
MEDICINA EM MANUEL BANDEIRA 

Jose Murilo Martins 

Manuel Bandeira ocupa uma posi<;ao de destaque na literatura 

brasileira. Nascido no dia 19 de abril de 1886 na cidade de Recife, 

Pernambuco, faleceu no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1968, 

aos 82 anos de idade. Poeta, cronista, crftico literario e tradutor, foi, 

par muitos anos, professor de Literatura no Colegio Pedro II e Litera

tura Hispano-Americana na Faculdade Nacional de Filosofia da Univer
sidade do Brasil. Seu sonho de jovem era ser arquiteto e relata Joao 

Conde (13) que ele, se pudesse recome<;ar a vida, gostaria de seguir 

essa profissao. Foi eleito membra da Academia Brasileira de Letras em 

1940, na vaga de Lufs Guimaraes Junior, cadeira 24. 

A poesia de Bandeira e muito autobiografica. No dizer de Ivan Jun

queira, "nao abriga enigmas conteudfsticos ou inflorescencias hermeticas 

que a situem enquanto permanente desafio a argucia das interpreta<;6es 

crfticas. E quase nenhuma dificuldade nos oferece no nfvel da leitura" (1 0). 

0 poeta pernambucano e autor de uma extensa obra litera ria em 

poesia e prosa. Seu primeiro livro, A cinza das horas, foi publicado em 

1917, ap6s um perfodo de prolongada enfermidade. Na Epigrafe ele 

resume seus sofrimentos: 

Sou bem-nascido. Menino, 

Fui, como os demais, feliz. 

Depois, veio o mau destino 

E fez de mim o que quis. 

Referia-se como "mau destine" a tuberculose pulmonar que o 
acometera em 1904, quando era estudante de arquitetura em Sao 
Paulo. Essa doen<;a incidiu sobre ele de forma brutal por dez anos, 

deixando seqOelas definitivas que limitaram suas atividades ffsicas e 

desencadearam acentuados problemas psicol6gicos. 
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Os temas prediletos da poesia do poeta pernambucano foram : a 

infancia, a doen<;a eo amor (17). Pode-se acrescentar a eles, a morte e 

a vida . 0 presente estudo objetiva discutir a parte referente a doen<;a, 

levando em considera<;ao que esses temas, com frequencia, se entre

la<;am. Para melhor compreensao do trabalho, inicialmente, sera feita 

uma revisao sucinta da tuberculose. 

REVISAO DE TUBERCULOSE 

Tuberculose- E conhecida desde a Antiguidade. Estudos arque

ol6gicos demonstraram a ocorrencia da tuberculose em esqueletos 

humanos encontrados no sui da Europa datando de 5000 anos antes 

de Cristo (26). Foi detectada nas mumias do Egito, em 1325 A. C. e, 

deve-se a Hip6crates, o Pai da Medicina (480 A.C.), o seu reconheci

mento como uma doen<;a, a qual deu a denomina<;ao de tfsica . 

E uma patologia de ocorrencia universal e, por anos, dizimou po

pula<;6es. Frequente entre os homens de letras levou ao 6bito muitos 

escritores, entre eles: Castro Alves, Alvares de Azevedo, Casemiro de 

Abreu, Jose de Alencar, Cruze Souza, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva, 

Martins Pena, Moliere, John Keats, irmas Bronte, Robert Stevenson, 

Tchekov, Dostoiewski, Kafka e Antonio Nobre. 

A tuberculose pulmonar caracteriza-se clinicamente por um qua

dro infeccioso com febre vespertina, suores noturnos, falta de ar e 

tosse pertinaz. Deve-se a uma infiltra<;ao do tecido pulmonar que ao 
progredir ocasiona uma escava<;ao (caverna) e, subsequente, escarros 

sanguinolentos. Pode comprometer somente um pulmao, os dois e 
evoluir, nos casos mais graves, para a morte. 

