Lidas
independentemente da rnusica, niio valem nada, tanto que nunca
pude aproveirar nenhuma delas." 23

A rale' urbana

'

Agora vamos tentar localizar nas crSnicas e poemas de
Bandeirao que significaaexpressiioempregadaparadefinir o outro
lado damoeda social, quando SinhS une "asociedade finae culta
as carnadas profundas da rale urbana".
Antes de tudo C precis0 perceber que hauma identificagiio
do poetacomelementos socio-culturaisdessacamada. Identifica~ i i corn
o varias faces mas unidapor uma compreensiio de cultura
popular que tern suas origens na suaconcepgiiopoCtica da infincia,
de fundoromintico. NacrSnica Poesia do Sertfio o poeta sustenta
que a qualidade mais densa da arte popular e a ingenuidade e a
espontaneidade, criticando, por sua vez, a postura de poetas
citadinos modernistas ao abordarem temas sertanejos sem essas
qualidades, pois que niio se entregam a vida de relaqiio nem a
ambii5nciaorghica daregiiio,tendo somenteurn conhecimentode
estudo artificiosodas mesmas. Sabernos,entretanto,que no poeta,
em suaconcepgiiomais ampla de poesia, qualquerato considerado
puro e simples, ingi5nuo e espontgneo, esta transbordando de
complexidadee densidade estetico-existential. Suavisiiode inge-

nuidade n8o abandona forqa erotica e vidamistica, assim corno a
espontaneidade n8o significa apenas espontaneismo mas sim
alumbramento, malicia, jog0 de cintura e fluidez. Feita essa
ressalva, vamos saber quem siio os personagens sociais da rale
urbanacarioca.

Migrantes europeus v2m para a industria, migrantes
internos chegam no Rio de Janeiro ainda estropiados
pelas secas, alguns soldados das lutas de Canudos,
inventando suas casas no morro da Favela. Centenas de
negros libertos vindos de todas as partes aportam na
cidade procurando possibilidades num mercado de trabalho onde teriam dificuldades dadas as caracteristicas
raciais e culturais. Ao lado davidadestarale, o esforqo
de consolidaq50 nacional com a Republics reforqa a
maquina burocratica e repressiva que se situariana cidade. Individuos heterogeneos quanto a sua origem social,
racial, cultural, ou quanto a experi2ncia de trabalho,
formariamumaclasse intersticial,prestadorade serviqos
ao complexo s6cio-econbmico que lideravao pais. 24
A identificaqiio aparece napercepq20 de que sua desgraqa
pessoal o aproxima da "aima estoica, sensual, carnavalesca"
daquele "povo cantador e macumbeiro" 25:

Sim, jd perdi pai, mEe, irmEos.
Perdi a sazide tambe'm.
,$par isso que sinto corno ningue'rn o ritmo
do jazz-band 26.
Com Sinh6 hauma aparente identificaqiiopor antitese em
relaqzo a doenqa comum a ambos. Para o sambista, a saida para
79

a tisica, se resolve namascarada alegria carnavalescaque surge na
manutenqZio davivinciaboemia. No encontro ocorrido nacasa do
teatrologo Alvaro Moreyra,o poetanos pintaum Sinhenas ultimas,
tossindo muito, mas sem abandonar afarra, como outros amigos
seus boimiosja apresentados por nos, como se fosse um farrapo
hurnanogalvanizado paraviver as festasnoturnas.Temos en60 um
jog0 de espelhos distorcidos pois tal vivtncia e a antitese dos
versos:

Febre, hemoptise, dispne'ia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que ntio foi. 2 -

Mesmo um trapo fisico, diferentemente desses versos desconsolados deBandeira, vence o espirito festivo e a vida de SinhG
6, prossegue,ngo lamentao quengo foi. Mas Bandeiratambem usa
em outras situaqaes a mascara da alegria como soluqZio para sua
dor, demonstrando uma larguezade atitudes diante dadoenqaque
o especificae estabeleceinversaes e arnbivaltncias ludicas em sua
poCticade densidade sutil: "hoje tom0 alegria" Alegriaqueele
vislumbrano Carnaval de espaqos misturados carioca, nos liricos
loucos, nos clowns, nos bogmios libertirios.. .

Quero antes o lirismo dos loucos
0 lirismo dos bibedos
0 lirismo diJicil e pungente dos bgbedos
0 lirismo dos clowns de Shakespeare
- Nrlo quero mais saber do lirisrno que nrlo e' liberta@io.
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Mas Sinh8 C lirico louco diferente, produz canqbes que
parecemvir dos morros "lendirios", onde vive aUfinaflor extrema

damalandragemmais inteligente e mais heroica ... Sinh6!"j0.Para
os freqiientadores dos saldes cultos boemios, o universo a que
Sinh6pertencee urna especiede enclaveurbano, umazona distante
mas geograficamente ao lado, misteriosa, que agora se anunciade
vkios modos eprincipalmente com seupoetamais genuino, onde
quem sobrevive s6 pode ser her6i.. .

(...) 6 que Sinh8 para toda a gente era uma criatura
fabulosa, vivendo no mundo noturno do samba, zona
impossivel de localizar com precisgo,- 6 no Estacio mas
bem perto ficarn as macumbas do Encantado, mundo
onde a impress50 que se tem e que ali o pessoal vive de
brisa, cura a tosse com alcool e desgraga pouca 6
bobagem. Assim, quando Sinh6 parava num acesso, iase buscar uma boa lambada de Madeira e o fato e que a
tosse parava. 3 '

Sabemos que os Lcmorros
lendiu-ios" s50 as favelas, erguidas
em funC5o do abandono completo das classes subalternasporparte
do govern0 em suas metas civilizat6riase saneadoras.Ao expulsarem a populagiio pobre dos cortiqos do Centro da cidade, uma
grandemassa de descamisados, sem condiqdesde pagar alugueis,
que debandam paraos suburbios elou Cidade Nova, juntam-se a
novos pobresvindo deviu-iaspartes tentar avidanacapital federal,
e acabam por viver em condiqdes piores as vividas nas cabeqas-deporco - "sem luz, esgotos ou garantias" - para poderem estar
proximos do Centro, onde se localizavam algumas indhtrias, o
comercio em geral e aprestaq50 de servigos. As favelas surgem
e dos lideres
assim de uma "respostapragm~tica"32dapopulag50
municipais auma situagiio real e concreta: de sobrevivsnciae falta
de saida por parte da populag50 carente e do lavo-as-minhasm6os das autoridades quanto a massa empobrecida e sem perspectiva, exigindouma solug50 condizente com seus ideais cientificos de saneamento e sistematizag50 da moradia, sendo mais
c6modo o abandono. Estavida tragica aflorano belissimo poema

de fotojornalismo Iirico de Bandeira, Poema tirado de uma
noticia de jornal:

Jolio Gostoso era carregador de feira livre e morava no
morro da BabilGnia num barraca"~sem numero.
Uma n&te ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Danqou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 33
Esse 6 urn dos rostos dazona indefinivel do samba, onde se
refugiavamos sambistas sem aprote~iioarnbigua das autoridades
mancomunadas,os bandidos, os migrantesnordestinospobrese os
negros sem especializag20. Zona de onde certamente saiu o
salteador Sete Coroas para quem SinhBfezum samba em homenagem, perfil do criminoso. 0 bandido era "o terror do morro da
Favela" 34, amigo de Sinh8 e famoso nas cr6nicas policiais da
epoca. Somente o sambista poderia trazer a referencia deste
espavo "longinquo" paraa sociedade "fina e culta", umavez que
a relaqiio entre os pobres e remediados da planicie (subkbios,
CidadeNova, etc.),conforrnetemos demonstrado, vem sofrendo
interferzncias e misturas, mas aquele espago maldito niio, so no
Carnavalem seusblocos e cordaes,mesmo assim marginalizados.

E noite escura
Iaici acende a vela
Sete Coroas
Bambamba" la da Favela.

E apolicia
Jci tentou
Sete Coroas
Meia dzizia matou.

E o homenzinho
Eperigoso
Sete Coroas
Nusceu no Barroso.

3j

Qualquer semelhanqacom o heroism0 que nossos recentes
Escadinhas e Ues acabarnpor ter aos olhos da sociedade,misto de
adrniraqiio- o casaco encapuzado de um desses herbis viroumoda
entre os garotos da cidade, por terem presenciado suas batalhas
pela TV - e terror, n5o sera mera coincidcncia, C que o desprezo
das autoridades continua, as mesmas situaqaesde miseria e violhcia se mantem.
Na zona da Cidade Nova, para onde se dirigem os negros
baianos, mais organizados em torno do candomble e festividades
diversas - ranchos, sociedades recreativas, pagodes, etc. - saidos
da zona do cais do porto pela entilo ma do Sabiio, atual Buenos
Aires (que Bandeirafaz de cen6riopara urn belissimopoemade sua
autoria com o nome de Na rua do SabLio), sendo uma especie de
aristocracia daralk, em contato com a classe media, ocorrem as
festas das "tias baianas " das quais amais famosae Tia Ciata. A
perseguiqiio e proibiqiio da policia a estas festas primitivus e
desordeiras faz com que surjaum tip0 de relacionamento com o
poder, por parte dessa aristocracia, velho nosso conhecido: "a
dialeti~adamalandragem"~~.
Por meio de "formas de sobrevivkncia, convenikncia, devoqiio e d i ~ e r s i i o "os
~ ~baianos criam sua
unidade aberta a interferknciasculturais diversas,plasmando uma
identidade. A casa de Tia Ciata era a capital da "Pequena
~ f r i c a "espaqo
~ ~ , freqiientado tambtm por figuraes e gente bem
relacionada. Seu marido chega a ter um emprego em posto
privilegiado no baixo escaliio no gabinete do chefe dapolicia, em
troca daretirada de um encosto do presidente Venceslau Braspor
Tia Ciata, garantindo,atraves do relacionamento com poderosos,
amanutenqiiode wnaculturariquissimacomoa afro-baiana,agora
carioquizando-se. Foi em sua casaque nasceu o primeiro samba,
criaqgo coletiva registrada por Donga. Esse tipo dejeitinho para
a sobrevivkncia de toda wna cultura ocorre ainda nas'novas

instituiqaespopulares festivas como osrancho:, e tambem em seu
desenvolvimento futwo, as escolas de samba. E, naverdade, uma
facade dois gumes, pois, se permite avigenciade manifestagdes
popularesporurn lado, por outro,podem se tomar excessivamente
civilizadas,sendo melhormanipuladaspelos interessespopulistas
do poder.
Este tipo dejogo de conveni2ncias entre o artistapopular e
o poder, jogo de interesses para ambas as partes, cada qua1
buscando urna formade legitimaqiio - socialparao artistae politica
para o poder - Sinh6 tambemvivencia. Umdos seus artificios era
dedicar musicas apessoas influentes do period0 que porventura
conhecesse, a sociedades recreativas, grupos carnavalescos, etc.
0 tango C ~ c a i n eadedicado
~~
aRoberto Marinho, e o samba Eu
ouqofalar40, ao doutor Oswald de Andrade, por exemplo. Esse
samba, feito para homenagear o candidato da oligarquia, Julio
Prestes, abre dialog0 corn outrasmarchinhas do ano de 1929pro
ou contra o politico, ent5o em campanha. Foi apresentado no
Teatro Municipal de Siio Paulo que "esteve em pleno dominio da
fu~arca"~',
com apresengade autoridades do estado e do municipio. A ironia da situag5oreside no fato de que amaioriados musicos
ali presentes, acompanhando Sinh6 no conjunto Embaixada do
Amor, foram perseguidospelapoliciapor suacondiq20 de sambistas. Experiencia de perseguiqiio que Sinh6 vivera tambem no
iimbito politicopor fazer amarchinha satiricaFala baixoJ2,usando
o apelido do entiio presidente Artur Bernardes, Rolinha, para
ironizar o estado de censurainstituido naepocade seu governo.
Sinh6, inicialmenteligado ao grupo dos baianos,tem algurn
tip0 de desentendimento - alguns estudiosos especulam que tenha
sido a quest20 da autoria do primeiro samba - e passa a agredi-10s
em muitas canqdes, gerando re2spostas,criando aprimeira grande
pol~mlcamusicaldamusicapopular brasileira.Naverdade, segundo Tinhoriio, essa brigaj a explorada comercialmente, marcava
o momento de divergencia entre os compositores que
continuariam amadoristicamente presos as suas raizes
folcloricas(gruposdos baianos, inicialmenteligados aos
cariocas Donga e Pixinguinha), e os cornpositores
urbanizados, encaminhadosaprofissionaliza$io. 43

Marcava tambem, por outro lado, a afirmaqgo da musica
popular urbana carioca, surgida de raiz baiana mas infinitamente
mais complexa, em sua sintese de vozes dispersas naciosais e
intemacionais, reconcebendo qualquer elemento de sucesso musica cigana; trecho de operas assobiado nas ruas; os generos
norte-americanos:fox, ragtime, blues,jazz; os tradicionais europeus: valsa, polca, schottish, etc.; a habanera cubana; o tango
argentino; os temas folcloricosnordestinose sertanejos;pregaes de
vendedores ambulantes; os vhios tipos de samba e batuques; etc.
- a partir dos generosrecem-fixados do samba,maxixe e marchinha,
de que Sinh8 e o representante mais famoso.

Mas ngo foi o fecund0 compositorapenas o fixador do
samba carioca. Foi seu grande valorizador. Deu-lhe
impulsovital. Espalhou-o pelas mas e das ruaso levou aos
palcos e salaes. Tal aceleraqilo lhe imprimiu que o tornou
nacional, destmindo tabus e quebrando barreiras. 44
Paratal valoriza@o do sambacarioca, asua saida do gmpo
dos baianos foi fundamental,pois obrigou-oa afirmar uma diferenqa(produzind0 uma saraivada de agressaes e sambas-revide, que
gerou um clima de desafeto que acabara por se constituir, no
prolongamento de sua carreira, em uma das linhas de fbga tematica
mais caracteristicasde sua produ~iio,na qua1exercitaumaverve de
polemista com lingua-de-trapo impagavel). Misto de bairrismo
provinciano com tino comercialcosmopolitaparaurnnovofil20 que
entilo se abriapara adivulgaqiio de musica popular, estas escaramuCas propiciaram o surgimento de algumas perolas novas em
nosso rico cancioneiro; da mesma forma que, mais tarde e por
motivos outros, asrixas musicais entre WilsonBatistaeNoel Rosa
nos presentearam com verdadeiros classicos do sambaurbano.
SinhB produz uma dessas obras-primas ao alargar suas
desaven~asbaianas ate a esferapolitica. A figura nacional de Rui
Barbosa, que sumira da cena publica ap6s a perda das eleiqaes
presidenciais paraEpitacio Pessoa, e o alvo de suacritica sonora.

Satirizandoeste sumi~o,
o-compositorune suaverve de polemista
a de cronista social, numa especie de cantiga de escarnio
sincopadamentemalandra e deliciosa:

FALA MEU LOUR0
A Buhiu ntio du muis coco
Pru botur nu tapioca
Pru fuzer o bom minguu
Pru embrulhur o curiocu

Pupuguio louro
Do bico dourudo
Tu fuluvus tunto
Qzrul a ruztio que vives calado?
N6o tenhus medo
Coco de respeito
Quem quer se fazer nfio pode
Quem e' bom j d nusce feito. j'

Elementos da culinaria baiana s2o elencados numa receita
para "embmlhar o carioca". Aspartes ingredientes, devidamente
divididas em versos, culminam nd primeira estrofe no produto
comestivelpicuretu que visa somente ludibriar.Podemosver aqui
as raizes do primeiro desafeto vivido por Sinh8 com a questgo da
autoriado primeiro samba, momento emque sentiu-selesado,e, ao
mesmo tempo,umacriticaaret6ricavaziadopolitico e literato cuja
lingua oficial guarda, na verdade, uma imensa distiincia da fala
popular, distincia simbolizadana estrofe seguintepelaimagem de
um papagaio de "bico dourado". Nesta estrofe, a partir de uma
imagitica fabular alegorica - papagaio louro - pois centrada num
simile oriundo da express20 popular do titulo Fala meu louro,
mod0 prosaic0 de se dirigir ao bicho de estimaqiio, papagaio, numa
metafora em que suas partes constitutivas possuem, paradig-

maticamente, semas de redundiincia enfatica (papagaio tambim
pode ser chamado de louro), de conotaqiio qualificativa (um
papagaio louro) e, ainda, alternibcia sintatica (falameu louro por
papagaio louro), Sinh6 cutuca a onqa corn vara curta, numa
pergunta tiio cinica quanto contrastante com a beleza do papagaio
lowo dos versos acima, que niio usa mais sua arrnaprincipal: falar
(embrulhar): "Tu falavas tantol Qua1araziio que vives calado?'.
E, fechandocom chavede ouro, artificioparnasianoparodicamente
utilizado por meio de um dito popular, como que assopra depois
deferir: "Niio tenhas medo/ Coco de respeitol Quem quer se fazer
niio podel Quem C born ja nasce feito".
A identidade de Bandeira com os meninos pobres do
Curvelo e das feiras de arrabalde e tratada nas cr6nicas A trinca
do Curvelo, Lenine e tambem no livro Flauta de papel em A
antiga trinca do Curvelo, alem de alguns poemas apresentarem
essa realidade urbana de meninos pauperizados de rua. Siio os
deserdados infantis do bota-abaixo: "Nas casas do Centro e da
Saude que haviam escapado do traqado das obras a gente se
apertava nas noites quentes. 0 trabalho era bruto e ma1 pago, os
bandos de meninos soltos pela cidade nadaprometiam as futuras
geraqaes" 4! No Itinercirio de Pasrirgada o poeta afirma ter
reaprendido os caminhosda infhciacom ameninada "sem lei nem
rei" do Curvelo, que lhe teriarestituido de certo mod0 o climade
suameninice narua da Uniiio em Pernambuco. "Sem lei nem re?'
porque "salvo o homicidio sem premeditaqiio siio capazes de
tudo" e "a impress80 que se tem e que ficando homens viio todos
dar em assassinos, jogadores, passadores de notas falsas..." 47.
Contudo, ao escrever a cr6nica A antiga trinca do Curvelo quinze anos depois, constata, por intermedio de um dos meninos da
trinca,janamaioridade, que todos acabaram se ajustando navida
em empregos humildes e regulares.
Bandeira parece inteirarnente a vontade no microcosmo
infantil, no qua1vislumbra situaqijesproprias que o remetemja a
vida adultaem sociedade, como se fossem reproduqijes ludicas das
relaq6es serias dos mais velhos, em meio aos pagodes dos moleques. A ternura e o sentimento que mais sobressai naqualidade de
sua voz ao abordar os meninos, mas e uma ternura sem derramamentos, ternura de quem considera este momento da vida o

verdadeiro tempo de felicidade. SBo "anjinhos" negros, mqos,
mestiqos, cada qual com suas caracteristicas, seus apelidos, sua
realidade. Bandeiraparece ser da trinca ao se relacionar com eles,
usando de muito bom humor e malandragem. Todos filhos de
pobres daregigo, seus divertimentos s5o caqar passarinhos, soltar
pipas, jogar futebol ou bola de gude, fazer arruaqa quebrando
janelas ou riscando portas. Microcosmo dos bambas da malandragem, eles reproduzem em miniatura arealidade urbana de brigas
entregaleras de mas diferentes, que no Rio daepoca se dava entre
adultos no cruzamento de corddes carnavalescos de lugares inimigos. 0 s apelidosjadizem tudo: Pim Maluco, Tatui de Areia, Zeca
Mulato, Encarnadinho, Cu16, epor ai vai. Bandeiraaproveitapara
brincar com a dubiedadedo nome de um dos moleques,Lenine, em
relaqgo ao estadista sovietico:

Tem sete anos apenas,masjame consideraum infame
pequeno-burguks, so porque eununca lhe quis dar uma
fita metrica de aqo que um dia viu sobre a minha mesa.
Todavezque eudefendo, aproposito deum livro, de um
canivete, de urn isqueirocobiqado por Lenine, o principio
de propriedade, Lenine brada com um 'toque de mal' e
vai se vingar na minha porta, contra a qual investe a
pontapes e pedradas. 0 grito de guerra e: 'Vou es ...
bodegar a sua porta!' 48.

