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MANUEL BANDEIRA 
 
Principais Temas 
 
 A MORTE - diante dela o eu-poético oscila en-

tre o desencanto e amargura e a irreverência 
risonha, na verdade, Bandeira dessacraliza a 
morte. 

 A INFÂNCIA - (imagens do Recife e do Rio de 
Janeiro), poetização da memória e do imagi-
nário (relações afetivas, primeiras leituras). 

 O COTIDIANO - todos os seus matizes - o sim-
ples, o insignificante, mas ao mesmo tempo o 
belo e o sublime. 

 O AMOR - desencanto e frustração, mas tam-
bém o prazer. A questão do desejo e seus re-
vezes sempre vêm à tona. A beleza feminina, 
a sensualidade. 

 O ONÍRICO, O DEVANEIO - não só como fuga, 
mas como afirmação das potências da imagi-
nação e da poesia. 

 REFLEXÃO EXISTENCIAL - como poeta do sé-
culo XX, Manuel Bandeira pensa o homem 
moderno, seu ceticismo, seus medos, suas es-
peranças. Sua poética é marcada, nesse 
campo, por uma extrema lucidez que não 
aborta o humanismo e a fraterna solidarie-
dade. 

 A PRÓPRIA POESIA - em exercícios metalin-
guísticos o poeta reflete sobre seu ofício reve-
lando-nos o profundo entranhamento entre 
poesia e vida. 

 
Principais Características 
 
 Libertação contínua dos moldes, reafirmação 

do coloquial em poesia. 
 Valorização da cultura e do imaginário popu-

lar. 
 Poesia como arte das palavras - o manuseio 

seguro e sempre renovado da linguagem 
como imperativo máximo do fazer poético. 

 Tematização do cotidiano, do corriqueiro, in-
corporação do "pequeno", do insignificante 
como tema poético. 

 Concisão aliada ao ludismo - significar ao má-
ximo com o mínimo de palavras. Aliar econo-
mia e criatividade. 

 

O LIVRO 
 

Libertinagem, publicado em 1930, é com-
posto por 38 poemas. O primeiro deles é “Não sei 
dançar”, uma espécie de resumo poético dos te-
mas que o livro vai apresentar, são eles: reflexões 
sobre a vida, o país e o fazer poético, bem ao 
gosto do modernismo pós Semana de 22.  

Logo de início, percebe-se a intenção do 
autor em romper com o formalismo parnasiano e 
simbolista. A descrição de cenas urbanas, em po-
emas como “Camelôs” e “Mangue”, revela a pre-
ocupação com episódios da vida moderna. Outros 
poemas, como “Belém do Pará” e “Evocação do 
Recife”, refazem a trajetória afetiva da vida do au-
tor, que viveu em várias cidades. “Poética” é uma 
síntese das ideias do poeta sobre o que deveria 
ser a poesia daí em diante, tendo um caráter de 
manifesto: abaixo todo o lirismo que não seja li-
bertação.  

A maior parte do livro é composta de po-
emas curtos, muitos dos quais se incorporaram ao 
imaginário cultural do país, como “Pasárgada”. Há 
também no livro dois poemas em francês. O po-
ema que talvez revele o máximo da vontade de 
transformar o cotidiano em poesia é “Poema ti-
rado de uma notícia de jornal”, que é, na verdade, 
a reprodução da notícia em forma de poema, com 
a mesma linguagem direta e coloquial.  

Com caráter quase biográfico, o livro traz 
ousadia formal e temática, tendo se estabelecido 
como um marco da poesia modernista do Brasil 
na primeira metade do século XX. 
 
Sobre o autor 

Manuel Bandeira consagrou-se como o 
principal nome da poesia na primeira fase do mo-
dernismo brasileiro. O autor rompia com o fazer 
poético tradicional, trazendo o lirismo para falar 
do cotidiano. 
 
Importância do livro 

Libertinagem é o quarto livro de poemas 
de Bandeira. Publicado em 1930, é considerado o 
primeiro livro inteiramente modernista do autor. 
É composto de 38 poemas escritos entre 1924 e 
1930. Na obra, Bandeira abandona o formalismo 
e opta pela linguagem livre. A temática também é 
inovadora: cenas do cotidiano, recordações da 
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infância e visão lírica do cenário urbano. Desta-
cam-se os poemas “Evocação do Recife”, “Pneu-
motórax”, “Andorinha”, “Vou-me embora pra Pa-
sárgada”, dentre outros.  
 
Período histórico 

Na Semana de Arte Moderna, os moder-
nistas combatiam uma poesia considerada formal 
demais e pouco criativa. Era um período de valo-
rização da cultura popular e de liberdade para ex-
perimentar formas e linguagens. Manuel Ban-
deira coloca em prática essa fase do modernismo 
na obra Libertinagem.  