Os grandes avan<;os da medicina no que concerne a etiologia e ao 

tratamento da tuberculose foram: a descoberta do seu agente etiol6gi

co, o Mycobacterium tuberculosae, ou bacilo de Koch, em 1882; o 

emprego do pneumot6rax na forma pulmonar, por Forlanini, em 1889; 

o reconhecimento da eficacia do pneumot6rax, por Ascoli, em 1912; e a 

descoberta de drogas eficazes na terapeutica da doen<;a, a partir de 1940. 
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A estreptomicina, o PAS (acido paramino-salicflico), a hidrazida, 

o etambutol, a rifampicina e a pirazinamida, empregados de manei

ra cientffica, podem, nos dias atuais, curar a maioria dos casos de 

tuberculose pulmonar. 0 mesmo nao acontecia no infcio do seculo 

XX, quando os tuberculosos deveriam se submeter a um tratamento 
prolongado em dimas saudaveis, internac;ao em sanat6rios, boa dieta 

e repouso ffsico, moral e genital (as vezes, absoluto). 0 pneumot6rax, 
ou injec;ao de ar na pleura, era feito em casos especiais. Para que 

se tenha uma ideia do tratamento a que os doentes eram submeti

dos naquela epoca, eis o esquema proposto, em 1917, por Antonio 

Austregesilo, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e 

membro da Academia Brasileira de Letras (3): 

Permanecer no leito 12 horas (noite e manha) 

Cafe com Ieite e ovos na cama 

Levantar as 10 horas 

Uma hora na espreguit;adeira antes do almoc;o 

Almoc;o ao meio-dia 

Repouso uma hora ap6s o almoc;o 

Pequena refeic;ao no intervalo 

Repouso uma hora antes do jantar 

Jantar as 6 horas. 

Uma hora de palestra ligeira em repouso 

lr para cama as 9 horas. 

Seria tuberculose pulmonar a doenc;a de Manuel Bandeira? 
- Por muitos anos julgou-se que Augusto dos Anjos havia padecido e 
morrido de tuberculose pulmonar. Humberto Nobre, amigo do poeta, 

ap6s estudar sua vida, concluiu que ele era portador de bronquiecta
sia, uma enfermidade dos br6nquios que pode dar um quadro clfni
co semelhante a tuberculose. 0 vate paraibano faleceu em 1914, na 
cidade de Leopoldina, de pneumonia lobar. 0 medico que o assistiu 
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na ultima doen~a, para poder elucidar o caso e a pedido do doente, 
fez o exame de escarro tendo encontrado somente o pneumococo e 
ausencia do bacilo de Koch (2) . 

Levando em considera\ao o ocorrido com Augusto dos Anjos, 
pode-se questionar se os padecimentos de Manuel Bandeira eram de
correntes de tuberculose pulmonar ou de outra enfermidade capaz de 
imitar seu quadro clfnico. Para a elabora~ao do diagn6stico de um do
ente, o medico baseia-se nas informa~oes prestadas pelo mesmo, no 
resultado do exame ffsico enos achados dos exames complementares. 
As opinioes formuladas por outros medicos que assistiram o enfermo 
sao tambem valiosas para a conclusao final. 

Manuel Bandeira, em varias ocasioes, declara que tivera tubercu
lose pulmonar, grave, a qual mudara o rumo de sua vida. Na cr6nica 0 
momenta mais inesquecivel (8), o poeta e cronista diz: 

Quando, aos 18 anos, adoeci de tuberculose pulmonar, nao 

foi a maneira romantica, com fastio e rosa na face palida. A 

molestia que "nao me perdoava" (naquele tempo nao havia 

antibi6tico) caiu sobre mim como uma machadada de Brucutu. 
Fiquei logo entre a vida e a morte. E fiquei esperando a morte. 
Mas ela nao vinha. 