A-infhcia de Sinh8 se assemelhou em muito ii desses
meninos, membro que foi das camadas maispobres dapopulaqiio.
Alem dos varios gtneros de canqiio em que se aventurou, Sinh8
ainda concebeu musica para crianqas que chamou de romances
pedagdgicos, certamente influenciado pelas Poesias infantis de
Bilac ouparodiando este espirito civico-pedagogico, jaque algumas dessascanqdeschegaram a serutilizadas em escolaspublicas.
Exemplo do leque de interesse que o iluminado SinhB se imp8s
para nBo perder a majestade vaidosa de Rei do Samba, algumas

letras apresentam amodemarealidade urbanacarioca infantil das
carnadas mais pobres, como esta:

A 0 FUTEBOL

6.1

Sou guri
exclamam voc&s
mas hoje os guris
nEo SEOmais bebgs

como antigamente
e no futebol
todos Jazem o go1
nds e vocgs... ' 9
Na ruu do Sabfio e um dos poemas de Bandeira que melhor
retrataavidados meninos citadosnas cr6nicas.Nurn procedimento
que apenas reafirma nossa opiniiio de que Bandeira se v2 nos
meninos, apartir de um dos dados mais essenciais de suapoetica
que e a visiio da infiincia como paraiso da alegria pura (em 0
impossivel carinho:"Ahse em troca de tanta felicidade que dasl
Eu te pudesse reporl - Eu soubesse repor -/No coraqiio despedaqadolAs mais puras alegrias de tua infincia!" ,)O' em que apureza
reside na vida liberta sem tempo e na espontaneidade,nuncanuma
eticapuritanaqueadultizaacrianqa,o poetainsereumpersonagem
moleque, que trabalha desde cedo para ajudar nas despesas da
familia, tisico que temcomo sonho supremo soltar bal6es (fazer
poemas?), e que os outros garotos de rua - a trinca? - sempre
tentam apedrejar para evitar seu v60. 0 baliio sobe ("pequena
coisa tocante naescuridiio do du") mas "Levou tempo para criar
f6lego/Bambeava, tremia todo e mudava de cor.1A molecada da
ma do SabiiolGritava com maldade:/ Cai cai baliio !". 0 poetausa
comomote acantigainfantil,reaparecendo como motivo principal
e eco durante todo o poema: "Cai cai balgo/ cai cai baliio/Na rua
do Sabiio". E o baliio "foi subindo. ..I para longe.../ serenamen-

das" e um senhor advertir " que balaes siio proibidos pelas
posturasmuni~ipais./~le,
foi subindo...muito serenarnente...para
muito longe.../Niiocaiunaruado Sabiio./Caiumuitolonge... Caiu
no mar, - nas aguas puras do alto mar." 5 1 0 poema e de uma
beleza insuperavel onde temos "todaumavidaque podia ter sido
e niio foi", rebrilhando em meio aos modernos moleques numa
qmbiencia de sonho, crueldade e suavidade doce.
No poema CarnelGs, o poetaapresenta os subempregados
que siio a alegria da crianqada, os demiurgos "de inutilidades" de
ummundoutil~tiirioe pragmhtico, que "ensinamno tumult0das ruas
os mitos heroicos dameninice. ..", nummundo burgues sem herois
e de mesquinhas arnbiqaes materiais, dando "aos homens que

passam preocupados ou tristes uma liqiio de i n f 8 n ~ i a " ~As
~.
crianqas pobres e seus benfeitores camel6s siio tiio heroicas
quanto os sambistas e malandros dos monos "lendhrios", compondo avisiio romhticado poeta. Romantismoporem largamente
arraigado na cultura popular urbana carioca, nem Idade Media
europeianem indio branqueado, que transformaem herois os que
cultuam a alegria, a festa, a espontaneidade, a ingenuidade, o
prazer de viver mesmo em condig6essub-humanas,estabelecidas
pel0 menosprezo das elites do poder.
0 universo dos pequenos funcionarios da classe media
baixa, naturalmente mistwados as carnadasmais pobres dapopulaqiio, nas vivencias comunsde festas e crenqasreligiosas oficiosas,
se apresenta na cr8nica GoZpe do chape'u e no poema Tragkdia
brasileira, apartir daparticipaqiiodessaspessoas navida boemia.
Na cr8nicaniio ocorre aidentificaqiio de Bandeiracom os
meninos nem a adrniragiio de heroism0 de fe e felicidademalandra
em meio a.misCria. Haapenas, o prazer em contar fatos anedoticos
vividos por tipos insolitos e comuns a um so tempo, que n2o
conseguiramp livre trhsito entre os espaqos do trabalho e da festa
que Ovalle conseguiu, e que tem geralmente uma dupla vida
conflitante, a boemia e a regular. Num tom machadiano
saborosissimo,misturando comentarios marginais comuma fina
ironiarecheadade cinismo na conduqiioda historia, Bandeiranos
apresenta o "subchefe do laboratorio dePesquisas Clinicas", "o
desarranchado da 2" Bateria Isolda de Costa" e "o ajudante

.

contratado da laResidencia" numapensgo daLapa lapelas duas
e meia da manh5 num "ambiente que, de resto, favorecia as
il~minaq6es"~~.
Aestoriaseresume aumadesfeitado combinado
por parte de um dos personagens de pagar a parte dos outros no
bordel, saindo a francesa, porem esquecendo capa e chapeu no
local. A roupa C fina e de grande valor, fazendo com que os dois,
apos se livrarem da enrascada, dessem aum vagabundo em troca
de seus apetrechos velhos e gastos a indumentaria fina do outro,
como formade vinganqa. No dia seguinte, no trabalho, entregarn ao
amigo prevaricador, com acara-de-paumais deslavada, os trapos
do vagabundo como se fossem as suas roupas caras.Este episodio,
junto corn Reis vagabundos, segundo Bandeira, narrados do
mod0 como foram, deram a amigos seus a impress50 de que
poderiaescrever contos, ao que o poetaretruca: "Mas eu 6 que sei
que n2o nasci com bossa para isso" 54. Apos varias tentativas o
poeta realmente desiste; mas, que s5o narrativas no nivel de
Machado, la isso s%o.
0 localil'emque os dois amigos encontram o vagabundo
(personagenstambemdacr6nica Reis vagabundos, num procedimento de auto-referencia interna da obra que marca ainda seus
poemas, procedimento tambem utilizado por Sinh6 ao resgatar
fiases inteirasde suapropria autoria, ou apenaspalavras marcantes,
em novas musicas) e o Lamas, ponto de encontro inevitavel dos
boemios ao fim-de-noiteapos as farras. Outro ponto fundamental,
citado por Aqigucci como "cadinhos de relag6es importantes,
pessoais e sociais" da "experiencia coletiva dos modernistas",
fieqiientado pelos boemios artisticoscariocas, entre eles Bandeira,
e o restaurante Reis, cujo "grosso da freguesia erade motoristas
e carroceiros, a quernvieram, com tempo e ngo sei corno,juntarsejornalistas, escritores, artistas ou simples boemios" 55.Neste
polo dernisturascriativasvivenciais,Bandeirae seusamigostinham
como menu inyariavel o prato bife amodadacasa, nome que acaba
por dar a uma de suas cr6nicas escrita para a seg5o Mes Modernista dojornal A Noite, em 1925. Era o prato "de resistencia" do
restaurante e tinhade tudo, "eraumamixordia, que entupia. Assim
a minha colabyrag50 onde havia um cocain6mano que rezava: '0
po nosso de cada dia nos dai hoje ...' "56. Outros colaboradores

como Mario e Drummond tambemparticipavam dessa "demonstragZio" modernista arranjada por Oswald de Andrade com o
proprietario dojornal e que rendeuao poetapelaprimeiravezum
dinheirovindo da literatura.
Nopoema Trage'dia brasileira, Manuel nos apresenta o
lado tragico da vida do funcionario publico. Para enfatizar os
extremos da situag5o o personagem Misael 6 velho e aprostituta
que ele tiroudaLapaestavaem petiggo de miseria. 0 caso ngo tem
soluqgo.Ela, ao se embelezar emelhorar de vida, o trai incessantemente, ele, pacato, mudade lugar paraevitar eschdalo. Ate que
a situa@o termina em tragedia, ja anunciadapelo absurd0 de sua
condig50 extremada, s6 que salpicada de toques c6micos e
estetizantespelanarraq50e seleg5o vocabular, numaviagem pelas
ruas do Rio fugindo da cornitude:
0 s amantes moraram no Estacio, Rocha, Catete, rua
General Pedra, Olaria,Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel,
ruaMarques de Sapucai,Niteroi, Encantado, rua Clapp,
outraveznoEs~cio,Todosos
Santos,Caturnbi,Lavradio,
Boca do Mato, Invalidos...
Por fim narua daConstituig20, onde Misael, privado
de sentidos e de inteligencia, matou-acorn seis tiros, e a
policia foi encontra-la caidaem decubito dorsal, vestida
de organdi azul. j7

Diante da situaggo de misiriamoral causadapelo ridiculo
social nem o unjo Misael suporta a press50 e resolve dar fim,
"privado de sentidos e de inteligencia", ao que o atormenta. A
introduqZio dapersonalidadeprostitutadaLapa, aqui em suaversgo
sufudu, nos mostra a inexoravel realidade da mulher pobre, "com
sifilis, dermite nos dedos, uma alianga empenhada e os dentes em
peti@o demisCria7',nurnmundo, alCmdepatriarca1,injusto.Muitas
vezes essas mulheres tinham aprostituig50como segundo emprego, como formade alimentar filhos eparentes, sustentandofamilias
inteiras, n50 sendo, em algumas comunidades, consideradas de-

sonradas por exercerem tal profissiio - como 6 o caso da comunidade afro-baiananapraga Onze, na qua1muitas das prostitutas e
cafetinas eram respeitadas como tias e miies-de-santo - mas tiiosomente'sobrevivendonum mundo sem oportunidadesiguais.

Pnsn'rgndn, Mnngue e mncumbn
"Havia, ainda, no Rio de 1920, uns visos de Pasargada
(Tinhaalcaloides avontade. Tinhaprostitutas bonitas paraagente
namorar.. .)"j8.A ansialibertiria dos boemios construiu o mito da
Lapa. 0paraiso perseguido na aceitagiiode umarealidade brasileira total. A utopiamoraao lado, C s6 descer a ladeirado Curvelo,
descobre Bandeira. A vida dos personagens que habitam aquele
sonho de carne e musica pode fazer o poeta esquecer todos os
reveses da vidamadrasta. A poesia difusapelos seus cantos mais
rec6nditospode salvar urnavida triste numrelance de brilho, numa
purailuminaq20 verbal:

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de na"o ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
- Ld sou amigo do rei Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasdrgada
Lao poetae arnigo do rei de "outraciviliza~~o",
de um outro
mundo encravadono mesmo mundo, so agora descortinadopelos
boemios. Espaqo fisico e onirico - como a Lapa - sugerindo-nos
aproximaqBes com realidades concretas, Pasiirgada, na verdade,

transcende a Lapa, constituindo-se de umamistwade momentos
aparentemente paradoxais do poeta. Ele, que tanto louvou na
boemia o sopro vigoroso do espirito em corpos em frangalhos,
criticando anovamodasazide da elite carioca, parece querer unir
as duas atitudesem Pashrgada: "E como farei ginastica/Andareide
bicicleta". No entanto, o paradox0 se resolve nos versos seguintes
em que temos o ludico dos prazeres de um corpo saudavel,
remetendo diretarnenteas imagens dainfhciae adoleschciapretisicado poeta:
Montarei em burro brabo

Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quundo estiver cansudo
Deito nu beira do rio
Mundo chamar a mtie-d'hguu
Pra me contar histdrias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasdrgada.

j"

A ideia 6 mais de evasiioparaumanormalidade saudavel do
que para o excess0 espartano da onda de malhaqfio:
No meu caso, era evasiio da doenga para a vida
normal das pessoas sadias, e enurnerei varias atividades
quenuncahaviapodido exercer: andarde bicicleta,tomar
banhos de mar; apar de outras estapafirdias ou fanfarronas: subir em pau-de-sebo, montar burro brabo. 60
Pasargada junta com isso dois eiementos de busca de
felicidade, componentes dapoesia de Manuel: o retomo poetic0 a
infhcia pura, de alegria solar e saudavel e a alegria adulta doente,

reservada aos boerniose outrostipos estranhosque habitam a fauna
notwna.
0 tema-refriio "Vou-me embora", "verdadeira obsessiio
tem uma especificidade de partida
da quadra popular na~ional"~',
diferente da tradiqiioromhticae parnasiananacional,assim como
da quadra portuguesa. Diferentemente da poesia de Portugal,
segundoMhrio de Andrade, em que existe o saudosismodo Adeus,
num sentimento de despedida, a nossa se realizara mais
egoisticamente como a atitude de "abandonar aquilo em que se
esti". Nos poetas contemporheos essa atitude e menos filosofante
que a parnaso-romAntica, aparecendo mais cotidiana "e mais
desejosa de resolvG-la numapriitica de felicidade".

Incapazes de achar a soluqiio, surgiu neles essavontade amarga de dar de ombros, de n2o se amolar, de
partirprauma farrade libertaqaes morais e fisicas de toda
aespecie. Vontade transitoria, episodica, niio tem duvida, mas importante,porque esseniio-me-amolismomeio
gozado deualguns momentos significativosdapoesiaou
daevoluqiio espiritualde certospoetas contemporiineos
brasileiros. 62

Mario aponta "Vou-me embora pra Pasargada" como a
cristalizaqiiomais perfeita desse tema "useiro" nos poetas contemporheos.

0 Mangue era novidade como bairro de meretricio e
os literatos estrangeiros que por aqui passavam niio
deixavam de ir la tomar conhecimento daquele fato social,
ao mesmo tempo repelente e empolgantecomourna bela
pustula. Segall fixou-onurn album maravilhoso, eunurn
poemaem que acheijeito de meter ate aTia Ciatae que
publiquei no Mis Modemista de A Noite 63.

-

A imagem naturalista que o substantivo "pustula" poderia
sugerir 6romantizadapelo adjetivo "bela"; damesma formaoj ogo
antitetico"repelente e empolgante" conformauma imagem sintese
dos movimentos que o bairro Mangue adquire ao ser cantado no
poemade Bandeira.Um objetot2opleno depotencialidadescomo
o local exige do poeta um paradox0 para tentar defini-lo. Mas a
frase mais forte de todas nas demarca~8esde fionteiraspoeticas de
o que e o Mangue, a que somente Bandeirapoderia ter criado, na
qual todas as tensaes est2o ocultas na suavidade humilde da
express20 que esconde um Carnaval complexo 6 "o Mangue era
simplesinho". 0verso mais grandiosamentesimples na definiq20
de uma arnbicnciaurbanana poesia brasileira, no qual o dirninutivo

de simples enche apalavraaurn so tempo de ternuraprovinciana
evigor cosmopolita.
No poemaencontramos outravez o procedimentorecorrente de Manuel - hitchcockiano, diriamos - de se fazer personagem
de seus poemas, navivenciacotidiana e textual que a atmosfera da
poesiaexige, atraves de sua marcapessoal de tuberculoso: "Casinhas t5o tCrreas onde tantas vezes meu Deus h i funcionario
public0 casado com mulher feia e morri de tuberculose pulmonar".
E 6 no "Mangue enfim verdadeiramente Cidade Nova" que
Bandeirarendehomenagem aelite negra baianano Rio, na figurade
Tia Ciatae seu sincretismoreligioso:

Sambas da Tia Ciata
Cadi? mais Tia Ciata
Talvez em Dona Clara meu branco
.Ensaiando cheganqas pra o Natal
0 menino Jesus - Quenz sois tu?
0 preto - Eu sou aquele preto principb do centro
do cafange do fundo do rebolo. Quem sois tu?
0 menino Jesus - Eu sou oJio da Virge Maria...
Opreto - E~ztoncescomo e'fio dessa senhora
obedeqo.
0 menino Jesus - Entonces cuma vocB obedece,
rese aqui um terceto pr 'esse exerqo vB. ''

0 aspect0 sincrktico da cultura urbana popular carioca se
entremostra na cr8nica Candomble' e nos poemas Macumba do
Pai Zuze', Sucha e D. Junaina, principalmente.
A macumba carioca surge no momento em que os cultos
afros sofremuma serie de incorporagaes - encantados de caboclo,
santos catolicos, etc. - e que afigurado liderreligioso passaadeter
import~ciacentralcomo agregador mistico, niio maisumaestruturareligiosaregidapormitos sazonaisdavidaemflorestaoriginal,
mas sim adquirindo
um cunho mais assistencial e imediatista atendendo as
necessidades da festa,do divertimentodo negro libertado
mas niio integrado na sociedade brasileira, como as de
orienta~iioespiritual e material, caracteristicasque, transformadas pelo context0 diverso do Rio de Janeiro, estariam presentes na macumba carioca. 65

A religiso catolica cede aos cultos afros a ordem logicotemporal das datas festivas de adoragso aos santos e a forqa de
extremos opostos do bem e do mal. 0 s bantos, cujareligiiio,apesar
de niio ter ariqueza miticanag8, e totalmente aberta amisturas e
incorporaqties, eram os negros cariocas anteriores a vinda, na
viradado seculo, dos baianos, principalmente iorubas. Estes, mais
organizadosculturalmente,comumamaior vivhciaurbanaadquirida em Salvador, eram porem um pouco menos abertos, mais
seletivos as misturas e mais esotericos. Ambos estiio nas origens
religiosas do Carnaval carioca.

Siio notaveis suas festas, muitas vezes saidas das
irmandades catolicas,que durante o ciclo do Natal viio as
ruas celebrar motivos religiosos que se desdobrarn em
festejos populares. Nesses grupos de festeiros negros,
cucumbis, ranchos, pastoris, que mais tarde seriarn des-

locados para o Carnaval, embora fique mais patente a
presenqa dos bantos, que com suaextrema sociabilidade
se op6em a atitude mais reservada e eventualmente
esotkicados iorubas, e possivel afirmar que teriam tido
tarnbem participaqgo de negros de outras naqaes,ja que
s5o baianos no Rio de Janeiro, dos quais grande parte
eram sudaneses, que introduzem os ranchos nacidade.

- Uma minoria etnica que vem da Bahia para o Rio, os negros
mu~ulmanoshaussas e males, grandes guerreirosquase exterminados em Salvadorpor suas revoltas urbanas constantes, assumem a
frente da macumba carioca, atendendo a toda gente - brancos da
elite inclusive - e se misturando nos candomblis damaioria ioruba
devido, entre outros fatores, basicamente anecessidade de manutenqgo de traqos de sua cultura, em vias de extinqgo pela sua
exiguidadenurnerica. Consideradosgrandes feiticeiros,ao substituirem asituaqgo ritual pela consulta, recebem "aqueles em busca
de remidio, dinheiro ou vinganqa, gente que chega de todas as
partes da cidade, revelando uma enorme crise mistica que toma
aqueles tempos de transforrnaq6es7esperanqas e misdria" 67.
Exud o auxiliar dos feiticeiros e dos magicos, tendo correspondencia entre todos os orixas das varias etnias, associado ao
dem6nio crist20,devido ainvocaqgo frequentede suas forqaspelos
negros nas lutas contra brancos no period0 da escravidgo. E um
liberador de energias profundas, tanto direcionadas para a sexualidadequantoparaas lutaspoliticas,atualizadoemplenamodernidade
por razgo da subalternidade politica e religiosa dacultura popular
urbanaempobrecida. A desrepressgosexual ou ap~Mtica- liberadas moderadamentenos momentos de festas oficiais- ngo interessam ao poder instituido,por sua inevitavelpujanqa revolucion&-ia,
dai a condiqgo marginal desses elementos -junto com o Carnaval
anhrquicodos blocos, os bandidos, amalandragem, aprostituiqgo
- apesar da constincia em que aparecem nos centros e terreiros da
cidade.
A magia das macumbas cariocas, "tanto branca com suas
receitasprotetoras eamuletos,como negradaslinhasquimbandeiras,

desreprimidas e satinicas que tomam forma no culto de Exu",
demonstrando em suaplasticidade os elementos de varias procedencias em misturas com as origens afros, permitindo novas
linguagem misti~aurbana"~~,
e,
sinteses religiosas, e umaCLnova
tambem, uma das fontes de alimentaqiio comum a maioria da
populaqiioem meio as forqas centrifugasdamultiplicidadecosmopolita danovavidaurbana.
A macumba, e aumbanda que mais tarde se formaria
a partir da iniciativa de individuos das classes medias,
juntamentecom as novas instituiqdespopulares festivas,
os novos generosmusicais, os novos interessese paixaes,
seriam expressaes dessa necessidade de relaqdes e praticas comuns,nessa sociedadeheterogeneaque se forma.
Por outro lado, estabeleceriamnovas identidades intelectuais e afetivas,numalinguagem novaque desse contadas
situaqaes de identidade e conflitos que caracterizariam
essas novas classes urbanas do Rio de Janeiro. 69

Sinh8 tinha como guia espiritual pai Assumano, o principe
dos alufis, lider muqulmim, feiticeiromacurnbeiro muito respeitado
naepoca. Todas as suas musicas eram submetidas ao mistico antes
de serem lanqadas. Sinh6 acreditava-se iluminado por forqas
divinas, sendo este um dos principais motivospor que criouuma
obra tfio diversificada, dando provas de ecletismo e polivalhcia.
Naverdade, comoja vimos, essa tendencia do compositor acaba
por transformar sua obra num vasto painel das varias correntes
musicais que dialogavam nas mas, palcos, cafes, terreiros, salas e
salaes dacapital federal. Dai ser infundado o menosprezo critic0
que se tempor sua obra em funqfio de plagios, roubos, colagens,
montagens, apropriaqdes. Sua importhcia bhicareside no fato de
ser um antologista das vozes e sentimentos musicais do periodo,
t2o fundamentalparacompreendermos essaconformaq50complexa - que nas dkcadas seguintes se resolvera em alguns generos
padrfio- quanto Gregorio de Matos foi para nos mostrar a poesia

popular e erudita brasileira colonial do barroco.
No Rio de entiio o direito autoral n8o e~tavare~ularnentado,
a maior parte dos criadores niio sabiam da possivel funqiio de
produto vendavel e comercializaveldas can~des.Sinh8 fieqiientava e era bem recebido em todas as rodas, em todos os circulos
sociais;obvioque, malandramente, tirou proveito disso por meio de
uma estetica que curihamos como esperta. Sua maxima mais
famosa 6 : "samba 6 como passarinho, 6 de quem pegar" 70.
Pin~avaletrasernelodias alheias, desconhecidas emoutros circulos, reaproveitava refrdes e melodias de rua, mesclando esse
material as suas composi~6esgeniais, apresentando tudo como
fruto de seupoder de Reido Sambaas elites e 6rgZos de divulgavZo
que lhe rendessem algum dinheiro,logo gasto em festasda boemia,
sendo uma ponte entre o amadorismo hedonistada arte da canqiio
e a suautilizaqiiono mercado como produto capitalista. Junte-se a
isso aexigencia de uma vastaproduqiio em serie aque esse tip0 de
uso capitalistaobriga. Sinh6, sem maquinapublicitAriapordetras,
como ocorre hoje em dia, tinha que se autopromover em qualquer
situaqiio para aumentar o public0 consumidor de sua arte. A
exighcia de produqiio, a que ele buscavaresponder comopodia
para
&nminimo de lucro para suas noitadas e sobrevivEncia,
vinha do teatro de revistas (grande sucesso popular do periodo,
com tres sessdes dikias para atender a demanda, uma das causas
principais das misturas socio-culturais de musicos das camadas
pobres com intelectuais e musicos de formaqiio erudita e semierudita, um dos polos essenciais da industria de diversdes), da
emergenciadaindustriado disco, dacriaqiio de sucessosanuais e de meio de ano - de Carnaval e das casas de musicanas quais ele
tocava e vendia suas partituras, editadas geralmente por essas
mesmas casas.
Entre o alumbramento de Bandeirae ailuminaqiio que baixa
em SinhG, ha uma diferenqa basica. Em Bandeira a condiqiio
alumbradanasce da alteridade damatQia que se mostra belezana
sua contingencia e prosaismo, em seu erotismo e ternura, em seu
movimento sutil que suscita um jog0 de intuiqees, levando-o a
afirmaq5o de que n5o faz poesia quando quer e sim quando ela, a
poesia, quer. A matQia gera o sublimepoetic0 que se refaz materia
verbal. Em Sinh8 o estado mistico advkm do sublime incorporado

de alguma entidade superior ancestral, mitica, que lhe da forqa
criativa para trabalharo materialpoitico e musical do mundo. Mas
o mais importante em ambos e que o estado mistico de fontes
diversas se resolve em criaqgo artistica.
Muitas das composiq6es de Sinh6 apresentam suas
vinculaq6esde crenqas sincreticas.
IN VEJA
a inveja
Temos ump figa
Feita na Africa
Corn o born guine' de riga.
...E para

7'

c. .)