 
ANÁLISE 

 
Libertinagem é um manifesto pela liber-

dade na poesia. Liberdade tanto na forma quanto 
no conteúdo. Bandeira viveu intensamente o pe-
ríodo de transição entre os séculos XIX e XX, da 
passagem do tradicionalismo formal, parnasiano 
e simbolista, para o despojamento modernista. 
Em seu quarto livro, que é Libertinagem, a opção 
modernista se consolida. 

Alguns dos poemas do livro são muito co-
nhecidos e fazem parte de qualquer coletânea da 
poesia brasileira de todos os tempos. Isso porque 
Bandeira consegue unir o lirismo e o dia a dia de 
forma nunca vista. Os poemas têm desde recor-
dações da infância, nas quais a idealização das ori-
gens apresenta certa evocação romântica, até o 
erotismo. Tudo muito bem dosado, em poemas 
curtos e precisos. 

Nenhuma fase da vida humana é esque-
cida, a autor fala da infância, da descoberta do 
amor, da velhice e da morte. Tudo é tratado com 
lirismo e também com certo humor, muitas vezes. 
É possível acompanhar a trajetória do autor por 
meio de seus poemas, que, apesar de adquirirem 
com isso um tom biográfico, intimista e confessi-
onal, não resvalam para o sentimentalismo vul-
gar.  

Podemos dizer que o livro transita de 
forma inteligente entre a vontade de ser livre, de 
pertencer ao mundo e um ideal cada vez mais in-
timista, que traz recordações de pessoas e paisa-
gens da infância de forma muito explícita. É o 
mundo de um artista que queria viver muito, mas 

que, por motivos de saúde, teve a ameaça da 
morte sempre muito próxima.  

A simplicidade, aliada à sutileza no uso da 
linguagem, faz com que Libertinagem nos apre-
sente poemas eternos, já incorporados ao imagi-
nário cultural e popular do brasileiro. Tais ele-
mentos fazem dele, senão o mais importante, um 
dos mais importantes livros de poesia do século 
XX. 
 
POEMAS 
Poema Vou-me embora pra Pasárgada  
 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada 
 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 
De tal modo inconsequente 
Que Joana a Louca de Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que nunca tive 
 
E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta 
Montarei em burro brabo 
Subirei no pau-de-sebo 
Tomarei banhos de mar! 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe - d’água. 
Pra me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar 
 
Vou-me embora pra Pasárgada 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização 
Tem um processo seguro 
De impedir a concepção 
Tem telefone automático 
Tem alcalóide à vontade 
Tem prostitutas bonitas 
Para a gente namorar 
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E quando eu estiver mais triste 
Mas triste de não ter jeito 
Quando de noite me der 
Vontade de me matar 
- Lá sou amigo do rei - 
Terei a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra Pasárgada. 
 
PORQUINHO DA INDIA 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele prá sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas . . . 
 
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira  

[namorada. 
 
POEMA DE FINADOS 
 
Amanhã que é dia dos mortos 
Vai ao cemitério. Vai 
E procura entre as sepulturas 
A sepultura de meu pai. 
 
Leva três rosas bem bonitas. 
Ajoelha e reza uma oração. 
Não pelo pai, mas pelo filho: 
O filho tem mais precisão. 
 
O que resta de mim na vida 
É a amargura do que sofri. 
Pois nada quero, nada espero. 
E em verdade estou morto ali. 
 
PROFUNDAMENTE 
Quando ontem adormeci 
Na noite de São João 
Havia alegria e rumor 
Vozes cantigas e risos 
Ao pé das fogueiras acesas. 
No meio da noite despertei 
Não ouvi mais vozes nem risos 
Apenas balões 
Passavam errantes 
Silenciosamente 
Apenas de vez em quando 
O ruído de um bonde 
Cortava o silêncio 

Como um túnel. 
Onde estavam os que há pouco 
Dançavam 
Cantavam 
E riam 
Ao pé das fogueiras acesas? 
 
— Estavam todos dormindo 
Estavam todos deitados 
Dormindo 
Profundamente. 
 
Quando eu tinha seis anos 
Não pude ver o fim da festa de São João 
Porque adormeci. 
 
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 
Minha avó 
Meu avô 
Totônio Rodrigues 
Tomásia 
Rosa 
Onde estão todos eles? 
— Estão todos dormindo 
Estão todos deitados 
Dormindo 
Profundamente. 
 
POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 
 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no  

[morro da Babilônia num barracão sem nú-
mero. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu  

[afogado. 