A obra de Manuel Bandeira esta cheia de referencias sabre sua 
enfermidade. Em ltinerario de Pasargada (9), ele nos da esta valiosa 
informa<;ao, que foi de fundamental importancia para o conhecimen
to de sua vida e interpreta~ao de sua obra poetica: 
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Quando caf doente em 1904, fiquei certo de morrer dentro 
de pouco tempo: a tuberculose era ainda "molestia que nao 
perdoa". Mas fui vivendo, morre-nao-morre, e em 1914 o dr. 
Bodmer, medico-chefe do sanat6rio de Clavadel, tendo-lhe eu 
perguntado quantos anos me restariam de vida, me respondeu 
assim: "0 senhor tem lesoes teoricamente incompatfveis com a 



vida; no entanto esta sem bacilos, come bem, dorme bem, nao 

apresenta, em suma, nenhum sintoma alarmante. Pode viver 

cinco, dez, quinze a nos .. . Quem pod era dizer? .. . " 

Porem, as informac;oes mais seguras de que a doenc;a de Ma

nuel Bandeira, realmente, era tuberculose pulmonar, foram colhidas 
da conferencia do Professor Aloysia de Paula, medico que assistiu o 

poeta par muitos anos, a qual foi proferida na Academia Nacional de 
Medicina no dia 15 de maio de 1986 (23): 

Ele tinha sofrido uma tuberculose extensa e grave, das que 

dificilmente perdoam, como ele proprio dizia. Cicatrizes esparsas 

no pulmao direito e o pulmao esquerdo destruido. 0 processo 

cicatricial tinha transformado aquele pulmao em um bloco de 

fibrose, com br6nquios dilatados, onde o catarro se acumulava. 

Era a chamada "doenc;a da cura": a tuberculose se fora, mas 

deixava um pulmao mutilado e fora de func;ao. Dai a tosse e 

a expectorac;ao que procurava controlar, como aprendera no 

sanatoria. Toda manha, Bandeira fazia a denominada toalete 

br6nquica. Procurava expectorar o maximo para esvaziar o catarro 

que se acumulara durante a noite. Depois do almoc;o, repousava, 

de acordo com o ritual do sanatoria. E a tarde, lepido e fagueiro, 

descia de Santa Teresa, ou dos apartamentos em que passara a 

residir, para a vida da cidade. E, assim, Bandeira chegou aos 80 

anos, ja transformado em monumento nacional. Foi quando a 

saude comec;ou a preocupar. Tentei preservar-lhe o maximo o 

aparelho respiratorio. Nebulizac;6es e antibioticos, tapotagem e 

drenagem postural, mantinham-no limpo e protegido. 

As informa<;oes do tisiologista Aloysia de Paula sao bem eluci
dativas em relac;ao ao quadro clfnico e extensao da doenc;a. A boa 
assistencia que deu ao seu cliente e a disciplina do poeta no cuidado 
com sua saude justificam a grande sobrevida que Manuel Bandeira 
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teve. A morte tao esperada por muitos anos de tuberculose pulmonar 

nao veio . A grande figura da literatura brasileira faleceu no dia 13 de 

outubro de 1968, internado em um hospital, de hemorragia digestiva 

incontrolavel , secundaria a uma ulcera duodenal. 

Terapeutica pelo clima- No infcio do seculo XX, recomendava

se aos pacientes com tuberculose pulmonar: dieta, repouso e cura 

em regi6es de bons climas, de preferencia, em sanat6rios. Manuel 

Bandeira tratou-se em Campanha (Minas Gerais), Teres6polis, Petr6-

polis (estado do Rio) e nas cidades cearenses Maranguape (Pirapora), 

Uruque e Quixeramobim. 0 soneto Verdes Mares, publicado em um 

jornal de nosso estado, registra a passagem do poeta pelo porto de 

Fortaleza, em 1908 (4) . 