'Credo cruz
Va se rezar
Para tirar
Este azar. 72

6.)

A malandragem eu n6oposso deixar
Juro por Deus e Nossa Senhora... 73

Em Bandeira:
MACUMBA DO PAI ZUZE

Na macumba do Encantado
Nego ve'io pai de santo fez mandinga
No palacete de Botafogo
Sangue de branca virou dgua
Foram v2 estava morta! ''
SACHA E 0 POETA

6.)

Opoeta a seguir diz coisas incriveis,
Desce ao fog0 central da Terra,
Sobe naponta mais alta das nuvens,
Faz gurugutu pifpaJ
Danqa de velho,
Vira Exu. j'

6.)

D. Janaina
Tem muitos amores
E o rei do Congo
E o rei de Aloanda
E o sult60-dos-matos
E S. Salavd
Saravd saravh
D. Janaha
Rainha do Mar.

76

Na cr8nica Candomble',usando outra vez o procedimento
literario a cleJ; Bandeiranos conta a incurs80 de quatro boemios "o pintor Cicinho daBatateira, o poeta sem fe, sem p80, sem lar,
o modesto sociologo e o Poliglota Antenor"- em demanda do
candomble queja durava havia tres dias. 0 rito estava ocorrendo
no fundo de um cortiqo dentro de outro cortiqo na rua das
Laranjeiras. 0 mesmo tom machadiano da cr8nica Golpe do
chape'u nos narra a estranheza engraqada do contato com aquele
mundo novo para os boemios, desejosos de aprofundamento na
realidadebrasileira:
0 grupo entrou, com a devida licenqa, na salinha do
candomble. Sentiu-se logo haver ali uma mistura de
bodum de negro e sangue fresco de galinha.
'I want somefiesh air! ' falou baixinho o modesto
soci6log0, o que traduzido em vulgar responde assim:
'Mas que cheiro safado, seu mano! ' 77

Depois de descrevertipos do local; "uma pretinha de um ano
e pico", "mulatas misteriosas" e o "pretalhilo pai-de-santo",
Bandeira nos apresenta o santuiirio:
A figura central, no primeiro plano, era a Sereia:
branca fonnosa, cabelos e olhos pretos, nua da cintura
pracima, pomas forrnidaveis,sustentavano braqo direito
o Menino Jesus. Era Nossa Senhora? era a Mulher
Branca? eraa Jandirado poeta sem fe, sem pilo, sem lar?
a Harpista do pintor Cicinho? a Estrela da Manhil do
Poliglota?Haviasantinhosmiudosemtornodela,covilhetes
de balas e cararnelos, frascos de dende, pires com
amendoas, pimenta-do-reino, a Santa de Coqueiros,
fitas, conchinhase n2o sei que mais, e tudo iasubindonum
altar em degraus, todo iluminado...No fundo, em cimade
tudo, tronava um tabernaculo com a imagem de s8o

Pedro em madeira sobre um pano de seda carmesim,
onde se via bordado o sol, uma harpa e flores. Estava
muito bonito. 78

A identificaqgo da imagem feminina do santuario com as
construidas pelos artistas boemios em suas obras, em meio a
descriqiiodo altar feitapelo poeta, nos revelaque a presenqa deles
ali niio e meramente turistica, n5o se tratade macumbapra turista,
e sim parte integrante do projeto estetico modernista que niio
subordina a interferencia arte e vida ao desejo de pitoresco e
exotico. 0 s elementos que compdem o altar, de varias origens e
procedincias culturais,siio o exemplo claro da forqa sincretica que
permeia todo o ritual. A atitude de Bandeiraem colocar os boimios
como personagens tais como o Poliglota, o sociologo, o pintor, o
poeta, e de traduzir as expressaes em ingles para o portuguis
"vulgar" durante a narrativa, e, na verdade, uma parodia autoironizante da condiq5o de estudiosos sensiveisdo fen6menopopular que eles, bem ou mal, acabavam por vivenciar, por mais que
buscassem o mergulho artistic0 naquele universo. Apos terem
presenciado a confecqiio dos manjares sagrados, uma mistura
insolita que causa asco a todos, escutam o pai-de-santo mandar
essa: "E ...quem entrou tem que se assujeita!", ao que o sociologo
perguntaaoPoliglota "Are yougoing to eat it? ",o que emvulgar
quer dizer "Seumano, voce vai comer essaporqueira?", mas, para
aliviogeral, "o receio do gnipo eradesnecessirio: so tinham direito
ou dever de cumprir o rito os que estavarn presentes desde o inicio
da sess5o" ".
E importanterealqarapreocupaq50 de Bandeiraemregistrar
traqos da fala ao abordar a tematica afro-carioca, seja na sua base
festiva ou religiosa. As invasaes que a linguaoficial sofre com as
perspectivasmodernistas de criaqiiode urna linguaportuguesa do
Brasil, mais proximapossivel daoralidade, do falar cotidiano das
camadas populares, das culturasque formarn nossa brasilidade, em
se tratando do Rio de Janeiro sincretico,remetem, necessariamente, auma africanizaq50 do portugues. Amacurnbae do "Pai Zuz6";
o Cristo negro do poema Mangue: "Eu sou Fio da Virge Maria";

Sique, a escurinha de raizes afro-amerindias do poema CunhatLi,
"com o riso gutural da raqa", ao se machucar exclama "Ai Zizus!" e na cr6nica Candomble' diz o pretalh50 pai-de-santo
"Quem e de abenqa, abenqa, quem e de boa noite, boa noite" S',
s5o alguns exemplos disso.
Em Sinh6, varias composi$ies tratam de temas afros, mas
escolhemos como exemplo Oju Burucu de 1925, canq5o designadapelo compositor como batucada, em que o portugues se traveste
de linguaafiicana:

Quem eu quero bem
Me atira aos venenos
0 mundo e' assim
E assirn mais ou menos
Assu, Amadeu
Assu, Amadeu
Assu, Amadeu
Assu, Amadeu
Cosi incant6
Ju Oju-Burucu
Cosi incant6
Ju Oju-Burucu R2

Com urna quadrinha filosofanteservindode abertura, a letra
logo virapuro ritmo impregnado de vogais, onde quase podemos
sentir am50 do preto no couro do tarnbor atravis da forqa binaria
repetitivade "Assu, Amadeu", inspirando poderes encantatorios,
proprios dos rituais religiosos afros. A linguaportuguesaaqui n5o
6 meramente invadidapor vocabulos, falares, termos, modos de
express20de procediincianegra.Parece que a forqaritmicamesma
dos cultos e festas se superpae a lingua oficial e gera um produto
hibrido, uma letra de canq5o afro-carioca na qua1 a estrutura
significante se projeta sobre o significado,trazendo apulsaqgo da

musica, do ponto religioso,para o h b i t o da lingua. Um trabalho
de macumba acontecendo dentro da lingua portuguesa,
abrasileirando-apelaritmicanegra, pelo sincretismo que se apresenta em Sinha com suas partes integrantes vivas, superpostas,
deixando a mostra tanto o process0 composicional do autor - a
colagem inventiva - quanto a forqa multipla de uma cultura que
incorpora inves de excluir, que traz marcada em sua fonna de
expressgo cantada, magicarnente - o canto cariocapopular wbano
- aspectos de suarica estruturaformativa sincreticae miscigenada.
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QUEM sA"O ELES? (samba)
A Bahia e' boa terra
Ela la e eu aqui, iaia
Ai, ai, ai!
N6o era assim que meu bem chorava
Ai, ai, ai!
N6o era assim que meu bem chorava
N6o precisa pedir que eu vou dar
Dinheiro nclo tenho mas eu vou roubar...
Carreiro, olha a canga do boi
Carreiro, olha a canga do boi
Toma cuidado que o luar ja se foi
Ai! Olha a canga do boi
Ai! Olha a canga do boi
Copyright 1975 by Melodias Populares Ltda - RJ Brasil. Todos os direitos reservados.

20 - ALENCAR, Edigar de. (1 98 1) p.84

DISSE ME DISSE
Capineiro marvado
Nclo capina capina ai
0 capinzal e' de meu bem
Onde canta a juriti
Juvend, Juvena
Arrebata esta faca
Juvena
Torna a rebat;
Juvena
Que isto n6o e' ma1
Juvena.

2 1- Ibidem, p.8415

CADA UM POR SUA VEZ (folclore adaptado)
Casinha de sap2
Forrada de bambud
Cercadinha de capim cheiroso
Pra mim e meu bem morci
Ai uk, ai uk, ai uk, ai uk, ai uk, ai uk.
Ai u6
Samba meu bem
Que eu sambo tambe'm
Esta casa k tua
E de mais ningukm
Sd tenho medinho
Do marrub
Que uma chzjiada
Nos venha dar
Porteira de imbaub6
Tramela de bambui
0 nt2mero k urn ninho
Rodeado de bem-te-vi
Ai uk, ai uk, ai ue'
Ai ue', ai ue', ai ue'.
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Can~iio-tangode 1923
Oferecida ao carinhoso amigo Roberto Marinho
Criaqiio dadistinta atriz Celeste Reis

Sd um vicio me traz
Cabisbaixa me faz
Reduz-me a pequenina
Quando n6o tenho a m6o
A forte cocaina
Quando junto de mim
lngerindo em porqiio
Sinto sa" sensap70
Alivia-me as dores
Deste meu cora~tio.
Ai!. .. Ai!. ..
Es a gota orvalina
So tu .is minha vida,
Sd tu d cocaina!
Ai!. .. Ai!. ..
Mais que aflor purpurina
E o vicio arrogante
De tomar cocaina.

Refiiio

Sinto tal emoqlio
Que nlio sei explicar
A minha sensaqlio
Loucu chego uJicur
Quando sinto faltar
Este sal ruidoso
Que u mim sd traz gozo
Somente em olhar
Para dele esquecer
Eu comeqo a beber.

Quundo estou cubisbaixa
Chorando sentida
Bern entristecida
E que o vicio da vidu
Deixa a alma perdida
Sou cupuz de roubar
Mesmo estrungular
Para o vicio ufogar
Neste tbxico bravo
Que me hB dejindar.

Raimundo Magalhges Junior em As mil e umu vidas de
Leopoldo Frdes, capitulo 19:Escsndalos de 1924... (paginas 186 e 187), chamaessafase dedesregramentosdavida
boemia carioca, fase em que "vicios inconfessaveis eram
confessados tranqiiilamente", de cocuinismo. Nas letras,
personagens de contos e novelas de Benjamim C,ostallat,
Teo Filho e Zeca do Patrocinio, tomavam cocaina com
naturalidade.Este ultimo escritor, em suas crbnicas, chegava
aexplicar como se deviausar a droga, alem de ter escrito um

poema, Opd, em sua homenagem.AlvaroMoreyra publicara uma novela chamada Cocaina, Olegario Mariano na
revista Para todos...,onde tinhauma seq8o chamadaBa-taclan, falavados tomadores de poeira e fumadores de opio,
os Lobos da Avenida. Sinh6 certamente criou suamusica
em dialog0 com acanqgo francesa La cocaine de Georges
Charton e F. Bouvet, que fazia grande sucesso nos cafesconcertos do period0 no Rio. Musicaestaque, por suavez,
fora feita sobre amusica da aria Le GrandFrise'.Apesar da
tematica igual, o desenvolvimento e diferente, como podemos cotejar, apartir do principio dachanson que Raimundo
Magalhses J h i o r nos apresenta:

Lorsque je prend de la coco,
J'saispas c 'quej 'ui,je d'viens marteau,
J'en perds la tite,
J'suis comme tln bite,
Je cours chez tous les pharmaciens,
Qui me donnent au besoin pour rien,
Cett 'drogue divine,
La cocaine!
40 - ALENCAR, Edgar de (198 1) p.5015 1
E U OUCO FALAR

Eu o u ~ falar
o
Que para o nosso bem
Jesus jd designou
Que seu Julinho i quem vem
Deve vir esse caboclo
Pra matar nossa saudade
Para o riso ser leal
No coraqLio da humanidade

Essa histdria que anda ai
De 'vem pra gat~harvinte'm '
Ele n60 precisa disto
Nem de 'aproveitar tambe'm'
Eu nfio quero que este samba
Va contrariar algue'm
0 caboclo e' da fuzarca
E sd trabalhapara o bem!
Ole'!
41- Ibidem, p.50
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FALA BAIXO
oferecido ao amigo Cavanellas
dedicado ao Clube dos Fenianos
em homenagem aos africanos

Quero-re ouvir cuntar
Vem c& Rolinha, vem ca!
Vem para nos salvar
Vem c& Rolinha, vem cci!
minha paix6o
Vem cd, Rolinha, vein cd!
Es meu coraq6o
Vem ca, Rolinha, vem cd!

ES

N2o e' assirn
Assim n6o e'
Que se multrata uma mulher
Propriedade reservada V.G. & Cia. 652
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CARNAVAL E POESIA NA VIDA CARIOCA

Neste capitulo tentaremos apresentar os aspectos
carnavalizantesda vida urbana carioca modema em sua realiza~iio
socio-culturalbifionte hegem6nicae ndo-hegemGnica, em dialogo
com a poesia e vjvencia bokmia de Bandeira e com a estetica
espertade Sinh8. E necesskio, porem, defininnos nosso espectro
de compreensiio do Carnaval. Para tal, nos utilizamos dos conceitos de Bakhtin' sobre o tema. Nossapropostae ter as ideias desse
autor como referkncias em torno, atraves e ao largo das quais
gravitara aconversa, num climade festapoetica carioca.
Para Bakhtin, o aspect0 basico do Carnaval, a suaverdadeira natureza, tendo como pariimetro central a cultura popular da
Idade Media e do Renascimento europeu, e o jogo, o aspgcto
ludico que o consagra como festa. E, na verdade, a vida comum
representando uma outra forma de manifestaqiio da existencia, o
mundo sob novo prisma, umavida festiva, um mod0 de ser e estar
no mundo parodico, constituindouma segundaexistknciapopular
na qua1as leis que imperam siio as leis da festa, isto e, liberdade,
universalidade,igualdade e abundhcia. 0 riso festivo e o riso que
n8o distingue entre objeto e sujeito, abarcando tudo - o oficial, o
historico, o sagrado, o funebre, etc. - com um relativism0 e uma
ambivalknciaqueniio poupanem a si mesmo, e que evita qualquer
superioridadeao encararo mundo como evolugZiodinhicae fluida
em constante vir-a-ser.
Tendo sua origemnas civilizaq6esprimitivas atravesdo riso
ritual que niio poupava os cultos sagrados, alias, sendo tiio
sagrado quanto os ritos dos deuses serios, acultura carnavalesca
niio era ainda desprezada como menor ou anarquica ouperigosa.
Com a sociedade de classes e o Estado centralizador, aautentici-

dade dessa cultura passa a se restringir tiio-somente ao iimbito
popular, nilo abarcando mais o todo social. Em outras palavras,
somente entre os desassistidos, que a tomam como forqa
desrepressiva em nome daalegria e do prazer, a cultura c8mica se
mostraplenamente voltadaparao hturo, paraaideiade nascimento e ressurreiqilo, geradapelacompreensilo de que todo o periodo,
todaestabilidade temporal, guarda sua contraface de crise. A festa
sendo o canto em louvor as sucess8es e reversBes inevitaveis do
mundo, em oposiqiloparodica a imutabilidade e hierarquizaqilo,
valores solidos e regras bem definidas davida oficial fechadaao
novo e a mudanqa festiva dos corpos, espiritos e movimentos
gerais.

A forqa que consagrao Carnaval como festa popular tambem o aproxima do teatro, mas apenas no que se refere a seu
carater simbolico de representaqilo,pois, diferentemente daexperiencia meramente artistica, aculturacamavalesca se acha inseridana vidaconcqeta,vividapor um dado periodo festivo, apartir de
leis especiais. E a vida real interpretando a vida ideal em plena
materialidadeda existencia, autopiarealizada representativamente
no mundo concreto. Afasta-se do teatro porqhe se realiza envolvendo tudo - pessoas, coisas, fatos - sem fronteiras espaciais tais
como palco e plateia, sendo mais umavivtncia ativano mundo de
relaqilo concreta, apesar de usar artificios da arte, do que um
universo de distanciamento critic0ou aproximaqiloapenascatiu-tica
darealidade artistica.
A linguagem da cultura carnavalesca, com suas formas e
simbolos, sua logica das coisas ao avesso - perrnutaqilo constante
do alto e do baixo, da face e do traseiro, parodias, travestis,profanaqaes, degradaqBes, coroarnentoe destronamentobufies
-,produz um novo mod0 de comunicaqilo:a de praqa publica, mais
informal e familiar, abandonando etiquetas e padraes, propondo a
troca imediata de experiencias ao abolir barreiras de fortuna,
emprego, idade e condiqilo social. Introduz os palavr8es, cliches,
lugares-comuns, a dessacralizaqiio de termos graves, por outro
lado propicia o neologismo, a giria, o dito espirituoso criativo, a
invenqilo momentiinea qu,e se resolve nela mesma, na pratica a
vontade da aproximaqilo. E a linguagem da festa que agrega e vai
fundo no imediaticidade e efici6nciadacomunicaqii0,com a forqa

de slogans, maximas morais reestruturadas, anedotas velhas ou
frescas, esgares significativos, cantos embriagados, trechos
parodicos de canqbes famosas ou que silo criadas ali e logo fluem
de boca a boca, ritmos que saem das danqas e viram gsneros
musicais e vice-versa. 0 que importae avitoria de urn detenninado
tip0 de humanism0 que busca sempre e cada vez mais derrubar
ilusorias - porem violentissimas - distihcias interpessoais, socioculturaisepoliticas.
A ideiade abundancia, de excesso, de fartura no Carnaval
esta sob o signo da transiqilo e do limite. Transiqilo de um mundo
que morre para dar lugar a outro, limite de fim de urnprocesso para
dar inicio a outro, a velhice e a gravidez como imagens
interpenetraveis de um mesmo movimento ridente. 0 simbolo
corporal do realism0 grotesco se expande por todas as regiaes que
se abrem ao mundo, mostrando pujanqa e forqa integrativametaforica, ao representa-las como grandes e excessivas, disformes e
em movimento, em oposiqiXo clara aperfeiqilo do corpo classico,
aut8nom0, independentedo mundo, sem contato com as manifestagaes da vida que se anunciam, corpo classico que parece
estagnar-se no period0 de plenitude do homem na Terra, nilo em
seus limites, pedindo invasbesque gerem anovidade, ou expelindo
restos grotescos com funqilo semeadorapor enfatizar a grandeza
reciclavel davidamaterial. E todo e qualquer elemento que realce
' a ambivalenciada forgavital, ojogo festivo, o limite entremorte e
nascimento, comomascaras,fantasias,falos gigantes,seiosdescomunais, maquiagem exagerada, etc., cumpre a mesma funqFio de
artificio artistic0 para exaltar uma concepqBo de mundo sendo
postaempraticade mod0 festivo.
Enfim, a festa existe enquanto ideal humano basico, nil0
apenas como escapismo ou descanso de trabalho. Expressa uma
visFio de mundo, de relagbes marcadas com o tempo (cosmico,
biologico, histbrico), ligando os periodos de transtorno danatureza,
sociedadee do homem no reino utopico davida total,tanto buscada
numa idade do our0 perdida (as satwnais romanas, por exemplo)
ou nas futuras combinagaes do porvir. Na Idade Media havia tipos
sociais cuja fungilo maximaeraapreservaqilo do espirito de festa
no cotidiano, fora dos periodos marcados oficialmente para tal.
Eram os bobos e os bufaes, vivendo 24 horas por dia numa zona

indefinidaentre aarte e avida, comentando os fatos e aspectos do
dia-a-dia aluz de outro mundo, o mundo camavalesco, mantendo
acesa a chama da segundavidapopular durante o ano todo, sendo
imprescindiveisas principais cortes europeias.Sua definiqgo mais
precisa e a de que o "Bobo e a inversgo do reiV2,dizendo coisas
solenesem tomjocoso e coisasjocosas em tom solene, instaurando
a logica do ludico na vida diaria, trazendo a arte para a vida, o
provisorio davida festivabaseadano riso invadindo aconstantedos
deveres e obrigaqdes cotidianas.
Agora, apartir dessas informaqdes,varnos tratar dos traqos
carnavalizantes da cidade do Rio doperiodo, daobra e boemia de
Bandeiraenapoesia musicadade Sinh6,abrindoo s v ~ o s d i ~ o g o s
entre todos esses elementos.