PNEUMOTORAX 

Pneumot6rax apareceu no livro Libertinagem, publicado em 

1930. E o principal exemplo do tema doen~a na obra de Manuel Ban

deira. Neste poema, o poeta descreve os sintomas, o aspecto psicol6gi

co, o resultado do exame ffsico e o tratamento inusitado recomendado 

a um paciente com tuberculose pulmonar avan~ada, ativa. lnicia assim: 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida intei ra que 

podia ter sido e que nao foi . Tosse, tosse, tosse . 

Febre, escarros sangufneos (hemoptises), falta de ar (dispneia) e su

ores noturnos fariam com que um medico, mesmo nao sendo especialis

ta, fizesse o diagn6stico dessa enfermidade milenar. 0 poeta, possuindo 

uma grande for~a no emprego das palavras, complementou as queixas 

do doente com "Tosse, tosse, tosse" , mostrando de uma maneira simples 

e precisa o carater irritative e pertinaz desse importante sintoma. 
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No exercfcio da profissao, o medico nao pode se descuidar dos 

problemas psicol6gicos surgidos ao eclodir uma doen<;a . Manuel Ban

deira caracterizou esta situa<;ao quando introduziu o verso "A vida 

inteira que podia ter sido e que nao foi", o qual reflete o desespero 

de um jovem estudante de arquitetura que foi obrigado abandonar o 
curso ao ser acometido de uma "doen<;a que nao perdoava". 

Na avalia<;ao de um doente e de fundamental importancia o exa
me ffsico que e sintetizado pelo poeta da seguinte maneira : 

Mandou chamar o medico: 

- Diga trinta e tres. 

- Trinta e tres ... trinta e tres .. . trinta e tres .. . 

- Respire. 

Ap6s a descri<;ao dos sintomas e a realiza<;ao do exame ffsico o 

medico p6de chegar a um diagn6stico definitive de lesao pulmonar 

bilateral. Ante a angustia do paciente, que guardava o sonho de cura 

com o pneumot6rax, recomenda uma terapeutica inusitada: 

- A unica coisa a fazer e tocar um tango argentino. 

Esse e um tfpico poema autobiografico. As lesoes descritas pelo 

medico: "0 senhor tem uma escava<;ao no pulmao esquerdo eo pul

mao direito infiltrado" , dariam, no decorrer dos anos, as mesmas le

soes de cura existentes em Bandeira, conforme o depoimento de seu 
medico Aloysia de Paula . 

Ironia e sarcasmo surgem no poema quando o medico prescreve 
o tratamento inusitado de tocar um tango argentino. A medicina tem 
sido motivo de ironia de autores no passado. Moliere e Voltaire, com 
frequencia, ridicularizavam os medicos do seu tempo e isso era devido 
ao grande atraso cientffico da epoca em que viveram. Mesmo nos 
dias atuais, um doente pode emitir uma crftica severa a ciencia medi

ca , principalmente quando, apesar do grande progresso da medicina, 
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nada pode ser feito para seu caso especffico. Em 1912, Ascoli mostrou 

a eficacia do pneumot6rax no tratamento da tuberculose e Ribeiro 

Couto, amigo do poeta, fizera usa deste tipo de tratamento, com su

cesso. Po rem, o pneumot6rax s6 era indicado quando o paciente tinha 

doenc;a em um pulmao, nunca quando havia comprometimento dos 

dais. Portanto, deve ter sido motivo de grande frustrac;ao e angustia 

quando ele tomou conhecimento que aquela terapeutica salvadora 

nao podia ser empregada no seu caso. 

E interessante notar que Bandeira escolheu o verba tocar e nao 

dan~ar. Provavelmente, porque ele, como sera vista adiante, com as 

lesoes que possufa, nao suportava fazer exercfcios ffsicos e tambem 

porque, como declarou em um poema, "Nao sei danc;ar" . A escolha 

do tango esta ligada ao carater tragico da musica. 

Ivan Junqueira, em 0 testamento de Pasargada, colocou o po

ema Pneumot6rax no capitulo de "Sarcasmo e humor". Ele comenta 

que o humor do poeta surge quando tenta parar o sentimento lfrico 

defronte da dura realidade (1 0). 

VOU-ME EMBORA PRA PASARGADA 

Publicado no livro Libertinagem, em 1930, eo poema mais feste

jado de Manuel Bandeira. 

Pasargada e uma cidade do Ira, fundada por Ciro II, em 550 A. 
C., para sera capital da Persia, cujo nome significa campo ou tesouro 
dos persas. 0 poeta pernambucano leu este nome pela primeira vez 
quando tinha dezesseis anos de idade. Vinte anos ap6s, "num mo
menta de fundo desanimo", levantou-se subitamente pronunciando 

o verso: Vou-me embora pra Pasargada. Procurou escreve-lo e nao 

teve o sucesso esperado. Passou muitos anos sem se lembrar dele, 

quando em outro momenta solitario e de frustrac;ao, escreveu-o de 

uma s6 vez, tal como hoje o conhecemos. Assim, Vou-me embora 
pra Pasargada, foi seu poema de mais longa gestac;ao. 

90 



No livro ltinerario de Pasargada, o autor narra o quanta gostava 

desse poema, elaborado num momenta de desalento e tedio. Era um 

desabafo de evasao "da vida besta". Bella Josef cementa que era o in

gressar na vida comum em que ele nao era mais doente e, para mostrar 

a impossibilidade de realizac;ao do sonho, inclufra um "nonsense" (17): 

Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

A escritora Maria Julieta (18) complementa essa ideia dizendo 

que o pai de Manuel Bandeira havia inculcado no filho o prazer pelo 
"nonsense" eo proprio nome Pasargada havia-lhe chamado a aten

c;ao por esse motivo. 
Vou-me embora pra Pasargada, diferentemente do Pneumo

t6rax, nao possui um unico termo medico. Mas, as enfermidades, 

com freqOencia, geram conflitos os quais podem ser reprimidos e, 

eventualmente, voltarem ao nfvel de consciencia, espontaneamente, 

ou depois de um Iongo perfodo de analise. Dessa maneira, estudarei o 

poema procurando detectar eventuais conflitos oriundos de sua pro
longada enfermidade. 

0 conflito sexual deve ter sido de grande importancia a julgar 
pela insistencia do poeta desejar ter "a mulher que eu querol Na 
cam a que escolherei ", de haver, em Pasargada, "prostitutas bonitas 

I Para a gente namorar" e de existir "um processo seguro I De im
pedir a concepc;ao". Varios motives devem ter dado origem a esse 
conflito, entre eles: 

- o repouso absolute, as vezes ate genital, impasto porum perfo

do prolongado, quando tinha dezoito anos; 
- o isolamento, tambem prolongado, em sanat6rios e cidades 

interioranas, uma vez que a tuberculose era, naquela epoca, uma do
enc;a de diffcil cura e altamente contagiosa; 
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- a presenc;a da II doenc;a da cur a II, que usual mente restringia as 
atividades fisicas do paciente, mesmo havendo cura bacteriol6gica. 

0 temor do contagia da tuberculose pulmonar as pessoas sas 
pode ser avaliado no epis6dio ocorrido com o poeta quando chegou a 
Teres6polis em 1906, narrado por Waldemar Lopes, no livro Bandeira: 
estrela permanente no ceu de Pasargada (19): 

"A tosse inc6moda, perturbando a paz dos outros hospedes, os 
escarros de sangue, a todos alarmando com o risco de contagia, 
tornaram Bandeira um companheiro indesejavel no pequeno 
hotel em que lhe estava reservado alojamento. Valeram-lhe, na 
emergencia, as boas amizades de um dos seus tios, que logo lhe 
arranjou c6modos em um Iugar proximo; um pequeno quarto na 
sede da Camara Municipal". 