Um'cr cirlnde carnavalizante
0 que saltaaos olhosnumavis~oglobal dos aspectos socioculturais do Rio de Janeiro daprimeira Republica, "quando uma
rapida e profunda transforma@iodo meio urbano induz a novos
padr6es de comportamento social", C a manutenqiio do espirito
ludico-festivo por todos os quatro cantos de uma cidade entre
colonial e moderna, entre miseravel e abastada, vivendo basicamente, ideologicamente,nos limites, "produzindo uma atmosfera
cosmopolitapluricultural,marcadapor uma voca@o singularpara
o culto do prazer e da alegria, caracteristicas reconhecidas da
Como urn espiritofundamentearraigado
culturaurbana ~arioca"~.
na cultur'a c6mica popular se espalha pela cidade, uma cidade
planejadapelaselites no poder paraser o exemplopositivista deurn
modelo normatizador civilizatorio estdtico e moral do pais, a sua
capital federal, e produz, por meio de infindaveis perversdes e
misturassocio-politicas,numaculturaurbanamodernacapitalista
periferica, um estado festivo que engloba toda uma sociedade
citadina numa identidade coletiva simbolizada pel0 Carnaval. A
explicaqgomais insinuanteparece ser ade que esse espiritoludico-

festivo da cidade cosmopolita seja o espraiar-se de seu simbolo
maximo, o Carnaval, pelos coraqdes e mentes da populag50. E
como no Carnaval carioca de origens afro-europeias a"influencia
dos t r a ~ oafricanos
s
traduziu-se numavitoriacultural e etnica dos
pobres, englobando agentes de todas as camadas sociais", temos
aqui, explicitaou implicitamente, uma das inversdes da cultura
carnavalescarealizadamodernamente.
0 peso da cultura negra, com a evolugiio de estilo e
crescimento da importsnciada festa, acionou um mecanismo que deu lugar a uma 'inversiio momentsnea da
estrutura social'. As camadas inferiores tornaram-se os
agentes dorninantes do Carnaval, enquanto as camadas
superiores, onde predominavam os elementos brancos,
integrammarginalmenteo evento,ou limitarn-seno papel
de e~pectadores.~

Mas essa "inversiio momentinea", simbolo da "vitoria
cultural e etnicados pobres", ejaum produto hibrido, tanto em sua
caracterizaq50hegem6nicaquanto n5o-hegembnica,no qua1 subsistem apenas residuos e fragmentos dacu1turacarnavalesca"autentica:', conforme definimos anteriormente a partir do ensaista
msso. Ejaum produto reordenado e reestmturado para sobreviver
numa sociedade civilizada. Seu tempo de duragiio e limitado a
quatro dias - na Idade Media durava ate tres meses em algumas
cidades - e suaforga anhquica libertiria, severamentevigiada pela
policiado Estado ordenador.Contudo, os elementosparodicos, de
vidaao rev&, travestismos, vocabulario de praqapublica familiar
e informal, entre outros, se mantem e servem de base para a
delimitag20 dos aspectos carnavalizantes da identidade cultural
carioca.
Por volta de 1870, epocado Segundo Reinado, o Carnaval
carioca n5o possuia nem umamusica especifica, nem locais especificos para se realizar e era, basicamente, europeu. As classes
baixas brincavam o ze-pereirade origemportuguesa e o entrudo,

que consistiaemjogar farinha ejatos de seringasd'aguapelas mas.
As familias ricas assistiam a bailes de mascaras venezianas nos
teatros e hoteis; 0 s homens bem situados "filiavam-se as grandes
sociedades, onde os desfiles de carros de criticas lhes permitiam
manifestar um pensamento politico precariarnenteatendido pelas
Esses desfiles eram osprestitos e os corsos.
eleiqdes r~ubadas"~.
Com a decadtncia da cultura do cafe no Vale do Paraiba, um
estimulo inicial dado aindustrianacidade, aaboliqaodaescravatura
e a proclamaq60 da Republica, o fluxo de trabalhadores (ex)
escravos, imigrantes europeus, migrantes nordestinos e de outras
areas citadinas oururais, incha anascente capital federal de mod0
a triplicar suapopulaq20 num curto espaCo de tempo. A carencia
de m5o-de-obra adequada, o descaso do poder public0 com a
situaqgo criada por ele mesmo e o surgimento das camadas medias
mudam afisionomia social da cidade.
Em 1890,mais de cem mil pessoas n2o tinham ocupaqdes definidas, sustentavam-se prestando serviqos irregulares ouviviamna fionteiradalegalidade,como ocorria
comprostitutas, malandros, ladrdes,desertores,ciganos,
ambulantes ejogadores. Essa massa de deserdados em
1906crescera, superando a faixade duzentasmil pessoas. Aestes, somar-se-iaum contingente de trabalhadores
regulares, porem ma1remunerados, ou por vezes trabalhando emtroca de moradiae alimentaq20: empregados
domesticos,auxiliaresde comercio (caixeiros),imigrantes recem-chegados, aprendizes etc. 0 total constituia,
empregados em
sem duvida, amaioriadapopula~2o.O~
serviqos domesticos, porexemplo, constituiam25% da
populaq20, em 1900.6

A busca de novos espaqos de divers20 por essa massa de
deserdados e remediados passa a ser uma necessidade, uma
demanda imensa que logo faz surgir gafieiras, novas sociedades
recreativas, bailes populares, festas caseiras, bandas de coretos,

participaqiioefetiva nas festividades do arraial da Penha, que ganha
ares populares e cosmopolitas, ranchos, corddes, blocos, etc.,
principais pontos de encontro de uma massa heterogenea que, a
medio prazo, vem a ser entretecida pela forqa das lideranqas
festivas ereligiosas negras, ao misturar e sintetizarapartir dasua,
todas essas variantes culturais dispares.
0 maxixe, genero de danqa e musica brasileira de origem
urbana, surgedamaneiracomo os instrumentistasnacionaistocam
os generos importados em moda nos bailes da elite, a partir dos
movimentos insolitos que os danqarinos dessacamadaheterogenea
- principalmente sob a influenciado lundunegro com sum urnbigadas e miudinhos - realizam nos bailes populares. E o primeiro
produto cultural advindo das camadas menos favorecidas que
emplaca em toda a cidade e ate no exterior, apesar de todo o
moralismo contrh-io a sua gostosissimaexplosiioerotica.Com isso,
6 o precursor do sambana funqiio de invadir fronteiras sociais em
nome de uma possivel democracia cultural. A musica e adanqa,
elementos da tradiqfio africana, passam a ser incorporados nas
festas carnavalescas,propiciando o surgimento de grupos organizados nas ruas, o que e o fim do entrudo e do ze-pereira,ja sendo
duramente reprimidos pelapolicianaquele momento, devido aos
disturbios da ordem que causavam.
No principio '"umacontinuidade negra do antigo entrudo",
os sujos e corddes da Cidade Nova de "alegria desenfreada se
juntando a extrema violencia principalmente no encontro com
grupos rivais, com que invariavelmentese atracariam em formidaveis brigas"' (qualquersemelhanqaentreesses grupos do Carnaval
primitivo carioca formadospor malandros, desocupados, trabalhadores irregulares, pequenos funcionarios, molecada esperta, e as
atuais galerasfunkque se matam por rivalidade festiva, niio sera
meracoincidencia), cantavam e danqavamojongo, oscucumbis e
os afoxes baianos, "lembrando as procissdes religiosas agora
profanizadas para brincarn8.Blocos de folides fantasiados de
indios, organizados de mod0 apenas percussivo, corn quadrinhas
sendo cantadas, ao lado de musicas folcloricas; e corddes de
caboclos, negros, figuras circenses levando serpentes, lagartos
enfeitados, cantandopontos dos batuques de capoeiragem,refrdes,
agregando miseraveis, desempregados e os segregados da socie-

dade, assumem novas versdes menos marcadamente negrus como
estas, oriundas do 'pequeno Carnaval' da praqa Onze, e se
espalham pelacidade. Osjornais instituempremiaqdes a blocos e
corddes e estes passam a se organizar melhor. Surgem tarnbem
versdes cleun dos sujos da Cidade Nova, os blocos de bairros,
cordpostos pela classe media e media baixa, cantando de tudo,
polcas, schottishs, maxixes, etc., se restringindo asruas proximas
e as vilas a fim de que os pais pudessem vigiar suas filhas e filhos,
mantendo o controle da situaqso.
Mas essas pequenas organizaqdes grupais festivas se espalham pela cidade e pelas classes, ngo so em sua versZio suja ou
cleun, como uma formaespont~eade
rapidaorganizag50 funcio-

nal paraa folia:
Na segunda decada do skulo multiplica-se a formaqZio espontinea de grupos populares que se organizam
para brincar o Carnaval, saindo na rua em blocos e
cordaes, fantasiados sem luxo, compondomusicas originais ou cantando versdes em portuguss de canqdes
e~trangeiras.~
Essas versdes siio geralmente parodicas, com letras criadas
ao gosto do momento a partir de melodias em moda, comum a
todos no grupo. Como veremos adiante ao analisar alguns dos
procedimentos composicionais de Bandeira e Sinh6, apartir do
duo tematico-estilistico entre o poema Estrelu dumunhlle a letra
da canqso Juru, anexa a outros fragmentos de canqdes do compositor, essaatitude parodica, um dos elementosprincipais da cultura
carnavalesca, se realiza sob variadas formas em suas criaqdes,
principalmente se entendermos o terrno como canto paralelo, niio
necessariamente satiric0 ou ridicularizante, mais como jogo
palimpsestico de vo:zesque convivem adisthcia, interferem umas
nas outras ou se superpdem.
0 surgimento dos rancho? ampliae IegitimaaparticipaqZio
popular nos festejos de rua. E a resposta popular aos apelos

civilizatoriosrecorrentes nos discursos e pressaes das elites republicanas. SBo as manifestag6es mais ordeiras da elite negra e dos
pequenos funcioniiriose operirios que compunhamaclasse media
baixa, ja afeitos aos novos codigos modernos urbanos, as novas
normas. Por suas caractensticas culturalmentemais desenvoIvidas
e pelaintensarepressBopolicial aqualquer agrupamento considerado perigoso como os cordaes, os sujos e rodas de batucadas,
pouco a pouco, asfixiam a violencia explicita de capoeiras e
marginais organizados em bandos rivais que, ao se cruzarem,
"recorriam as armas brancas que portavam deixando ao fim da
refrega algunsferidose mesmo mortos"lO.Propiciam umnovo tip0
de festejo ao deslocarempara o Carnaval os folguedos populares
religiososemnovaco~lforma~ilo.
Originalrnentecriaqiiodosbaianos
da Saude, ja existindo em Salvador em suas primitivas bases,
estruturadas a partir dos pastoris e maracatus, que mantiveram a
formaprocessional-dramaticaea"pretensBo didaticade transmitir
conhecimento"" dos ritos catolicos deprocissaes em louvor aos
santos, reconcebidos em "narrativa durante o desfile a partir de
com novo
figuras e procedimentos repetidos e atuali~ados"'~,
enfoquemusical e coreografico,ganham urn sentidomais recreativo
e alegorico, musical e artistico, ao serem aceitos pelas elites e se
expandirem pela cidade, ao se tornarem mais cariocas, perdendo
a feiqiio mistico-comunal baiana. Ao se utilizarem de musicos da
Banda do Corpo de Bombeiros e dos conjuntos de choros, que,
por suaqualidade e infonnaqilo poderiam ser chamados de semieruditos, juntamente com os ritmos pulsantes emitidos pelos
batuqueiros em seus cortejos, combinaqiio essa que imporia um
ritmo mais lento de desfile do que os s6 batucados, acabam por
gerar urn ghero musical novo e especifico,amarcha-rancho,mais
condizentecom o requinte dos musicos, sem perda da base ritmica
forte, que marcaraeste tip0 de manifestaqiio.
0 s ranchos silo chamados pequenas sociedades, em
contraponto as grandes sociedades tradicionais burguesas. Estas
desfilam tradicionalmentena terqa-feira gordana avenidacentral antes desfilavam narua do Ouvidor - e os ranchos, bem aceitos,
passam a desfilar as segundas. Em 1911 o Jornal do Brasil vem a
patrocinar os desfilesde ranchos, dando-lhesdefinitivamenteurna
feiqiio competitiva e moderna. A avenida Central torna-se um

espaqo de misturas sociais durante as festas. Corddes, blocos,
carreatas de clubes de bairros distantes, pequenas agremiaqdesja
devidamente organizadas dentro dos parhetros aceitos, folides
diversos, familias, todos acorrem a Avenida para viver o Carnaval
civilizado do Centro da cidade.
Ainda que o espaqo urbano esteja dividido entre ireas
nobres, como aavenida Central, e ireas populares como
a praqa Onze, a separaqgo n8o e rigida. As elites certamente ngo penetravamnaPequenaf f i c a , mas as familias
dos setores mCdios e pobres tambCm assistiam aos
desfiles das grandes sociedades. 0 Centro dacidade era
o coraqgo da festa. Numpequeno espago fisico, pobres
e ricos compartilhavarn&afolia. 0 movimento das familias, nas mas, discretamente protegidas das massas, era
intenso.0 cosmopolitismoimplicavaa interaqgo, disfarqando a desigualdade. l 3

0 fenBmenodos ranchos 6fundamentalpara compreendermos os desenvolvimentos futuros do Carnaval carioca. A partir de
sua ideiae estruturadois caminhos se desenham na configuraqiio
socio-politicadereordenamento das funCBessociaise interessesde
classes em torno da nova instituiqiio carnavalesca hibrida. 0
primeiro caminho 6o da apropriaqiio civico-patrioticados ranchos
por parte de intelectuais acadsmicos e politicos oficiais, que dara
mais tarde no livre uso de material popular, por contade interesses
nacionalistas estado-novistas geradores do populismo cultural,
relendo essas manifestaqdes de explosiio erotica e concepqgo
cosmica de mundo por meio da 6tica ideologica do trabalho e do
progresso. 0 rancho-escola Ameno Reseda e o simbolo mais
definido dessa apropriaggo. Reafirmando elementos da cultura
oficial - ngo como pe~aludicanamaquinapoematica das canqdes
de SinhB ounospoemas em quest80 de Bandeira, querevitalizam
em nova textura qualquer informagiio selecionada a partir de suas
vozes singularissimas - de born gosto e bom tom, artisticos, passa

a ser o espaqo popular frequentado pelas bem pensantes e
politicamentecorretaselites nacionalistas de entgo.
Ja ngo era mais o cortejo de baianas, de pastoras
batendo castanholas e entoando musica rustica diretamente influenciadapelosritmos africanos, ou cantando
refrdes vagos de sentido poetic0 e simplesmente
onomatopaicos. 0 Ameno Reseda tinha feitiooperistico,
pomposo e exuberante de musicalidade. Seu desfile
fazia-se cadenciado, no andamento de marchas lentas,
porkm triunfais, que davam melodia prbpria a versos

glorificantes e preocupadamente rebuscados. Por toda
essa conexgo cenografica e aparatosa, a imprensa, atraves de seus orgiiosmais acolhedores das manifestagdes
carnavalescas, cognominou o novo rancho de 'teatro
lirico ambulante' .I4

Tomepico e grandiloqiienteque nos remete aoutrafigurapor
nosjareferidaneste trabalho com amesmafungiio de seropopular
aceitopelamaconsci~nciadenossaselites
parnasianaseoligkquicas:
Catulo, o "Vitor Hugo do SertBo", o "Lamartine das serenatas".
Sinh6 foi socio fundador do rancho, alem de tocar em suaorquestra. 0 ex-boemio dourado,principe dosprosadores, o academico Coelho Neto frequentava com todaa familia as festividades do
rancho. Em suas cruzadas nacionalistas, introduzenredos civicos
no Ameno Reseda que no ano de 1924 sai com o tema Hino
Nacional. Esse enredo era o outro lado - opoptJar- da atuaggo
patrioticade CoelhoNeto que, anteriormente, naapresentaqBodo
programa do poema sinfbnico Brasil, "buscava um compositor
erudito que escrevesse uma historia apologetica do pais que
culminaria no trangado das formas populares rendidas ao Hino
Naci~nal"'~.
Seu projeto didatico buscavaensinar ao povo alegremente a amar o Brasil atraves "da poesia de suas lendas, dos
episodios dasuahistoriae dos feitosdos seus herois", o que, como
javimos, escorregaparaumnacionalismo de fachadaque so ve o

pais com olhos romanticarnenteeuropeus.Contudo,a importiincia
dapropostaderancho civico-carnavalescode CoelhoNeto reside
no fato de ser

um primeiro projeto avant-la-lettre de enredo de escola
de samba, com suas alegorias historicas distribuidas em
partes sucessivas como num grande teatro rolante carninhando em cortejo triunfal para a apoteose civica, ao som
s
da batida triunfal combinada de todas as d a n ~ apopulares.I6
AlCm de figuras artisticas ilustresparticipando e intervindo
em seus quadros sociais, o rancho-escola Arneno Reseda tambem
estabelececontatosoficiaisem suapretensafunq20de elo social via
festas carnavalescas:faz desfilar seu cortejonosjardins do palacio
Guanabara em honra do presidente Hermes da Fonseca e seus
ministros, sendo muito aplaudido e, tendo como padroeira a
Virgem do Outeiro da igreja da Gloria, passa em frente ao local
a
homenageando o vigario, para depois prosseguir sua d a n ~ em
comemora$iiopagii.
0 outro camidlo desenhadoapartir dos ranchos tern sentido
oposto. E a reutilizaq20 "da estrutura dramatica do enredo,
personagens e alas definidos pelos ranchos"17pelas escolas de
samba, advindas dos redutos mesti~osepopulares onde se formavam as rodas de batuqueiros. E anovidade ritmicae coreografica
de um novo ghero popular urbano carioca,o samba, reelaborando
a d i n h i c a e projegZo social das atividades festivas grupais da
cidade. Se aelite se utilizara dos codigos populares apresentados
de mod0 hibrido nos ranchos, invertendo-os ideologicarnente em
codigosartisticoslegitimadoresde suasuperioridade e bom gosto,
dando um tom ipico a irrevergncia ludico-criativa e um timbre
sagrado e pudico as expansBes dan~antesimpregnadas de sentido
cosmico e carga erotica, na apropriaqiio civica de alguns ranchos
cujo exemplo maximo foi o Arneno Reseda, as classes marginais e
populares recriam, parodicamente, num "teatro rolante" inserido

na vida concreta, danqando a vida ideal da festa em plena
materialidade cotidiana, os codigos das elites.E, estrategicamente,
se utilizam inclusive daprojeq50 social relevadapor estas apartir
s
do momento em que crEen1ter dorrzesticado as f o r ~ abdrbaras
do Carnayal,para introduzir novos elementosinventivamenteprimitivos. E o lobo que come o lobo; a cobra que come a cobra.
Mantendo mesmo nlodernamente a forqa ludica que consagra a
culturacarnavalesca~:m
suaprojeq50festivaambivalentee parodica.
Num ritual de devoraq2iomutua - por si so essencialmente carnavalesco - que perpassara toda a historia moderna - sujeita ate os
dias de hoje anovas ~deglutiqaes- do Carnaval brasileiro.
Na medida em que as massas produzem suas proprias
formas de participar,dividindo com os setores dominantes o espaqlo darua, a solug50 encontradapelos conservadores e iiicentivar apratica recreativa, sublinhando o
lugar de delstaque que a familia ocupana festa. E precis0
lembrar que o Carnaval pode ser decente para atrair as
senhoras 'honestas'. Ele n2io deve ser arrebatado pelas
massas iletradasque introduziram os batuques.A farnilia
tem direito de usufmir da alegria da festa na rua e nos
espaqospri~ados.'~ .