Conforme foi previamente discutido nao havia, no inicio do se
culo XX, medicamentos eficazes para a cura da tuberculose pulmonar. 
A recuperac;ao dos pacientes se fazia lentamente e com freqOencia 
deixava lesoes irreversiveis no pulmao, tais como fibrose pulmonar e 
dilatac;ao dos br6nquios (bronquiectasia). Essas lesoes faziam com que 
os pulmoes nao funcionassem adequadamente constituindo o que se 
chamava a lldoenc;a da cura 11

• Dessa maneira explica-se a dificuldade 
de Bandeira fazer esforc;os, aquelas ac;oes insignificantes para um ho
mem normal como fazer ginastica, andar de bicicleta, montar em bur
ro brabo, subir em pau-de-sebo e tamar banho de mar. Para Bandeira 
a realizac;ao dessas ac;oes corresponderia a mais profunda aspirac;ao de 
um tuberculoso (18). Ele complementa o sonho de fazer esforc;os com 
o desejo de voltar a infancia, o seu porto seguro, periodo em que, livre 
da doenc;a, era capaz de fazer todas as atividades da meninice. 

A ideia de impedir a concepc;ao e de longa data. Na AntigOidade 
ja havia metodos anticoncepcionais, entre outros, o uso de amuletos, 
ritos magicos, poc;oes, suspensao da respirac;ao no momenta do elf-

92 



max sexual, e no Egito, usavam mel ou excremento de crocodile na 

vagina. Os metodos anticoncepcionais evolufram no decorrer dos anos 

e, no infcio do seculo XX, os seguintes podem ser citados: a camisa de 

Venus, o diafragma, os cremes vaginais, os dispositivos intra-uterinos, 

a abstinencia peri6dica (tabelinha ou Ogino-Knaus) eo co ito interrom

pido. Todos eram sujeitos a falhas (15). 

A gestac;:ao pode ser motivo de conflito entre os amantes, princi

palmente, naqueles que nao a desejam. Assim sendo, era de se espe

rar que um enfermo grave temesse as conseqUencias de uma gravidez 

inesperada. Ao dizer que em Pasargada "Tem um processo seguro I De 

impedir a concepc;:ao", Manuel Bandeira, previu, com anos de antece
dencia, o aparecimento das pflulas anticoncepcionais (anovulat6rios), 

utilizados amplamente nos dias atuais, como metoda eficaz de evitar 

a concepc;:ao. 

Tem telefone automatico. 0 telefone, inventado por Alexander 

Graham Bell, foi apresentado ao mundo em 1876 na Exposic;:ao da Fi

ladelfia, nos Estados Unidos da America. 0 Brasil rapidamente entrou 

na era das telecomunicac;:oes, pais tres anos ap6s, a primeira linha foi 

instalada no Rio de Janeiro e, num curta espac;:o de tempo, em outras 

cidades brasileiras. Deve-se a Confuncio Pamplona o pioneirismo de 

implantar no Ceara a primeira linha telef6nica privada no dia 11 de 

fevereiro de 1883 (25). 
Os telefones auto maticos, que substitufram os ultrapassados apa

relhos a magneto, s6 foram inaugurados no Brasil na decada de vinte 

do seculo passado, sendo Campinas a primeira cidade que isto ocor

reu, exatamente no perfodo em que o poema foi publicado. 
Numa visao medica ligarfamos a ideia do "telefone automatico" 

as emergencias, principal mente em uma pessoa com doenc;:a de longa 
durac;:ao. As dificuldades de entrar em contato com um profissional da 
saude nessas ocasioes seriam maiores com os telefones a magneto do 
que com os automaticos, problema este resolvido em Pasargada. 

Joao Alphonsus no trabalho 0 telefone na obra de Manuel Ban
deira diz que o poeta tinha nos seus versos modernos, o que chamou 
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"complexo do telefone". Observa que "toda vez que o poeta joga com 
o inconsciente, faz sondagens surrealistas, Ia vern o telefone" (1 ). 