Segundo Rosa MariaBarbozade Araujo, o espirito ludico
que fonna a identitlade cultural carioca n5o poderia ter sido
construido no period0 da Primeira Republics t2io somente por
grupos marginais,paralelos, aorganizaqgosocial basicarepresentada pela familia. Sem a adeszo quase total - apesar de certos
elitismos e racismo:; - da familia carioca, talvez n5o houvesse o
animo legitimadorsocialparaas diversas interferhcias culturais,
mantendo-se uma segregaqgoradical que certamenteterminariaem
repress50 indiscriminada.0projetopositivistadaselitesrepublicanas, centradonos paradigmas de progress0 e disciplina, reconcebe
aordem social apartir do remodelamentomodemizante da cidade
e da visada de que a familia era a base da pitria, devendo,

necessariamente, u s u h i r dos lazeres e benesses da nova civiliza$20 urbana. A familia e o principal agente social da nova imagem
ordeira e cosmopolita projetadapelo Estado para o resto do pais
e para o exterior. Instaura-se diante desse quadro uma invasiio
sfestas e zonas de divertimento- inclusive
sistematicadasfamilias i
a bo2mia - da cidade. Para que tal ujuste ocorra, reinteram-se
todos bs tipos de repress20 as atividadesconsideradas desordeiras,
antifiimiliares, bhrbaras; exigem-se os registros de blocos, ranchos, cordaes, sociedades para a pratica do desfile, na policia;
reprimem-se as casas "inconfessaveis"; tenta-se aburguesar habitos intrinsecamente coloniais vivissimos no dia-a-dia da cidade;
busca-se civilizar toda forma de express50 e divertimento que

fugisse as normas de condutaperseguidas, familiares.
VArios clubes, associaqdes,congregaqdes, tanto nos suburbios quanto nos bairros das elites, passam a oferecer bailes
familiares, infantis, paracasais, adolescentes,beneficentes.Tudo e
motivo para festa, desde comemora~desde eventos ocasionais,
datas nacionais, fatos estrangeiros, aniversarios de parentes ou
vizinhos, ate dias santos. 0 comercio temum grande aquecimento
de vendas as mais variadas em torno dessamovimentaq20 festiva;
a imprensa empresarial curnpre seu papel de prestadorade servi~o
e divulgadorada exclusividade familiar dos eventos; as casas de
music-hall deteminam cortes em seus shows para apresentarem
sessaesespeciais paraas familias;os bondes funcionamanoite toda
durantetodaa semana,apos reiteradasqueixasdos novos notivagos
do bem que n2o poupam nem os dias da semana para seus
divertimentos;os espetaculosteatrais, os cinemas, os cine-teatros,
as casa de opera, etc., siio os espaqos invadidos pela realidade
dornestica de origem social diversificada. A rua torna-se uma
continuidade recreativado lar.
Apesar daredefinig20de suas funqdessociais, levadaacabo
pel0 pensar positivistarepublicano, agora intervindo diretamente
nas questdes de educaq2o - acrianqa e o futuro cidadfio... - e saude,
fundamentaispara a higienkq&eadestramento civico dapopulaqiio, antesum encargototalmentefamiliar,afamiliacariocamantem
em plenamodemidade, abertaas suas interferenciascosmopolitas,
seus vinculos patriarcais ultimos, fundamentalmentearraigados na
estrutura familiar brasileira. 0 individualismomodemoniio supera

os laqos comunit~ios
e de sangue existefitesna familianacional,
efetuadosatravCs de um largo sistema de parentelano qua1agregados, empregados, parentes de ultimo grau, vizinhos, serviqaiss20,
emultimains~cia,
familiares,oque garante umamisturae coopera@o social, "abrindo espaqo para a convivencia simultgnea de
formas novas e antigas do comportamento s ~ c i a l " ' ~ .
0 mesmo sentido de cooperaqiio e mistura tambim existe
nas comunidades negras, mais grupais do que burguesamente
farniliares,com transmiss20 de saberoral,de pdticas manufatureiras
paraqualquer membro dacoletividade - as crianqaspertencem ao
grupo -,de sentirnentosfestivose religiosos, executandouma forma
de interdependenciacomunitkia, de origens tribais, essencial para
a sobrevivencia urbana nas condiqdes marginais a que foram
relegadas. A constituiqiiode uma familianiioC uma pratica popular
no Rio da Primeira Republica. A formade vinculo mais frequente
C o concubinato. Entraves legais, financeiros, burocraticospara a
efetivaq20de umcasamento dentro dos t r h i t e s afastavam amaior
parte dapopulaqiio, composta deremediados e miseraveis, desse
tipo de uni2o. Essamassa n2o-familiar, com elementos outros de
agregaqiio,junto com a forqapatriarcal cravadanaestruturaq20 da
vida familiar moderna, propiciamumdos nucleos-base coletivos
organizacionais mais importantes para a afirmaqiio do espirito de
arnplaparticipaqiiosocial existenteno Rio no periodo, fundamental
para a fixaqiio do Camaval brasileiro: "urnaproduqiio pluricultural
e pluriitnica, que se consolidou como festa popular de ampla
participaqiio durante o process0 de urbanizaqiiodo Rio de Janeiro
na virada do sCculo XXV2O.A situaq20 urbana de organizaqiio
interpessoal em grupos da maioria da populaqiio, mais do que
pequenos nucleos familiares padrdes burgueses (pai + miie: dois
filhos) t2o sonhados por nossas elites politicas para serem nossa
realidade civilizada,permite umamisturamaior de classes, etnias,
culturas, fazendo com que a vida social intensa da nova familia
cariocaniiodissolva,mas antesratifiqueazmidade familiare glupal.
As interferencias e interaqaes sociais niio querem dizer que
o Camaval carioca tenha integrado as classes duramente segmentadas da sociedadebrasileira. Emboraesboce um projeto ideallreal
vivido concretamenteem situaqdesespecificasde misturas, inversdes, festpjos,parbdias, etc., por nos relevadas, sendo mesmo urn

dos movimentosmais importantesocultosnas segundasintenqaes
de nosso encontro-chave, que se mantem historicamente
estratificante, o que ocorre
no Camaval e o compartilhamento do espirito ludico, do
gosto pela danga e pela musica, do culto da alegria e do
esquecimento da realidade da vidapor todos que participam dos festejos. Em varios eventos de rua, ricos e
pobres dividem o mesmo espaqo, dangam, cantam e
tocamjuntos instrurnentosmusicaissem aparentediscriminaggo de raga, idade, sexo ou classe. "
Antes de terminannos estaparte do trabalho emque esbogamos os aspectos carnavalizantes da identidadecultural do Rio de
Janeiro, nos deteremos numa festividadereligiosaconsideradapor
aqueles anos como o maior acontecimento popular depois do
Carnaval na cidade: a festa da Penha, uma especie de vestibular
para os sucessosmusicais do Carnaval em fevereiro.Realizadaem
outubro, nos fins-de-semana do mes, foi palco de concursos
memoraveis freqiientadospor Sinha epelamaioriadoscompositorespopulares de entgo. Contudo, foi urn evento importante da
cidade que niio interessou ao cronista Bandeira...
Na cr6nica A Festu de Nossa Senhora da Gloria do
Outeiro, Bandeira se utiliza de tres motes comuns a sua poetica
parajustificarapreferencia pelas festividades da Gloriaem detrimento das daPenha. A seu verys8o as duas h i c a s festas religiosas
na cidade que mantem a forqapopular da festade provincia "que
desenvolvia no adro o movimento da romaria". A preferencia
advem da festa da Gloria ser infinitamente "mais brasileira, mais
tradicional e mais poetica". A buscado "ingenuamente pitoresco
nacidade"e arepugnhciaque Ihe causarana infhciaadesbragada
acorridade "tons exoticos de aldeia lusa" dos portugueses para a
festadapenhano "longinquo subhbio da baixada", deixando-lhe
"uma recordagiio de brodio portugues" "que nunca Ihe interessou, o conduzemaG1oria.Assim tambemumcerto sa~~dosismo
da

freqiienciaafesta tal como ocorriano ImpQio, em que haviauma
grande mistura de raqas, classes, condiqdes - informaqdes dadas
por Bandeira na cr6nica a partir da citaqiio de um trecho do
romance Luciola de Jose de Alencar - gerando um clima de
"comunhiio democratica" 23 que a singularizava entre todas as
@oucas)outras como poeticarnente,tradicionalmentebrasileira.
A democraciaetnicasincera no seio docatolicismo - fruto da
politica das Duas Igrejas instituida pela Igreja catolica para se
manter na lideranqa religiosa e tentar unificar as varias religi6es
espalhadas pel0 pais na epoca colonial -no momento daescrita da
cranica 6 so uma lembranqa saudosa para o poeta em relaqiio a
igreja da Gloria. A festa, a seu ver, "amulatou-sex, tornando-se
"exclusivamentedo ~ o v o "Mas
~ ~ o. conceit0 de brasilidade etnica
e social que Bandeira afirma ter existido no festejo na epoca do
Imperio,em que aaristocracia se mish~ravaatodagente,agregando
todos os tipos sociais, comeqa a ocorrer na Republica Velha, niio
mais na Gloria, mas sim na festapopular que sua lealdade poetica
as sensaqaese impressaes da infiinciaarrancara-lheo interesse em
vivenciar: a festa da Penha.
Pela enorme afluencia e pelas fotos percebe-se que
sua freqiiencia eracompostapor individuos de todas as
classes, niio se restringindo aos negros e aos portugueses,
mas atraindo ate a moderna burguesia wbanaj a em busca
de algo exotico, forte, para quem o festeiro popular
mesmo estigmatizadoja despertaum interesse eventual
desequilibrando agradavelmente a vida civilizada das
elites. Enquanto o Carnaval popular eracornemorado na
praqa Onze, longe dos bailes dos corsos da avenida
Central, a Penha se constitui num primeiro local de
encontro da massanegra com as demais classes urbanas,
o que niio impede que a festa seja atingidapelos preconceitos dos religiosos e dos intelectuais, e, como conta
Donga, pelo rigor dapolicia. 25

0 preconceito dos intelectuais pode ser auferido pelos

.

artigos referentesa festividadeque comeqam a aparecernosjornais
do principio do seculo, como por exemplo, as descriqaes e
impressaes de Bilac escritas para arevista Kosmos em 1906ap6s
umavisitaao local. Para oprincipe dospoetas afestaUn5oparecia
um folguedo daIdade Modema no seio de uma cidade civilizada,
mas uma daquelas orgias da Idade Media, em que triunfavam as
mais belas paixaes da plebe e dos escravos" 26. Contudo, se
fizermos uma inversclb de sentido na leitura dos comentarios
moralistas do poetaparnasiano civilista, vislumbraremos o real
sentido da festividade em suas palavras preconceituosas: a
revivesc~nciamodernadaculturac8micapopularmedievalassinaladapor Bakhtin.

A localizaqiioespaqo-temporalda festano discursode Bilac,
polarizando as idades Midia e Moderna, ja 6 um indice dessa
revivescencia narealidade urbana carioca. Seu antagonism0 nos
sugerepor urn lado o abismo existente entre oprojeto ordenador
das elites politicas e a realidade a ser ordenada, e, por outro, a
efetiva existencia da cultura carnavalizante popular, conforme
definimos, mesmo que sofrendo, certamente, modificaqaes de
diversas ordens para sobreviverem suavers20 moderna e tropical.
Bilac ainda denuncia o triunfo orgiastic0 das "belas paixaes" e
profanaq6es ("Paramuita coisa sordida ou horrivel serve de capa
e de pretext0 areligiiio! A Virgem Mariapresidindo assassinatos!
...e chama-se aisso wna festareligiosa!" 27)nurna festaem que um
reduto oficial da Igreja catolica, "sem ter passado pel0 crivo da
burguesia" 28,i livrementeposto de cabeqapara baixo, transformado num mundo ao revks, pelas modernas versaes sociais de
"plebeus e escravos" que carnavalizarn.Imigrantesportugueses se
embriagam e cantarn e danqam o fado e o ze-pereira; afro-baianas,
apos rezarem amissa na igreja tecem loas a seus orixas e vendem
suas comidas e quitutes no arraial; penitentescumprem promessas
medievalmente autoflagelantes; sambam em rodade batuqueiros
as mulatas; malandrosjogamcapoeira; brigas violentase confraternizaqaes esfuziantes se sucedem instaurando a situaqBolimite geral
de moite e nascimevrto, tipica da linguagem da festa enquanto
concepqBo de mundo ut6pica sendo posta em pratica na vida
cotidiana. Portanto, o sentido das palavras de Bilac, a partir de
cossa inversiio, so ratifica, quando rnais nzo sejapelo seu debru-

qar-se indignado no tema, que a festa da Penha tornara-se.''a
principal festividadepopular carioca fora dos dias do Carnaval" 29,
justamente por manter acesaa charna da cultura carnavalescafora
do triduo tradicional.
A imprensa empresarial de espirito europeizante da ipoca
passa a abrir colunas de jornalistas, devido a importiincia de
"espaqos misturados" da festa, com outras vis6es menos intolerantes, elogiosas ate, aos festejos daPenha, escritas por cronistas
denominados carnavalescos, divulgadores, incentivadores e
participes das atividadesfestivas. Dentre os mais famosos, temos:
Mauro de Almeida, o Peru dos Pis Frios, autor de uma das
primeiras letras, a mais estilizada, do primeiro samba; Francisco
Guimariies, o Vagalume, autor do livro Na roda do ~arnba,~Oem
que prestauma homenagem postuma, entre outros, a Sinh8, seu
amigo intimo, e que em 1911 publica no Jornal do Brasil "uma
mathiacorn fotos da festa,urnadas quais de Sinh8,naipoca ainda
niio conhecido como compositor" 31;Carlos Bittencourt, o Assombro, autor da fainosa quadrinha publicada em 0 Paiz, em
1922, sobre a acirrada disputa entre Caninha e Sinh8, os dois
representantes principais do samba carioca, pelos prkmios - e
maior reconhecimento - oferecidos nos concursos patrocinados
pelo comircio realizados no arraial "cosmopolita": "Siio dois
cabrasperigosos,/ Dois diabos infernais,/ Jose Barbosada Silva
(Sinh6)l E Josi Luis de Morais (Caninha)" 32. Esses reporteres
carnavalescos tiveram urnafunqiio importantissimana ampliaq20
e maior aceitaqiiodo material criativo popular navida segmentada
da cidade.
Inicialmente encontro de partideiros de samba para se
divertir, afestadapenha logo vem aser, pelarapidapopularizaq20
na cidade das musicas ali cantadas, "o campo experimental das
musicas de Carnaval" 33,o grande laboratorio definidor das
musicas que viriarri a fazer sucesso nas festas momisticas de
fevereiro, anterior ao fentimeno do radio, que seria, junto corn o
aumento do cerco repressivo policial, um dos motivos de sua
decadkncia.Atraindo nossos primeiros musicos profissionais ou
semiprofissionais - "0s que ja se preocupavam em promover a
gravaqiiode suasmusicas em disco, corn participaqiio navenda das
partes" 34 - que diio umanova feiqiio ao evento, a festa passa a girar

basicamente em torno das apresentaqaes musicais. Entre esses
musicos populares podemos destacar SinhG, Pixinguinha, Jo2o
Pemambuco (parceiro de Catulo e fundador do mais importante
grupo de musica nordestina, o Grupo do Caxanga, na cidade),
Dongae Caninha.
SinhG ali, e nas butulhclsde confete realizadaspelos bainos,
trabulhuvu suas produqaes com uma banda que so tocava suas
musicas, composta de trombone, pistom, contrabaixo, flauta, vioIdes e cavaquinhos, rnais material percussivo diverso, mostrandoja
nessacomposig20 dos instrumentos umavariadaordemde influencias, indo do choro aojazz-bund, passando pel0 batuque, lembrando seus tempos de piuneiro de gafieira, cujas formag6es

orquestrais, tocando de tudo indiscriminadarnente, se assemelham
a esta. Era este mais urn dos artificios usados em sua cruzada
autopromotora - aspect0 t2o importante na estruturaqiio de sua
poetica esperlu quanto a humildade e o despojamento na poetica
ulut~zhrird~
de Bandeira - que o levava a freqiientar os mais
diversos pontos e instituiqaes dacidade.

Sua capacidade de auto-promoq20, ajudando sempre a divulgar as musicas que compunha ou de que se
apropriava, J.B. da Silvapareciaestar presente nos mais
diferentes lugares, ao mesmo tempo: entre os ciganos de
Cati~mbi- que povoavam os ouvidos com suas cangaes
t2o proprias para serem transformadas em valsas -,na
SBAT, nos sal6es das chamadas grandes sociedades
(como os Fenianos e os Democrhticos), no Canangado
.Iap2o,no terreiro de macumba de pai Assumano (aquem
submetia suas milsicas, antes de leva-las ao editor), na
Casa Beethoven. E, e claro, na festa da Penha. ''

Sinh6, ao parecerestar presente nos maisdiferentes lugares,
simultane:lmentc, acabapor s i n ~ b o l i ~novoestilodevidacarioca
ro
cluC"'implicou na il~101;50de fur~uasbi~rguesasde desfrutar as
atraqaes urbanas ou populares de criar modos de divertimento

barato, como se todos quisessem, emborapoucos pudessem, estar
em todos os lugares ao mesmo tempo" 36.A arte de estabelecer
contatosde Sinha encontrana festa daPenha seu complementosob
forma de evento social popular na arte de diminuir distiincias, de
tornar as situa~tiesrnaisfamiliares e menos polarizadas, dissolvendo fronteiras,contribuindo para a harmoniza~50dissonante da
tensa porem prazerosa orquestra de vozes e corpos da sociedade
carioca modema.

Festa poitica
Dando prosseguimento ao dialog0 que o desejo de corpoa-corpo dapoesiade Handeira com os aspectos camavalizantes da
voz da cidade do Rio de Janeiro propicia, vamos neste capitulo
aprofundar essa discuss50 e apresentar alguns exemplos colhidos
nas obras dos dois autores em fun950 dos elementos descritos, a
partir daconceitua~5oque demos anteriormente,como essencialmente carnavalizantesnaconformaq50 de suas linguagens. 0 meio
por excelencia da experiencia do Camaval na vida carioca, o
verdadeiroestimu1ani:e que move os corpos e as mentes dos folities,
e a musica popular, corn seus sucessos repentinos e contagiantes
que se espalham rapidamente pelos quatro cantos da cidade.
Estamos apresentando Sinha e suaobracomo principal representante do espirito de foliado periodo. Portanto, os aspectos ludicos
da cidade com os quais a obra de Bandeira conversa, em que as
fronteiras de bom gosto, de classes, deraqas, religiilo s5o abolidas
em nome dainterferencia criativade vozes plurais, surgirilo encarnados na obra de Sinha, cronista sonoro e grande buEo inventivo
do Carnaval carioca. Antes, porem, 6 necessario que f a ~ a m o s
algumas reflexties so bre as relaqties de Bandeiracom amusica de
ciimara brasileira e com a canqilo popular.
Segundo Gilbeirto Mendes no artigo "Amusica", inserido no
a musica popular urbana moderna e a
livro 0 rn~dernisrno~~,
musica erudita de vanguarda s5o fases complementares de um

mesmo carninhodemudangacriativaoconidano desenvolvimento
da linguagem musical do Ocidente. S2o duas vias de acesso para
a modernidade musical. Sua tese e que existe uma estrutura
significante especificaque e seguida,em movimentos de avanqos e
recuos esteticos originais ou redundantes, apartir de uma logica
propria, nas vhrias Cpocase nacionalidades que compaem o mundo
ocidental. Na modernidade, essa linguagem sofre interferencias
inventivas de duas correntes, aparentemente antagbnicas: uma
ligadaa sociedade de massas, com seus meios de comunicaqiio e
leis de mercado, mai s objetivamente agindo namusica ocidental
atraves de pesquisa dos pulsos ritmicos; e a outra, atuando independentemente dessa sociedade e de seu gosto padrgo, em livre
pesquisa, frontalizando o sistema tonal em suas bases internas,
dissolvendo suas estruturas, absorvendonovas formasde organizar
sons, ruidos e silencios.
0 casamento entre essas duas vertentes, ou o livre trinsito
desrecalcado entre elas, ou, em outras palavras, a aceitaq2o da
Ocidente, C umprocesso que
totalidade expressi~~adamusicano
vem se desenvolvendo, em ciclos inconstantes, ao longo de todo o
seculo XX, apontando hoje para mareavaliagiio, das origens as
metas futuras, de toda sua conformag20. As interaqaes entre o
erudito e o popular, ja anunciadas nas bases da modernidade, se
tomamcadavezmais inevitaveise instigantes.
Em prirneirolugar,h a m vazamentodaquelesbolsdes
que separavam tradicionalmente o erudito e o popular,
alem de que a musica ocidental redescobre as musicas
modais, comas quais se encontraem muitos pontos. 0 s
balineses e os pigmeus do Gab20 s2o contemporiineosde
Stockhausen. 0 s cantores populares da Sardenha, com
suasimpressionantespolifonias, assim como as mulheres
bulgaras (que mantern vivo o canto imemorial da Tracia,
patria de Orfeu e Dionisio) s2o focos brilhantes das
sonoridades presentes no mundo. 0 funk e a rnusica
eletr8nicaconvergemjuntamentenosintetizador.0jazz
e especialmente o rockdaoscilaqiio ciclicaentre processos elaborados e processos elementares. A canq2o faz,

em momentos privilegiados,a ponte entre avanguarda e
o meio de m a ~ s a . ~ ~

No Brasil da decada de 20, a vertente da musica popular
urbanasegue o deserlvolvimento dalinguagemmusical do Ocidente, apontado por Gilberto Mendes, principalmente pela forqa
hibrida danqantedos ritrnospopulares cariocas,produzindo novos
generosmusicaisque se mantem abertos anovas misturas. Contudo, amusicacultamodernistaprefereabandonar alinhadepesquisa
inventiva sugeridapelos Choros de Villa-Lobos na dkcadade 20,
e seguir um nacionalismo do tip0 do msso do skculoXIX, ou seja,
de temas folcloricosfiltrados nurnaestmtura classico-romhtica.
Villa, por ter sido criado entre chor6es e sambistas da boemia
carioca,por serum espiritoverdadeiramente moderno, acabapor
realizar em seus choros uma bricolagem que incorporaelementos
dispares - traqos negros urbanos, indigenas, de vanguarda europeia, do folclore rural, entre outros - para uma conformaqiio de
visiio danaqiio brasi leirapropriae brilhante, atraves da forqavital
incontrolavelde um criador genial buscando atotalidademhxhada
expressiio.
No seu projeto de construq50 de uma musica nacional
moderna,estimuladoe ideado basicamentepor Mhrio de Andrade
- mesmo que sua obra literhria,principalmente Macunaima, contradiga talprojeto -,tendo como baluarte subseqiienteas disseminaq6es de canto orfe8nico concebidas por Villa-Lobos, o nacionalismo modernists despreza a musica de massas urbana como
popularesca e estrar~geirada,optando por tonificar-se nas fontes
folcloricas anhimas na ideaqiio de um povo bom e rustico. Essa
face da cultwapopular brasileira, aurbana moderna, encontrana
emergencia da indGstria do disco e da divers20 uma forma de
viabilizar comercialmente a expressividade geradanas carnadas
pobres de urna societladeestratificada,expressividadeque produz
urn canto sincopado de danqa ludica cheia de malicia. Nem o
comQcio, nem uma explosiioinggnua lascivacarnavalizanteinteressavarn a buscacivico-pedagogicado nacionalismo modernista,
cujo intuit0 ultimo era de adestrar apopulaqiiopor meio de uma arte

pura, com historia, para que esta viesse a ter uma cidadania
produtivadentro de urn Estado-naqBo centralizado, e nFio alimentar
aproliferaqzo do espirito anarquico-democratico dopopulacho
urbano.
Sabemosque Sinh8 e o representantemhximodo period0 da
musica popular de "massas" ligadaaindustria de diversaes,desprezadapelonacionalismo modernistaem geral.Aparentemente, com
isso, nosso encontro se vi2 nas teias de um absurd0 ao afirmarmos
que o poeta mais niusicado pela canqzo de ciimara brasileira,
principalmentemodernista,sendotambemum letristafi-eqiientede
tais canqaes, foi Bandeira.Aparentemente, pois, e precis0 enfatizar
a absoluta independthcia da trajet6riapoktico-musicalde Bandeira, para alem dos projetos de demarca~Bode fronteiras do gosto
nacional, entrando e saindo de projetos e movimentos sem perder
o tom de suaesshcia liricaparticularissima. Um apaixonadopela
musica erudita europeia que, sem cerim8nia ouperdas culturais,
quase que obriga Sinh8, ao lado de outros convivas numa reunizo
na casa do teatrologo e jornalista Alvaro Moreyra, a repetir um
novo sambinhado compositor urn sem-numero de vezes, ate que,
madrugada adentro, todos ja estivessem cantando seu refrzo
juntos. Mas 6 o proprio Bandeiraquemnos auxilianacompreens?io
mais visceral de suas posturas ao afirmar, no Itinerario de
Pasbrgada, que "n2o ha nada no mundo de que eu goste mais do
que rn~isica".~~
A colaboraqiio de Bandeira com a musica nacionalista de
ciimara se deu de va.rios modos. Ou os compositores escolhiam
livremente, em suas poesias publicadas, poemas para serem
musicados, ouBandeiraatuavacomo 1etrista.NafunqZodeletrista
o poeta concebia 1e:traspara melodias preexistentes ou criava
versos sob encomendaparaprojetos musicais desses compositores. Mas paraos propositos de nosso trabalho importa frisar que,
em sua relaqilo corn o modernism0 musical, Manuel Bandeira
sustentaprocedirnenliospornos considerados como carnavalizantes.
Como exemplo, o travestimentointencional de linguagem deque o
poeta se utiliza ao conceber a letra da canqgo Modinha de Jaime
Ovalle,paraarealizaqgo daqual diz ter se catulizado - um livre uso
do estilo "capadocialrnente conceptista de Catu10"~~-,
buscando
amascarapoeticade seu companheirode boemiae umdos maiores

modinheiros nacionaispop~llares;ou ainda o artificiode colagem de
frases feitas de nossailinguagem coloquial que o poetaaplicouna
feitura sobretudo de Boas-vindus, uma das Cunq6es de cordiulidude de Villa-Lobos: "Amigo, seja bem-vindo! A casae sua. N5o
A partir desses
faqa cerim6nia. Va pedindo, va mandand~".~'
dados podemos afirmar que em sua colaboraq20 de letrista a
musicamodernistanacionalistade cimara, Bandeira buscapopularizar (ao enfatizar o (Carnavalurbano oculto em seus procedimentos de linguagem) urn tip0 de canqZo que faziaparte de um projeto
populista-homogeneizador-patemalista,a seumodo de foliiio intimo. timido, da linguagem,realizando urn trabalho de fonnaqiio de
urna brasilidademoderna ampla,complementar ao de Sinh8- aqui
as teias deurnpossivel absurdono encontro se desfazem -,quando
este abrasileira a carlgZo do mundo a partir de suas raizes afrocariocas (veja-se como exemplo o travestimento davalsa francesa
Jenny na marcha carnavalesca Ope'de anjo, por nos referido no
segundocapitulo).
Vamos agora apresentar os exemplos nas obras dos dois
autores davigenciada linguagem da festa, dacultura carnavalesca,
em suas multiplas manifestaq6es. Inicialmente, vamos tratar do
surgimento dos chav6es surrados, das frases feitas, dos lugares
comunsnapoesiade ambos. Em SinhBaeficitnciade comunicag50
imediataquetais sintagmaspropiciam,alem de urn climaaproximativo de praqa publica, ganha contornos de maxima, de sabedoria
filosofantepopularaplicadanumaviv~nciamalandra
cotidiana:

VOLTA A PALHOCA
(samba)
(...)

Em coda canto da casa
Pendurei uma esperanqa
E os dizeres sZo estes:
Quem esperu sempre alcanqa."
CONFESSA, ME U BEM
(sambacarioca)

(...I

Vou-rne emboru, vou-izze enzbora
Desse meio de tolice
Estou cunsado de viver
De tanto disse-me-disse."
BEM TE QUERO
(samba)
(.. .)

Pois tu bem subes
Que morro mas ndo te solto
Tenhas cuidudo comigo
Pois vou uli; e jci volto!"
Ou de cliche invertido,hipertrofiando aredundihciasemihtica, porem, causando novidade foneticanarecepqgo, o que obriga
a reflex20, mesmo que seja so para constatar o ja dito, adquirindo do efeito nova forqa, pois realimentado em seu circuit0 de
express20:

BURRO DE CARGA
(samba)
(...)

Deus fez o homem
E disse num sussurro
Tu serds burro de carga
E a mztlher carga de burro!''

Esse efeito retroalimentativoque o lugar comurnpode adquirir apartir de uma simples inversilo, ou mudanqade hgulo, vem a
ser o mod0 mais corriqueiro de lidar com estes clich6sda linguana
poetica de Bandeira. Tal atitude e analisada por Haroldo de
Carnpos como sendo uma "funqiio desconstelizadora" de sua
poesia, atuando em toda a sua obra sob duas formas:
a) como geradora da particular mockery do poeta, em
poemas de linha coloquial-ir8nica (Pneumotdrax e um
exemplo entre muitos outros); b) como suporte de certa
poesia de simplicidade emocional quase tocada pela
trivialidade, que no entanto se sustenta admiravelmente
s efeitode singulariza$iio
em t6nues linhasde forqa g r a ~ aao
obtido pel0 poetacom o arranjo novo dessas aparentes
banalidades sentirnentais(o apego asimplicidaderom5.ntica se compreendera tambem aqui a luz do especial
conceito de singelezaquenosvemdoromantismo,sobretudo do romantismo de linhagem alemii fieqiientadopor
Bandeira, um conceito onde interagem inocencia e 'ironia' - tomadacritica de disthcia - para a configura@io de
uma naturalidade de segundo grau, da qua1 n2o esta
excluidaa sofi~ticaqiio).~~

BALADA DAS T R ~ MULHERES
S
DO
SABONETE AM'
As tris mulheres do sabonete Arax6 me
invocam, me bouleversam,
me hipnotizam.
Oh, as trgs mulheres do sabonete Araxa hs
4 horas da tarde!
0 meu reino pelas tris mulheres do sabonete
A raxd!

(..I

SEo arnigas, -sEo irrnZs, sEo arnantes as tr2s

mulheres do sabonete Araxd?
S&oprostitutas, s&o declamadoras, s&o
acrobatas?
Stio as trgs Marias?
Meu Deus, ser&o as tris Marias?

6.)

Se me perguntassem: Queres ser estrela?
queres ser rei? queres uma ilha no
~ac@co?umbangal6 em Copacabana?
Eu responderia: N&o quero nada disso,
tetrarca. Eu sd quero as tris
mulheres do sabonete Araxd: .
0 meu reino pelas tris rnulheres do sabonete
Araxa!'-

Partindo dos artificios da linguagem da propaganda hiphbole, metafora: figuras de repetiqilo -,Bandeirainstauraum
novo universo de qualidade e especifica~6espara o produto
vendavel,,qualidadesque levam o poetaa tentar obter tal produto
por meio de sua moeda corrente mais valorosa: seu reino, sua
poesia, sua vidapelas trts mulheres do sabonete Araxaas quatro
horas datarde! A finalidade ultima da propaganda, deseducar um
habito a fim de impor outro, atraves de slogans, maximas

inquestionaveis, funciona no reino do poetaas avessas: o produto
ngo e comprado mas sim devorado em suaaurade sophoparadisiaco,
refeito em sonhoparticular, poetico, desconstelado em versos que
apresentam o habito de insistir na poesia, na revelaqgo dapoesia
em qualquer manifesta~gode sua apari~gono mundo. Sinh8
tambem flertou corn apublicidade, compondojingles e canqi5es
de propaganda. Emco-autoriacorn seuirmilo Emesto, o Caboclo,
comp8s o samba carnavalesco Super-Ale, anuncio de cerveja.
Repare na sele~Boclue agrega contrastes, de expressgo formada
por palavras de procedencias diversas (chic-baile) e de permuta
do alto e do baixo ("Es a rainhaul "Es a florzinha"), traqos da
cultura carnavalesca:

.,

(;.
Es a ruinha
Do chic-baile
ES a florzinha
DO s ~ p l e r - a l e . ~ ~
A atitude de iiiserir vocabulos de campos de atuaqgo diferentes - coloquial/escritanormativa; popularlerudito; giria.1vocabulo culto raro; - em convivencia festiva num mesmo arnbiente
poematico, causando estranheza e, ao mesmo tempo, propondo
a troca imediata de experitncias ao abolir barreiras, sugerindo
atraves da lingua a aceita@o da alteridade, e comum nos dois
autores. Em Sinh8:

DEIXE DESTE COSTUME
(sambinha)
(...1

Ai, o amor
E um capitoso vinho
Que nos embriaga,
Que nos embriaga,
Com um sd pinguinho!'"
A FA VELA VAI ABAUrTO
(samba-choro)

c.1

V2s agora a ingratidclb da humanidade
0 poder da flor sumitica, amarela
Que sem dd revive na cidade
Impondo o desabrigo dos casebres da Favela.'"
Em Bandeira:

(...I

A marneluca e' uma muluca.
Saiu sozinha da rnaloca 0 boto bate - bite, bite...
Quem ofendeu a mameluca?
- Foi o boto!
0 Cussaruim bota quebrantos
Nos aguaqais os aguapks
- Cruz, canhoto! Bolem... Peraus dos Japurcis
De ussombramento e de espantos!.. .

j1

Ha tambemum determinadotipo de construqBodo verso que
fiagmentaapalavraapartir darimaem eco de suas ultimas silabas,
ou da reproduqzo inteira do ultimo vocabulo do verso na linha
seguinte, se este tiver apenas duas silabas. E nitida a funq2o de
chamado e resposta desse tip0 de constru@o, exigindo aparticipaq20 do folizo no canto coletivo, como se a estruturaqzo em eco
do poema viesse, antes, da vivsncia dessa participaqzo danqada
e cantada em coro no Carnaval. Em Sinh6:
PE Dl3 PILA"O
(Marcha carnavalesca)

Lenga

Jci n6o se fala
Fala
No maldito
Dito
Do capenga
Penga.j2
EmBandeira:

BOCA DE FORNO
Cara ~ l cobra,
e
Cobra!
Olhos de louco
Louca!j3
Atraves da citaqzo e da colagem, muitos poemas e letras de
canqdes perfazem o caminho da linguagem da festa que agrega a
multiplicidade interpenetraveldavidados elementos que se apre-

sentarn para brincar. Bandeira estabelece dialogo explicit0 com a
musicapopular urbanamoderna carioca ao citar um trecho de um
dos maiores sucessos do primeiro grande trabalhador de musicas
carnavalescas do Rio, Dorinha, meu amorj4de Jose Francisco
de Freitas, o Freitinhas, no seu poema Nu boca: "Dorinha meu
amor ...1 Se ela fosse bastante pura eu iria agora gritar-lhe como
o outro: - Ng boca! Na b o ~ a ! " . ~
Sinh8
j
tambem usa de cita~go
para contrzipor as qualidades do candidato da oligarquia apresidencia, as criticas a ele endereqadas por algumas marchinhas do
periodo, no samba Eu ouco fular (Seu Julinho):

(...I

Essu histdriu que undo ui,
De que 'vem pru gunhay vinte'rn '
Ele n6o precisa disto
Nem de 'uproveitur tam be'm '.j6
0 s diversos modos de inserqgo da colagem nos versos de
Sinh6 e Bandeirapodem ser estruturados a partir de dois niveis
principais: o da intertextualidade e o da intratextualidade. No
primeiro temos o pastiche, a parodia, a estilizaqiio, a citaqiio, o
plagio, entre outros. No segundo aauto-referencia internadaobra
apartir de palavras, reutilizaQio de versos inteiros, dialogo com
poemas ou revisgo de ideias e propostas anteriores. 0 process0
construtivorealizado atraves damontagem de materiais heterogeneos, uma especie de macrocolagem de vozes e de textos, de
impressdes e lembranqas, "tornando possivel uma sintese do
diverso,mod0 de encerrar,numaunidade determinadae particular,
o universaln5',implicando necessariamentenum mod0 de express5o contiguo a cultura c6mica popular, emerge na obra dos dois
autores.Sinh6,em sualivre utilizaqgodo material alheio, realizaem
dois sambas por nos pinqados de suaobra, a colagem, ocultapelo
desenvolvimentolinear do significadotextual, apartir de um estribilho em Oru, vejctm sd... e de toda a primeira parte de Gosto
qtie me enrosco, anlbas as partes de autoria de Heitor dos
Prazeres:

Ora vejam s6
A mulher que ezl arranjei
Ela me .faz carinhos ate' demais
Chorando...
Ela me pede, mezr benzinho
Deixa a malandragem se i s capaz
A inalandrageizz eu n6o posso deixar
Juro por Deus e Nossa Senhora
E rnais certo ela me abandonar
Meu Deus do ciu, que maldita hora..
A i~zalilizdragem6 um cztrso primurio
Que a qualquer i bem nec,essario
E o arranco da pratica'da vida
Somente a morte decide ao contrcirio.jN

GOSTO QUE ME ENROSCO

l a parte

NGo se deve amar sem ser amado
E melhor morrer crucz~cado!
Deus nos livre das mulheres de hoje em dia
Desprezam um homem sd por causa da orgia!
Dizenz yue a mulher 6 a purte k a c a
Nisto i que eu n6o posso acreditar
Entre beij'os e abraqos e carinhos...
0 homem n6o tendo e' bem capaz de roubar,
Gosto que me enrosco de ouvir dizer
Qua a parte mais fiaca e' a mulher!
Pois o hornem corn toda fortaleza
Desce da nobreza e faz o que ela quer!j9

Em Bandeira podemos apresentaralguns exemplos,embora
sua poesia esteja intrinsecamente, essencialmente marcada por
atitudes dessa natureza:
(...)aabsorqgo desbragadados elementos mais variados
vindos dapoesiaparnasiana(pe10 plagio, pela citaqgo,
pela parodia, pela 'influencia', passando por poetas
como Martins Fontes, Hermes Fontes, Goulart de
Andrade, Bilac, Emilio de Meneses ...); damusicae da
danqa (Debussy, Nijinsky); da poesia simbolista
(Maeterlinck, Eugenio de Castro); da literatura classica
(Luciano); das tecnicas poeticas importadas (rimas alemgs e inglesas; rimas toantes; poemaem prosa); de cartas pessoais (sonho contado pela "mulher do 'alumbramento' "); de frases ouvidas; de invenqdes poeticas do
pai, e decerto de muitas outras fontesniio mencionadas
diretamente,mas amalgamadas e transformadasna nova
ordem do poema pel0 trabalho de c o n s t r ~ q ~ o . ~ ~

Em Evocaqclo do Recife, Bandeirareutiliza, sob a formade
colagem, uma canqgo de roda farnosa:

A distbncia as vozes macias das nterzinas politorzavam:
Roseira da-me uma rosa
Craveiro da-me um b o t h
(Dessas rosas muita rosa
Teru morrido em botclo...)
De repente
nos longes da noite
um sino.. .

Ou em Trem de ferro:

06...
Quando me prendero
No canavid
Cada pe' de cana
Era urn ojcia
06...
Menina bonita
Do vestido verde
Me dd tua boca
Pra mata minha sede

0 6 ...
Vou mimbora vou mimbora
N8o gosto daqui
Nasci no sertclo
Sou de Ouricuri
06... 62
Em S d 6o artificiodamontagemescorregaparaononsense,
tanto pelas estrofes integratesdo poema, quantoporurna titulagem
$vezes de cunho metaforicoviolentissimo.Amarchacarnavdesca
Ope' de anjo nos serve de exemplo de amalgamento de partes
disparesnum mesmo poema:

0 pP de anjo, d p i de anjo
Es rezador, e's rezador
Tens urn pe' t8o grande
Que e'.~capaz de pisar
Nosso Senhor!
Nosso Senhor!
A mulher e a galinha
Um e outro 6 interesseiro
A gulinha pelo milho
A mulher pelo din heir^.^^

Quanto a titulagem de suas canqaes, Sinh8 inova pela
classifica$?io insolitados g2nerosmusicais -romancespedagogicos, samba de fuzarca, etc. - em que se aventurou, e por alguns
titulos sem logica aparente com o tema desenvolvido,numa 16gica
de mundo as avessas, no livre uso do sentido de niio fazer sentido,
manipulando o elemento composicional titulo niio somente para
definir ou conceituar, mas tambCm para abrir nova janela de
significagiio que possa ventilar com urn sopro de magia o nivel
semhtico da linguagem. Cabe a quem danga, ouvindo suas cangaes, trilhar os meandros metaforicos do sentido, ou niio:
DOR DE CABECA

(samba)

Nunca mais um carinho meu
Tu terds
Nunca mais, 6 nega
Nunca mais
Tu nlio procures saber
A causa ou a raz6o
D 'eu deixar em paz
0 teu corapi'o
Eu nlio confesso a ningue'm
Isto dt? no que der
Quem diz sempre o que quer
Ouve o que nlio quer. 6'

CABECA E AS
(samba)
Nunca mais um carinho meu
Tu teras
Refriio
E jurei pela IindaJlor
Dos meus ais
Podes, bem, tecer
A teia do amor
Que tu niio verbs
0 meu cora@io
Chorando de dor!...

Digas, sem temer
Se tu e's capaz.
Tu sabes, benzinho,
Que, do nosso jogo,
Cabeqa e' as!
Por mais que hajaum sentido de Cpocanestasexpressaes,
6 inegavel que a titulagem davoltasem queda livre semhtica. Outra
atitudepoeticaque permite o dialog0 entre os dois poetas e a livre
utilizaqiio de elementos de satira zoomorfica, de animalizaqiio
grotesca, empregada por ambos. Em clima de bufoneria, de
Walpurgisnacht carioquizada, Sinh8 nos apresenta urn baile
inconfessavelno Mangue:

CORTA A SAIA (E LA! ...I
(samba)
E 14, 6 la
Que o gat0 arranha a gente
Tem serpente, cobra macho;
Tem, at&, bicho demente.
(;. .)
E la, e' Id
Que o mestre & um macaco
Danqa o urso e o elefante
Enquanto o burro cose o saco...6"
EmBandeira, o grotesco das profanaqaes satiricas aparece
em clima de Sonhos de uma noite de ver6o - C importante frisar
que na Noite da Valptirgis,Fausto e Mefistbfeles param para se
entreterem com a apresentaqgo de uma parodia a esta comedia
shakespeariana, num movimento de teatro dentro do teatro
hamletiano, em meio a orgia festiva das bruxas - no poema
Pierrette do livro Carnaval:

C..)

Gemem ondinas nos repuxos
Das fontes. Faunos aparecem.
E salamandras desfalecem
Nas sarqas, nos braqos dos bruxos.
Corro a Lfloresta:entre miriades
De vaga-lumes, junto aos troncos,
Gznios capriedes e broncos
Estupram virgens hamadriadex6-

Se aqui o clima de magia niio perde o ar europeu, na satira
dirigida aos epigonos do parnasianismo, 0 s sapos, Bandeira
introduz um elemento de personifica~20de figuras do folclore
nacional - utilizado tambem no poema Na rua do sab60, com a
criaqiio de personagens que vivem narua onde o baliio cai: "Cai
cai balZio/ Cai cai balZio1Na rua do sab2o"- no fecho do poema,
o sap0 cururu, que amplia os contrastes entre as vidas das luzes
e das sombras, e, simultaneamente, apesar de sua melancolia e
solidgo, dauma viradamoleque, ludica, na seriedade grotesca da
discuss20 vaziados mestres da forma:

Enfunando os papos,
Saem du penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.

6.)

0 sapo-tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: - "Meu cancioneiro
E bem martelado.

6.)

Clame a saparia
Em criticas ce'ticas:
Niio ha mais poesia,
Mas ha artes poe'ticas...

6.1

Longe dessa gritu,
La onde mais densa
A noite inflnita
Verte a sombra imensa;
La, fugido ao mundo,
Sem gldria, sem fe',
No perau profundo
E solitbrio. e'

"

Que soluqas tu,
Transido de j-io,
Sapo-cururu
Da beira do rio.. .fix
SinhG no samba do partido-alto Fala meu louro, conforme
javimos, usaelementos de satirazoomorficaparacriticaro sumigo
e o silencio de Rui Barbosano cenario politico brasileiro ap6s a
perda das eleig6es presidenciais:

Papagaio louro
Do bico dourado
Tu falavas tanto
Qua1 a razrlo que vives ~ a l a d o ? ~ ~
Mas a maxima grandeza da poesia e saber respeitar as
lacunas de silencio que, espa~adamente,numa forma de respira$20, florescem na tbnica da festa. Namesma proporq20 daalegria
esfuziante,sem fi-onteiras,embora, para os fins de nosso trabalho,
mais raramente, a intensidade da tristeza visita os poetas. E a
lagrimasilenciosade Pierrot, o lamento negro, a solid20 cabocla
diantedo luar que, mesmo em plena dor, recebe um vento cantante,
mel6dico de uma andorinhaoude um sabia, vento de algurn mod0
confortante mesmo diante do abismo:

ANDORINHA
Andorinha la fora esta dizendo:
- "Passei o dia a toa, toa!"
Andor inha, andor inha, rninha cantiga e' mais
triste!
Pussei a vida a toa, a to^...-^)

Sabia, sabib cantou nu mata
E anunciou schiu! schiu!
No melhor da minhu vidu
Meu amor fugiu.. . -'

Pra aliviar a dor, o Carnaval. 0 tema do Carnaval aparece
nas obras de Sinh8 e Bandeiraprincipalmente como alivio paraa
vidamadrasta; mas, tambem, como simbolo maior da brasilidade.
Remedio para o ma1do amor e explos2o expressivaemocional em
Sinh8:
QUEM FALA DE AdIiC1 TEA1 PA LXJO
(samba-maioral)

0 meu prazer
E cantar ate' morrer
Eu, se for pensar na vida,
Sou capaz de enlouquecer... -'

A JURITI (E D 'AQUI)
(marcha)
Pra esquecer a dor
De quem sofre o ma1 do umor
Deve entrar pro Cord60-,
Que passu essa ilusLio... '

Remedio para o ma1 da vida e tranqiiilizante, droga natural
para a dor de ser em NGo sei danqar de Bandeira:

Uns tomam e'ter, outros cocaina.
Eu tonlo alegriu!
Eis aiporque vim ussistir a este baile
de terqa-feira gordu...
0 poeta veio assistir pois n2o sabe danqar. Seu Carnaval
C de outra ordem, de outra natureza, se da na linguagem. E,
assistindo, vive a folia de nossa brasilidade e nos apresenta nossa
misturaitnica, social, nossa forqaerotica,nosso abandon0politico,
nossanecessidade vital de festa, atravesde sua linguagempoetica:

(...)
Mistura muito excelente de chds... Esta foi
aqafatu...
- Niio, foi arrumudeira.
E estd danqa~docom o ex-prefeito municipal.
TLio Brasil!

De fato este saliio de sangues misturados
parece o Brasil...
Hd ate' a JFaqGo incipiente amarela
Nu jgura de um japonis.
0 japor~Cstambe'rn danqa maxixe:
Aczg2lC banzai!

6.)

Ningue'm se lembra de politicu.. .
Nem dos oito mil quil6metros de costa ...
0 algodfio do Seridd e' o melhor do mundo?...
Que me importa?

N6o ha mulciria nem mole'stia de Chagas nem
ancil6stomos.
A sereiu sibila e o ganza do jazz-band butuca.
Eu tomo alegria! -'

Para o sacerdote da folia, Sinh6, nossa brasilidade e o
Carnaval, n2o haintermediarios naequaqtio, poisb'osbrasileiros
ja nasceram na folia".

BOBALW-o
(charleston)

0 s brorsileiros jci nusceram nu folia
Dclo pd nus bolas e farreium noite e diu
No Carnaval vendem tudo quanto t@m
Para gozurem essu festa sem igual
Sai, sui, sai bobulhdo

. Sai, sai, sai bobalhdo
0 Curnaval jarnuis se ucubarh
Com essa boba e tola opinido.,. -'
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DUO TEMATICO-ESTIL~STICO:
ESTRELA DA MA&
- JURA

A palavra duo e sin8nimo de dueto, assim definido no
Dicionhrio de M ~ s i c uZuhur: "composiqiio para duas vozes ou
dois instrumentos, com ou sem acompanhamento" I. Esta parte
do trabalho e uma composiqiio por n6s arranjada para as vozes
de Bandeira e Sinh8, usando o poema Estrelu du Munhil; do
poeta, e a letra Juru, anexa a outros fragmentos de composiqdes
do sambista para simbolizar suas obras, com a finalidade de
co~nplementare ampliar, inserindo mais uma possibilidade de
leitura, a tematico-estilistica, o sentido representativo de nosso
encontro-chave.
Este momento do encontro e realizado, essencialmente, no
universo verbal, imaginirio, de troca de experiencias por meio de
palavras, sem nenhum apoio factual como o indicadopelas cr8nicas
de Bandeira. Com isso, temos avantagem de poderconstituir um
dialog0 em termos lingiiisticos,tanto no uso do instrumentalaproximativo quanto no material especifico de cadaum dos criadores;
mas adesvantagemde lidarcom elementosmuitomais fluidospara
selecionar semelhanqas,localizarinversdeseparodias, tropeqando
em unidades ultimas, sobrevivendo aestilhaqos signicos dispares,
que somenteaconversaentredoisuniversosliricosparticu1,m'ssimos
em suas conformaqdespoematicas pode nos propiciar. E como se
o procedimento comum a ambos, de concepqBo do poemalletra
de musicacomomaquina ludica,estivesseagoratarnbem em nossas
mBos com funqdes arranjadoras, sob nosso poder de engenharia
e arquitetura textual, a partir de leituras em bases concretas
sugeridas pelas escrituras poeticas dos dois autores. Esse fato niio

significa qualquer pretensiio de realizar uma critica urtisticu,
impressionists ou criutivu, mas apenas de querer participar da
conversa mais ativamente, numa convivencia depruqupziblica,
maisfumiliur que se estende tambCm agora a quem apresenta o
encontro, mestre-sala do espetaculo simbolico ...
Antes de apresentarmos a analise do poema e das letras,
algumas consideraqiies gerais, de ordem metodologica e de
especificiaade de criaq8o de cada iimbito poetico envolvido no
dialogo, se fazem necessarias.
A primeira delas diz respeito ao fato de Sinh6 ter sido um
compositor de musica popular, ter centralizado seu trabalho na
palavra cantada, dependente de melodia e arranjo orquestral,
propria da concepqiio geral do genero poetico canqiio, e estar
sendo utilizado em rlossa analise basicarnente como letrista,jaque
o uso da terminologia tecnica musical que poderia solucionar o
problema da apresentaqiio de suas canqiies, num espectro expressivo mais complete, foi por nos descartado por nos parecer
enfadonho e pouco operacionalizante paraum trabalho que se quer
de literatura comparada. A situaqiio se agrava se pensarmos que
existe umamugiunas letras de canqiies, muitas vezes tidas como
fracas, n8o nos dizendo nada no papel, mas ganhando vulto, cor,
densidade e beleza ao serem ouvidas - afinal a finalidade ultima da
arte dacanq50, movimento integrado de letra, melodiae arranjo.
Contudo, niio nos eximindo da responsabilidade de estarmos
analisando a obra do compositor priorizando apenas umade suas
faces expressivas, procuramos suprir essa fultu com algumas
soluqiies curnuvulizuntes, como, por exemplo, a de misturar
acentos interpretativos e ler a rnusica implicita num poema de
Bandeira ou utilizar a instrumentaqgo tecnico-literkiana abordagem das letras de um compositor que niio se considerava nem
"poeta nem literato"?.
0 metodo de aproximaqiio das obras, ao ter o poema de
Bandeira, mais integro expressivamente, criado para ser lido (ou
reconcebido a partir de melodias de algum compositor, o que nos
traria o mesmo problema, ou ainda recitado, exigindo novos
recursos signicos proximos aos dos interpretes de canqiies, tais
como universo gestual, histriijnico,cenkio, arnbisncia, tonalidade
emotiva, tipicos da realidade dramatica), como eixo central do

dialogo, tambem pode nos ajudar como soluqiio para afalta.
E importanteesclarecermelhorpor que o metodo de origem,
de iniciagiio ao encontro tematico-estilistico partira da analise do
poema Estrelu du rnanh4 de Bandeira. Afora o motivo acima
referido, dois outros merecem ser explicitados.
0 primeiro diz respeito ao fato de que as referencias que
temos sobre a ocorrenciareal do encontro advirem das cr6nicas
escritaspor Bandeira, n8o havendo qualquer registro de menqiio
do mesmo por Sinh6, o que nos pennite uma especie de transposiqiio, a partir de uma mesma voz, a de Manuel Bandeira, do
registro em cr6nica do encontro factualpara o irnagin&io, conforme
dissemos,mais efetivoem seu circuit0 comunicativo:osparadigmas
tematicos e procedimentos estilisticos colhidos napoesiade Bandeira, servindo de nucleo giratorio para as replicas danqantes de
Sinh6.
0 outro motivo tem suas bases num fator estrutural. Nas
composiq6esde Sinh6, diferentementedas de Bandeira, os aspectos condizentes corn a concepqiio de poesia como maquina ludica,
comum aos dois, estiio expostos na maior parte das vezes
descarnadarnente, mostrando os ossos estruturais, as peqas da
maquina em funcionamento (embora outras vezes, como no caso
da letrade Jura, totalmentearranjada,hajaunidade e organicidade),
desvelando uma densidade ludica mais explicita, com unidades
intercambiaveis mais independentes.
Optamos, comisso, por empregarestes aspectos no dialogo
do encontro tambem de mod0 fragmentiirio, em suaautonomia de
elemento particular que exp6e amultiplicidade ordenada de algumas de suas composiq6esmontagem ou colagem. 0 que n5o abala
em nada a concepgiio criativa de Sinh6, antes a qualifica como
moderna, cinematografica (intuitivamente ou niio, por acaso ou
niio), deixando a diregiio da caminhada, a base da conversa nas
miios dapoesiaque jamais perde aaurade objeto integro, redondo,
que exp6e suas estruturas veladamente, que, ao se desnudar,
sempre deixauma p e p intima sutil,misteriosa, oculta, mesmo nas
inteng6es pletoricas de versos livres de f6lego de sete vidas, nas
sinteses modernistas mais pontiagudas ouno uso precis0 do verso
tradicional por Bandeira.

.

ESTRELA DA MANHA"
Eu quero a estrela da manha"
Onde 'estri a estrela da manha"?
Meus amigos meus inimigos
Procurem a estrela da manha"
Ela desapareceu ia nun
Desapareceu com quem?
Procurem por toda a parte
Digam que eu sou um homem sem orgulho
Um homem que aceita tudo
Que me importa?
Eu quero a estrela da manha"
Trgs dias e trCs noites
Fui assassino e suicida
Ladrco, pulha, falsdrio
Virgem mal-sexuada
Atribuladora dos ajlitos
Girafa de duas cabegas
Pecai por todos pecai corn todos
Pecai
Pecai
Pecai
Pecai

com os malandros
com os sargentos
corn os fuzileiros navais
de todas as maneiras

Com os gregos e troianos
Com o padre e com o sacrista"~
Com o leproso de Pouso Alto
Depois comigo

Te esperarei corn mafuas novenas cavalhadas
comerei terra e direi coisas de uma
ternura tdo simples
Que tu desfalecer~s
Procurem por toda parte
Pura ou degraduda ate' a ziltima baixezu
Eu quero a estrela da manhd.

0 poema Estrela da manhu" se abre a leitura com uma
sentenqa afirmativa e se fecha com amesma sentenqa: "Eu quero
a estrela da manhg". Se fecha? Niio se fecha porque o process0
- o desejo de absoluto - niio acaba. Devido a forqa metafisica de
seuconteudo geral, este poema se apresentacomo o sopro fisico
de urn desejo inatingivel-talvez so atingivel atravks do canto - que
fieqiientementevolta. Como urnamaldiq~o.Comournasantificaqiio.
Mas tarnbem como urn vicio, um desejo fisico, erotico, carnal,que
nunca se acaba, recorrente, alcanqavel mas logo perdido. 0
silCncio. 0 vazio. "Eu quero a estrela da manhii".
0 vigor da certeza do desejo, inserido na afirmativa seca,
6 amaciado pela duvida impregnada de receios de perda da
interrogaqiiodo segundo verso daprimeiraestrofe: "Onde estaa
estrela da manhg?". Esse movimento de forqa e fragilidade se
altemaraportodo o poema, gerando o patetico de seu tom: "Meus
arnigos meus inimigosl Procurem a estreladamanhii". A voz que
apela ate aos inimigos e que usa o imperativo "procurem", logo
a seguir se desnudamiseravelmente na aceitaqgode sua condiqiio
de dependente da estrela da manhii: "Digam que sou um homem
sem orgulhol Um homem que aceita tudol Que me imports?/ Eu
quero a estrela da manhg".
A partir dessaultimaestrofe e daanterior: "Ela desapareceu
ianua/Desapareceu com quem?/ Procurem por toda parte" surge
um elemento kitsch embalsamando o tom patktico: a tragedia
passional das letras de tango, das canqaes dramalhdes circenses

brasileiras, do mau gosto que mais tarde, no desenvolvimento da
canqiio popular brasileira, levara a musica defossa. 0 segundo
verso da segunda estrofe "Desapareceu com quem?" introduz o
ciume ( c i b e de quem?, quem arnaria a estreladamanhg?, Deus?)
que, rnais que o verso anterior "ia nua", inicia a transiqiio que se
alternara ao longo do poema do iimbito metafisico/absoluto para
o erotlco/afetivo.Transiqiioque se entremostra tambemno desesper0 da procura que leva o poeta a viver "tres dias e trEs noites"
a ascese da abjeqiio: "Fui assassino e suicidd Ladriio, pulha,
fa1shrio"paraencontrar a "virgem mal-sexuadd Atribuladorados
aflitos". Kitsch e santificaqgo do ma1 se unempara traqar o perfil
da mascara poktica da voz desejante do poema.

Duas linhas de fuga em dialog0 com a tradiqgo poeticado
Ocidente podem ser divisadas agora, no atual estagio de desenvolvirnentode nossa analise.Umadelas dizrespeitoapoesiamistica
dos grandes santos poetas espanhois (San Juande laCruz, Santa
Tereza D7Avila,por exemplo), na qua1 o amor a divindade e
realizado apartir de um sistematico mergulho naalma, atraves de
uma linguagemerotica que munduniza a unio mysticu 4 . 0 imenso
vazio que se abre no peito mortal, ap6s a uniiio com Deus, precisa
ser preenchido imediatamente, seniio a morte vem e n8o permite
que o santo poeta divulgue aos homens a suprema gloria (ou
mistria) que 6 ter vivido o 2xtase divino. Dai o canto em louvor,
lamento, Extase, festa (todos com forte conotaq2o profana) por ter
estado em contato com o todo. 0 poema Estrela da munh6surge
dessasituaqiio,mantendocontudoaarnbigiiidade- vivanapolissernia
de Venus, como veremos adiante - da qualidade de unio que leva
a gnsia de absoluto.
A outra linha de fuga adensa-se em dire920 a condiq8o
marginal, maldita, explicita na divida aos simbolistas franceses
dessa linhagem (Rimbaud, Baudelaire, por exemplo) e a seus
continuadoresestilizadosem vanguardado surrealism0 - e importante niio esquecer que os misticos espanh6is e os malditos
franceses fazem parte do paideuma surrealista5 -, tanto pela
aversgo ao mundo burgues, que leva ao mergulho redentor no basfond ("Tres dias e tres noites/ Fui assassino e suicidd Ladriio,
pulha, falshrio"), quando aimagem orghico-fantasticade cunho
surreal "girafa de duas cabeqas", especie de chave magica para

a compreensiio da dubiedade formadora da estrela da manhii.
A santificaqiio do mundanismo, damargem, dos seres com
atividade paralela na sociedade, estabelecida por essefldneur
guiado por sonho metafisico-carnal, torna-se cristalinano movimento sacralizaqiio/dessacralizaqiioque sofre o sintagma"estre1a
da manhii", objeto a um so tempo metaforico (apelido de uma
prostituta, nome de santa) e real (a estrela Venus), redentor e
carnavalizador simultaneamente,insinuado por simples mudanqa
de preposic$io: "Pecai por todos pecai corn todos".
A linguagem do poema traz ainda outros elementos que
enfatizarnaarnbivalencia mundanismolsantificaqiio. Areconencia
anaforica, numjogo intertextual as avessas corn ora@es e litanias,
nas quais esse recurso e comum ("Bendita sois vos entre as
insistindo natese
mulheres e Bendito e o fmto do vosso ~entre")~,
do pecado como redenqiio: "Pecai com os malandrosl Pecai com
os sargentosl Pecai com os fuzileiros navaisl Pecai de todas as
maneiras", e mais um exemplo dessa ambivalencia que se faz
presente tambem no bordiio obsessivo: "Eu quero a estrela da
manhii", recorrente no poema como uma lembranqa que se quer
purgar a qualquer preqo.
0 ciclo de poetizaqiio do abjeto e vice-versa se completa,
se integranadegradaqiio do poetacomo ultimo elemento daescala
social, como ultimo tipo-simbolo da sociedade, apos mesmo o
"leprosos de Pouso Alto", que a estrela vai pecar, "depois
comigo". A maxima degradaqiio a espera purgativa da estrela da
manhii, indica-nos novamente o caminho evolutivo da tradiqiio
maldita da literatura ocidental: o pensamento de Jean Genet afirmando que a verdadeira humildade 6 a humilhaq%07,e, como
sabernos, a humildade, a ternura, a simplicidade siio traqos
estilisticos dapoetica de Manuel Bandeira, mesmo se esta humildade surgir - como no poema - eivada davoz kitsch da humilhaqiio.
Mas haalgo de especial nessapersona humiihadapor arnor
que a voz poetica de Bandeira encarna no poema. Hauma delicia
de genial vagabundo brasileiro, poetic0 e romintico com sua
amada "Pura ou degradada ate a ultima baixezan- lembremo-nos
do genial Monsueto - "Eu quero essa mulher assim mesmo" 8 ,que a esperara n5o com um buque de flores, ou qualquer outro
signo modelo de habitos e costumes padr6es de outras culturas,

mas sim com "mafuas novenas cavalhadas", com a forga da cultura
popular das festas de nosso pais; que comera terra e dira "coisas
de urnaternuratiio simples", elementossentimentaisde suapoetica
em tom menor, brasileira e universalizante a um so tempo.
Assim, a sagrada/profanaestreladamanh5universa1,a vista,
na vida de todo cidadiio do mundo ("com os gregos e troianos"),
marginais (malandros, leprosos) ou niio ("com o padre e com o
sacristiio", "os fuzileiros navais"), ao contato com a brasilidade
"pura ou degradada. .." (classsica ou coloquial ir6nica) da voz
poetica emjogo de espelho com seu objeto, cLdesfalecer8"enfim
com o poeta, para renascer em nova busca de dialog0 alteridade
incessante: "Eu quero a estrela da manh5".
No ltinercirio de Pasargada, abordando a genese do
poema Oraqtio no Saco de Mangaratiba, Bandeira nos narra a
experihcia alumbrada que deu origem ao titulo do livro Estrela
da manhcl:
Em 1926passei duas semanas num sitio distante de
Mangaratiba umas duas horas de canoa. A ida para la,
noite fechada ainda, foi a viagem mais bonita que fiz na
minhavida. Venus luziasobrenos tgo grande, tiio intensa,
tiio bela, que chegava a parecer escandalosa e dava
vontade de nlorrer (daquela hora e que iria sair o titulo
do meu livro seguinte: Estrela da manhcl).
Numa liberdade de interpretaq50 de ordem metonimica,
usamos o fato narrado gerador do titulo como experiencia limite
que teria levado tambem a origem do poemaEstrela du manha".
Atitude niio sem fundamento, pois alem do poema em quest50 ter
o mesmo titulo do livro, ainda o abre.
0 desejo de morrerna beleza, pela belezae diante da beleza,
tema classico-romiintico por excelencia - Keats: "A beleza 6 a
verdade, a verdade a beleza" l o - tern seu contracanto moderno,
especificodo autor, naideia, de h d o surrealists, de alumbramento.
Tipo de tecnica poetica que prioriza "o subconsciente, numa

especie de transe" em confront0 com o "esforqo consciente" no
mod0 de construq50 do poema e, tambern, por outro lado,
"inspirag50 poetica, iluminaqBo que transfigura,que faz do mundo
imagem, metafora", esta ideia pode ser vista mesmo como fundamento da liricade Bandeira:
Alumbramento e, finalmente, iluminaqgoespiritual,
mas iluminaqgo profana, que vem de baixo, do corpo e
da materia, e se alqa ao sublime. A inspiraqgo poetica,
vis5o sublime, nasce do corpo. Em sua genese, a lirica,
para Bandeira, se prende ao erotico, a um impulso que
tern o poder de mudar o mundo, ao converte-lo em
imagens. '
Contudo, o corpo do qua1nasce o sublime no fato nanado,
numjogo de travestimentosinteressantissimo,e a luzna escuridao,
a estrela d'alva no meio da noite vista do mar. 0 corpo erotico
que causa o alumbramento, o desejo de desfalecimento, e ja
sublime, o elemento material da composiqiio alumbrada ja esta
iluminado. Em conseqiiencia, a partir de umjogo de invers6es entre
a vivencia geradora do poema e o poema em si, a busca da estrela
da manhg no poema esta impregnada de tons noir, num clarol
escuro que se reflete do objeto para o sujeito e deste para a
linguagem utilizada- se1eqFio sem&nticadevocabulosdeprocedencia culta e do falar dihrio; uso do verso livre em convivencia com
cadcnciaspadriioreutilizadasdoverso traditional; dicqiioprosaica
em convivio formal com, por exemplo, 0ra$80reiigiosa, etc.
A duplicidade da estrela Venus, estrela d'alva, estrela da
manhii ou estrela cia tarde, de ser simultaneamente de dois territorios espaqo-temporais - esplendor de vida na noite que traz a
morte corn beleza, que vive na noite e no dia, que e universal e
brasileira, prostituta e santa, etc. -,salta aos olhos tanto a luz de
seu significado simbolico-espiritual quanto de seu sentido na mitologia greco-latina. Segundo o Dicionario de simbolos de JuanEduardo Cirlot, Venus "em sua significaqao espiritual desdobra-

se nos aspectos do amor espiritual e da pura atraq8o sexual" 12.
Na mitologia romana a deusa Venus possui tris versdes: Venus
Genetrix, "a m8e do povo romano"; Venus Venticordia, "que
dirigia o coraq8o das mulheres paraacastidade"13e Venus Erycina,
muito proxima a concepq80 da deusa Afrodite grega. Afrodite
guarda tambem umaricaambigiiidade em seu significado ultimo,
possuindo duas vers6es: Afrodite UrBnia, "deusa do amor mais
elevado e mais puro" e Afrodite Pk-tdemos, "deusa do povo,
deusa do desejo sensual" 14. Apos essas definiqaes niio ha como
n8o lembrar da "girafa de duas cabeqas" ...
A ideia anterionnente mencionada de que a imagem "girafa
de duas cabeqas" seria a chave magica para a cornpreens50 da
dubiedade formadoradaestreladamanh8, se mostra agoraem sua
plenitude e se alarga, por sua vez, para todo o poema. Este verso
se encontra - numa vis8o espacial do poema napagina ou em sua
estruturaqiio - praticamente no meio do poema, introduzindo a
parodia a oraqiio religiosa e deixando bem clara a forqa sagrada
daestrela avidamenteperseguida.E a imagem surrealista maxima
no texto, e, como vimos, alguns traqos da vanguarda surrealista
funcionarn como base paraa ideaqgo do conceit0 de alumbramento.
Por fim, o verso estmtura-se enquanto imagem em sua confonna$80 na natureza (girafa) e no seu reverso maravilhoso (de duas
cabeqas), o que, de resto, a legitima como metafora sintese do
poema e seu objeto.
Agoravamos tentar a aproximaqgo tematico-estilisticacom
a obra de SinhB. 0 samba Juru, maior sucesso popular da vida
do compositor, e mais alguns trechos de outras letras colhidas por
semelhanqa com os eixos centrais tematicos que estruturam o
poema Estrela da manhd, serviriio de referencias para o dialogo.
Eis aletrado samba, seguidados fragmentos das outras letras com
os seus respectivos titulos e gineros musicais:

JURA (samba)
Jura jura jura
Pelo Senhor
Jura pela imagem
Da Santa Cruz do Redentor
Pra ter valor a tua
Jura
De coraqdo
Para que um dia
Eu possa dar-te meu amor
Sem' muis pensar nu ilusZo

Dai, entdo, dar-te eu irei
0 beijo puro da catedral do amor!
Dos sonhos meus bem junto aos teus
Para livrar-nos das afliqo"es da dor'j.
DEUS NOS LIVRE
(.. . DOS CASTIGOS DAS MULHERES)
(samba)

6.)

Mas o amor k uma prece
Que o tzomem desconhece
E sd procura conhecer
Quando do mesmo ma1
Venha a sofier
(... ) I 6

QUE VALE A "NOTA"
SEM 0 CARINHO DA MULHER?!...
(samba do partido alto)

C..)

Por isso mesmo que, us vezes, numu orgiu
Urn tern0 riso eti peqo emprestudo
E fuqo o pulhuqo nu vidu, meu bem,
Com o meu coruqdo mugoudo
(...) "

MOSCA VAREJA (marcha)
Rusgu uqui o coruqdo
V i corno ele estd de dor
Sd por ti, met1 urnor!
(..,)I"

BENZINHO (choromodinha brasileira)
(...)

Para q ue me qcostumustes
Nestu unsiedude
Quero crer que mutustes
A dor encobertu de uma suudade
Aindu ccssim te venero
Pois tu 6s minhu vidu... I"

Apesar da letra do samba Juru ser dirigida diretamente a
pessoa amada, diferentemente de Estrelu du munhd que e urn
pedido desesperado de ajuda aquem puder fazit-lo,so se dirigindo
diretamente a estrela da manh5 no decorrer do poema, fruto do
delirio do poeta que anseia encontra-la, logo desfeito no fim,na
retomada do apelo "procurem por toda parte" -,ha um pedido

-

de juramento de fidelidade que se mistura a devoqiio, indicando
urn caminho de interferencia entre o sagrado e o profano, ja que
essa fidelidade e de ordem amorosamente humana, semelhante ao
claro/escuro do poema de Bandeira. 0 pedido a terceiros que se
resolve em delirio e opedido aamada que exige devoqiio siio faces
complementares de uma paixiio, de urn excess0 que trmsborda do
amor para a obsessiio,invadindo os gmbitos na constru~iiode urn
desejo poetizado.
0 pedido dejuramento refere-se, ainda, indiretamente,aurn
arnormargina1,pois os artificiosdereligiiiooficial siiousadosmais
pel0 que esta significade legal, de legitimo, do que pel0 dogma em
si. Se assim n8o fosse o encaminhamento natural dajura seria o
casamento e niio um jurarnento "de cora@o", feito em nome do
icone catolico do Redentor. A imagem e evocada para dar "valor", como se fosse uma alegoria de desfile de escola de samba,
funcionando como ornament0 oficial do enredo, perfeitamente
integrado ao contexto.
A ambigiiidade gramatical que possui o verso "Jura", o
sexto da primeira estrofe - tanto substantivo abstrato quanto
imperativodo verbojurar, imperativodoce, ao pe do ouvido, como
a interpretaqiio de Mario Reis bem acentua -,e a ambigiiidade
mesmadajura simultaneamente de "valor" (socialmente oficial)
e "de cora@io" (afetivamente exigida com doqura), que o poeta
suplicaaamada santae maliciosamente. E, como reforqo estrutural
da ideia, o verso "Jura" se encontra entre "Prater valor a tua"
e "De coraqiio". 0 que salta aos olhos na letra de SinhB 6 que
ha sutilezas de linguagemem sintoniacom as nuances do tema, sem
qualquer afetaqiio do tip0 catulices, numa liricadespojada, com
sutis traqos irbnicos e absolutamente moderna. Como exemplo, a
conviv~nciaharmoniosanotexto de caracteristicosdalinguaculta
e da lingua falada: "Jura de coraqgo" (linguagem coloquial); a
inversiio sintatica da frase "Prater valor a tua/ Jura" e o uso do
pronome posposto ao verbo em "dar-te eu irei", alem do uso da
segundapessoa do singular (linguagem emdita).
Se a palavra for dada, a jura efetuada, tera inicio a ascese
que levara o poeta a entregar seu amor "sem mais pensar na
ilusiio"; em outras palavras, a passagem do mundanismo a
sacralizaqiio, expressa tarnbim no Cristo evocado na cruz, mo\

mento em que vive suas afliqdes mortais, "afliqdes da dor", antes
de retornar a ser so espirito. Afora a trajetoria dapurificaqgo que
nos remete apoesiamistica anteriormente abordada no poemade
Bandeira, ha, por outro lado, uma leiturapossivel - e mais carioca
- davoz do malandroj ustificando suacondiqgomarginal pela vis8o
miticapopular de que amulher 6 sempre traiqoeirae caprichosa,
e por isso o malandro so deixara a orgia se a amada jurar casta
fidelidade. Essa leitura introduz uma revers20 de tendencia no
estudo tematico do poema que sera abordada a seguir, e dialoga
com urna composiq20 brilhante de Ismael Silva, sambista do
Estacio, reduto do sambaconsiderado de raiz em fins dos anos 20:
"Se V O C jurar
~
que me tem amorl Eu posso me regenerarl Mas
se e para fingir mulherl A orgia assim n2o vou deixar" 'O.
0 verso "Beijo puro da catedral do amor! ",talvez um dos
mais lindos da lirica brasileira, "definitivo", segundo avoz autorizada de Manuel Bandeiranacranica 0 enterro de SinhG,guarda,
sob a capa cristalina de sua forqa simbolista, na dubiedade do
adjetivo "puro", o fluxo inverso demundanizaq80 do sagrado. Em
seu sentido de puro, sagrado, o adjetivo mantem o tom imaculado
e sublime de devoq20, entretanto, se for lido na acepq2o de puro
como legitimo, proprio, especifico da catedral do amor, tudo se
modifica. 0 amor ilusorio e dolorido pode ser entendido como o
que ngo se realizaem suaconcretude, aflito, plat6nico. Seguindo
esse caminho estamos diante do amor material que gera
alumbramento, encarnado na metafora "catedral do amor" e na
sutilissimaimagem dauni2o dos sonhoscomo corpos:"Dos sonhos
meus bem junto aos teus", sugerindo um ambiente de poetizaq20,
de sublirnaq20 do amor humano, demasiadohumano. Dessa forma,
o pedido de jura maliciosa na interpretaqgo de Mario Reis, sussurrada"efalada, sem do-de-peito, antecipando Noel e a Bossa
Nova em seuabrasileirarnento do cooljazz, interprete lanqado por
SinhB e seu preferido, se reveste de significaqgo maior, pois
sobreleva a ambigiiidadeoculta da letra s6 aparentementepura 2 '
Cada um dos fragmentos colhidos na obra de Sinha se
relaciona a alguns dos nucleos tematicos pinqados na analise do
poema de Bandeira, realizada anteriormente. A santificaqBo do
mal, que propde a tese do pecado como redenqgo, aparece no

fragment0 de Deus nos livre (.. . dos castigos das mulheres), no
qual o amor e tratado como uma prece e um ma1 que o homem
so passa a conhecer quando sofre adoenqa por ele criada, apartir
disso, apos ter sidopicado pelo amor, inevitavelmente tendo que
viver a ascese mundana. A terminologiareligiosa empregadapara
evocar o bem ("prece") tambem define seu oposto ("mal"), o
que so enfatizamais a dialetica sagradolprofano.
Damarcha Mosca vareja selecionamos um trecho que nos
pareceu estabelecer dialog0 corn a humilhaqi20 kitsch contidaem
alguns versos dazstrelada manha".0 insuperavel mau gosto dos
versos de SinhG "Rasga aqui o corag5olVe como ele esta de dor"
transporta-nos ao CoruqEo muterno de Vicente Celestino: "Ras-

ga-lhe o peito o dem8nio" 22,perpetuando uma das tradigdes mais
ricas e pouco exploradado nosso cancioneiro popular. 0 absurdo
que acarreta na humilhagiio "so por ti, meu amor!" e expde em
imagens cruas a dor, 6 o mesmo que leva a mascara poetica de
Bandeira a esperar a estrela da manhii pecar "com o leproso de
Pouso Alto" para so depois ir ter com ele. E o absurdo de quem
e escravo de uma obsessiio, mundana ou sublime, que pode lhe
custar a vida. E preciso ni20 esquecer, que o genero musical que
desenha melodia a letra de SinhG e a marchinha, na qual a satira
de costumes e politica esta ligada a sua conformagi20 musical, o
que nos permite vislumbrar um distanciamento irbnico a
sanguinolenciados versos, aproximando aindamais o lirismo dos
dois autores.
No choro modinha brasileira Benzinho, o poeta pergunta a
amada porque ela o acostumou na ansiedade, que matou "a dor
encoberta de uma saudade". Perguntacomo um grito langado aos
ceus - de tom ing~nuo/romiintico- qual a razz0 da obrigatoriedade
da vivencia desse estado de desespero ansioso. Essa situaggo
tambem parece existir nos versos em que o poeta da estrela da
manhi2 inicia seu delirio: "Virgem mal-sexuadalAtribuladora dos
aflitos". A saudade e um sentimento doloroso, porem, menos
terrivel do que a ansiedade obsessiva: "Eu quero a estrela da
manhi?'. No final dos versos de SinhG outra vez o mesmo sentimento de Bandeira ao dizer: "Te esperarei com mafuas novenas
cavalhadas comerei terra...", estado de quem sofreu tudo; mas:
"Ainda assim te venerol Pois tu 6s minha vidaVeaguarda com

festas e alegrias sem a arnada (sem a estrela) ngo ha nem vida, nem
poesia.
E, finalmente, temos no fragment0 de Que vale a "nota
sern o carinho da rnulher?!... unia especie de corredor de
espelhos distorcidos, onde vemos caracteristicas da poCtica de
Manuel Bandeira enfatizadas no poema Estrela du rnanhti surgirem emoutra ambienciamusical, mas na mesmaandadura existencial: "as vezes numa orgial um terno riso eupeqo emprestado".
0 fato do riso ter sido pedido emprestado demarca uma fronteira
de artificio,de elementode composiqFio,traqo estilisticoque, como
sabemos, e recorrente na poesia de Bandeira. Na Estrelu du
munhd, o poeta que ja tomou tristeza e hoje toma alegria, depois
de viver da degradaqgo maxima, diz que esperara a amada com
festas, comera terra, dira ternuras, vestira a mascara carnavalesca
da alegria, escondendo um "coraq5o magoado": tal postura parece
ser a de Sinh8, conforme demonstramos na apresentaq50 do
encontro na casa do teatrologo AIvaro More) sa (p8g. 80), e, por
silavez, ado compositor,110 uso da express50"!el-no riso"en1 nleio
a.'orgian, nosreniete apoeticade Bandeira c1.1 ~;e~~scaracteristicos
dzl~~unildade
e tesnura, sirgindo iluminados cnl situaqiio 11iundana
elou cotidiana. E criando, constn~indo,j,tzzncloo "palhaqo na
vida", O ~ C I ~ ~ C I ~ I ~ C I ~brasileiro
C I ~ I Z I Mtenta
~ ~ Ose zqui Iiblar. equi1ibl.a
suaesperanqana festaclueagasalha e mistura toclaa\ icl'l para aldm
da dor, mesnlo que esta seja obsessiva.
"
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EU QUERO ESSA MULHER ASSIM MESMO
Eu quero essa mulher assim mesmo
[repete 3 vezes]
Eu quero
Quero essa mulher assim mesmo
Mulfalada
Quero essa mulher
Em briagada
Quero essa mulher
Esfarrapada
Quero essa mulher
Descabelada
Quero essa mulher

assirn mesmo
assim mesmo
assim mesmo
assim mesmo

Abilolada
Quero essa mulher assim mesmo
Assan hada
Quero essa mulher assim mesmo
Maltratada
Quero essa nzulher assirn mesmo
E~fomeuda
Quero essa mulher assim rnesino

Refi-50

9 - BANDEIRA, Manuel. (1977) p.81
10 - CAMPOS, Augusto. (1987) p.153
11 - ARRIGUCCI JUNIOR, Davi. (1992) p. 152
12 - CIRLOT, Juan-Eduardo. (1 984) p.595
13 - HARVEY, Paul. (1987) p.5 1 1
14 - Ibidem,p.18
15 - AS letras a seguir foram retiradas de partituras da
FibliotecaNacional.
Jzau - Copyright 1952 by Melodias Populares Ltda. Rio,
Brasil. 'Todos os direitos reservados.
16 - Dezis nos livre ( . . dos custigos dus mt~lheres)Copyright 1952 by Melodias Populares Ltda. Rio, Brasil.

Todos os direitos reservados.

Deus criudor
Fez dil trzulher o sru divirzo respletzdor
Sd por ser a purte frucu
Drrr-lhr o poder de cowvemer
(Estr sexo trza~yue c-eve ycrclrcer)

E sofrer
Pelu ruzdo de se jzilgur superior
Qziundo consegtlenz preso o arnor
Fuzem do mesmo utziu peteca (senz ser)
Sd pru ver u rnzllher pudecer
Mus o urnor e' urnu prece
Que o honzrni descorzhece
E sd proczlra conhecer
Qz~undodo rziesmo niul
Venhu u sojrer
Eis a ruzdo qtte eu sevrzpre peCo
A Jesz~.~
pra me livrar
Dos ccrstigos du mzllher
Qtle zim diu os meus olhos
Venhurn u gostur.

17 - Que vale a "nota" sem o carinho da mulher?!... Copyright 1952 by Melodias Populares Ltda. Rio,Brasil.
Todos os direitos reservados.
Amor! Amor!
Nclo e' para quem quer
De que vale a "notu", meu bem,
Sem o puro cat-inho iln rnulher (q~rundoela
9uer)
Por isso mesmo que, us vezes, nzrma orgia,
Um terno riso eu peqo emprestudo
E f a ~ oo palhuqo nu vida, meu bern,
Corn o meu coraqclo mugoado!

E quuiztus vezes eu inzploro um sd beijintzo
De urn coraqclo que seja cornpunheiro
Para ter certeza que o carinho, nzeu bern,
E bern puro e bern verdudeiro
1 8 - Mosca vareja - Copyright by Melodias Populares Ltda. Rio,
Brasil. Todos os direitos reservados.

Rasga aqui o coraqdo
Vi como ele esta de dor
Sd por ti, meu amor!

Bis

Tu bern pareces
A tal mosca varejeira
Que corn medo de ser rnorta
Anda sempre nu carreira

Bis

Mas tu n6o penses
Que pra isto n60 hci cura
Pois me disse o limoeiro
Que chupasse corn fartura

Bis

19 - Benzinho - Editores exclusivos: Carlos Wehrs & Cia.
Rua da Carioca 47, Rio.

Na"o calculas benzinho
Quanto tenho sopido
Por faltar-me o carinho
Do beijo risonho puro sentido
Em saudosos caminhos
Cercadinhos de jlores
Lia em teus olhinhos
Meigos arrozais, a falar de amores.
Sd tu sabes
DeJinir urn carinho
Pois tu sempre dizias
Ser um beija--or a fazer seu ninho
Pra que me acostumastes
Nesta ansiedade
Quero crer que matastes
A dor encoberta duma saudade
Ainda assim te venero
Pois tu i s minha vida
Vem depressa te espero
Tal qua1jardineiro, jlor fugitiva.

Bis

\

20 - SILVA, Ismael. LP. Se'rie Nova Histdriada Mtisica Popular Brpsileira. S5o Paulo: Abril Cultural, 1977.
2 1 - SINHO. LP. Se'rie Nova Histdria da Mzisica Popular
Brusileira. SZo Paulo: Abril Cultural, 1977.
22 - VELOSO, Caetano. A arte de Caetano Veloso. LP. Rio de
Janeiro: Polygram, 6470 54 112 - Serie Medium, 1975.
Neste disco Caetano Veloso interpreta a musica CoraqGo
materno de Vicente Celestino, da qua1 tiramos esse trecho
da letra.

A C E L E B R A C ~DO ENCONTRO
NO CORPO DA CIDADE

0 enqontro entre Bandeira e Sinha esta inscrito no corpo
da cidade. E a historia da modernidade e suas potencialidades
simbolicasque acarretageraq20demesclas culturaise enfrentamento
das diferenqas. A importsncia das relaqdes intersubjetivas pode
nos propiciar valores e reflexdes tgo vivas napele urbana quanto
os desenhos de suas mas, o movimento sutil de suas arquiteturas,
a presenqa de seus tipos em locais publicos ou em conviv2ncia
privada. A cidade moderna torna-se, assim, cenario e personagem,
arcabouqoexistencial e vozparticipativa, alimentando o dialog0
entre os autores em questgo, tanto pela trajetoria de suas mudangas, aceleradas pelas variaqdes sensiveis de tempo e espaqo,
introduzidaspela obstinadacentralizaq20no desenvolvimento de
novas tecnologias que asmetamorfoses incessantesdocapitalism0
impdem, quanto por seu arquivo vivo de manifestaqdes socioculturais e relaqdes interpessoais, que a literaturae a historianos
permitem vislumbrar, ao abrirem suas portas, ora ocultas ora
explicitas, ora integras ora fragmentadas, aos nossos olhos presentes.
Se a voz urbana moderna e a voz da mudanqa, das invasdes
de luzes e sonsmaquinaise ruidosospelos centros nervosos que
buscam se propagar pelos quatro cantos, cada cidade tem sua
fisionomia, seujeito de sere se expandir, suas formas corporais,
sua hist6ria e inserqiio politica. As caracteristicas do Rio do
period0 se entremostram em jogo dialetico entre polaridades
latentes e aproximaqdes insolitas. E a cidade e p que a voz da
mudanqa canta em dueto com estruturaqdes sociais e vinculos

interpessoais tradicionais. E uma cidade hibrida na qual a forqa
carnavalizante convive com a segmentaqiiosocial, onde a diversidade cultural e obrigada a ouvir a monocordia europeizante das
elites e onde aexuberante belezanatural convive com planejamentosurbanisticos autoritiiriose o desmazelo miseravel de habitaqdes
sub-humanas. 0 Rio de Janeiro de "nos todos" nos presenteou
comum encontro magico entre dois criadoresprolificose originais.
Retribuindotal generosidadenos concebemosum encontro-chave
simbolico no qual a voz da cidade sobressai nas obras desses
autores.
A figura timidade Bandeira, repleta de desejos libertarios
da fase heroicamodernista, de forma@o humanisticaclassicae ao
mesmo tempo aberto e curioso da proliferay50 de novidades e
encantos ritmicos desnudados pela modernidade, dono de uma
dicqiio preciosa e terna, concisa e vigorosa, "provinciano do
bom", vivendo apobrezaurbanana ladeirado Curvelo com seus
tipos e ilurnina~6essubterrheas, boemio voyeur, se encontracom
o notivago insaciavel Sinh8.0 Sinh8 "dos sambas estupendos",
criador de umapoiticaque cunhamosde espertu, viajante-amante
dos minimos detalhes da cidade, elo entre classes e culturas,
jokermun e bufao, rei do samba, rei do espaqo invertido do
Carnaval, presente no cotidiano urbano, carnaq5o da cultura
popular carioca citadina com sua riqueza inestimavel, mestiqo e
moderno, fazacidad,edanqarcomsuagingamalandra feitacanqiio.
0 timido admira e diz que niio sabe danqar, mas fazum Carnaval
interno no uso livre de dicqaes, estilos e metricas poeticas. Sinh8
toca e quem danqa e a linguagem do poeta que fotografou tiio bem
para nos em suas cr8nicas a vaidade e genialidade do grande
representante da "alma estoica, sensual, carnavalesca" de um
i L pcantador
~ ~ ~e macumbeiro" como o carioca.
0 encontroentre personagenspublicos sintese de forma~des
antagbnicas - a erudiq5o modernista com um pe na tradiqiio
poetica do Ocidente e o outro nas vanguardaseuropiias, e a cultura
de massapopular em flerte com aindustriacultural, corn umpe no
folclore e o outro na contemporaneidade ritmico-melodica da
musicamodemaurbanadas AmQicas- niio se resolveemconflito,
dramaoutragedia,mas sim em celebraqiioepifhica carnavalizante.
0 que so enfatiza a tese de que na modernidade os avanqos da

linguagem criativado Ocidente, especialmenteno k b i t o poeticomusical, se d8o em dois niveis complementares e, a partir do
principio do seculo XX, mais explicitamente, interagentes: apesquisa ritmica, pulsante, resgatando a forga modal das musicas
etnicas, com filmagem poetica da oralidade plural na can@o
popular, na esfera de massas; e o passeio critic0 criativo pelos
paradigmas poeticos de todas as latitudes, as inven~aesda linguagem escrita e oral, tangenciando limites da comunicabilidade na
busca do novo, em pesquisa paralela a musica de vanguarda
laboratorial, eletr8nica, concreta, de ambiencias, de revers50 de
alturas emnome de series, introduqaes de ruidos e acasos naesfera
erudita. 0 encontro,com isso, C urna especie de caminhoinevitavel,
rio desaguando no mar das combinaq8es, da heterogeneidade
radical dos nucleos urbanos modernos, das linguagens poeticomusicais abertas as interferencias de toda sorte e de um espirito
celebrativoespecificoque ganhou caracteristicasprbprias, mestiGas, tropicais, brasileiras na vida cultural da cidade do Rio de
Janeiro.
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