Outro aspecto interessante que merece ser discutido com mais 
profundidade eo verso "Tem alcal6ide a vontade". 

Alcal6ides sao substancias nitrogenadas, encontradas em plantas, 
algumas com ac;ao hipn6tica no homem, entre elas, os derivados do 
6pio: morfina, codefna, cocafna, herofna e dilaudid. Na obra de Manuel 
Bandeira encontramos varias vezes referencia aos opiaceos, a saber: 

- Sao um deliria de morfina -em Pierrete, no livre Carnaval; 

- Uns tomam eter, outros cocafna . -em Nao sei dan<;ar, no livre 

Libertinagem; 

- Tem alcal6ide a vontade - em Vou-me embora pra Pasargada, 

no livre Libertinagem; 

- A uremia nao o deixava dormir. A filha deu uma inje<;ao de 

sedol. -em Canto cruel, no livre Estrela da manha; 

- 0 Suplicante - Padre Nosso, que estas no ceu, santificado seja 

o teu nome. Venha a n6s o teu reino. Seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no ceu . 0 p6 nosso de cada dia nos da 

hoje ... I 0 Senhor (interrompendo enternecidfssimo)- Toma Ia, 

meu filho. Afinal tu es p6 e em p6 te converteras!- em Sonho de 

uma noite de coca, no livre Mafua do malungo; 

- Havia, ainda, no Rio de 1920, uns visas de Pasargada (Tinha 

alcal6ide a vontade ... ) - na cr6nica Tempo dos Reis, no livre 

Cole<;ao Melhores Cr6nicas. Manuel Bandeira; 

- Sob esse ponto de vista os alcal6ides nao servem, sao vfcios 

muito esquisitos e muito elegantes - na cr6nica Suicidas, no 

livre Cole<;6es Melhores Cr6nicas. Manuel Bandeira . 

Manuel Bandeira teve uma doenc;a grave de longa durac;ao. Teria 
tido ele necessidade de tamar um alcal6ide no decurso de sua enfer
midade? Eram os derivados do 6pio empregados, naquela epoca, no 
tratamento da tuberculose pulmonar? 
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Fazendo uma revisao superficial sobre o problema encontramos 

as seguintes referencias sobre o assunto: 

- em 1890, Chernoviz no Dicionario de Medicina Popular, reco

menda para tosse, entre outras medica~oes, o uso de pflulas de code
Ina, 5 cg por dia (12); 

- em 1906, Dieulafoy publicou, na revista Clfnique Medicale de 
/'Hotel de Dieu (1905-1906), o trabalho II Pyopneumothorax purulent 

tuberculeux sans infection surajoute 11

, onde descreve um caso grave 

de tuberculose pulmonar tratado com inje~6es de morfina e inala~6es 
de oxigenio (14); 

-Ulrich, no livro Diagn6stico y Tratamiento de Ia Tuberculosis Pul
monar y Larfngea, 1935, recomendava a administra~ao noturna de 

narc6ticos contra a tosse para permitir o sono dos pacientes e seus 
companheiros; as drogas empregadas podiam sera morfina por inges
tao e, principalmente, a codefna. 0 grande perigo era o aparecimento 

do habito (27); 

- em 1951, quando as drogas anti-tuberculosas ja se mostravam 

eficazes, Otto Miller, dava as seguintes indica~6es do hipn6tico: II As 

inje~6es de cloridrato de morfina devem ser empregadas sem restri
~6es contra a dor e a dispneia de doentes incuraveis com pouco tempo 
de vida, tais como, cancerosos, cardfacos e tuberculoses (21 )II; 

- no livro de texto de Harrison e colaboradores, Principles of Internal 
Medicine, 1954, encontrei referencia do emprego de pequenas doses de 
codefna, a qual pode ser util para diminuir a tosse e, consequentemente, 
evitar a propaga~ao da doen~a para outras areas do pulmao (16). 

Esses dados levam a crer que no infcio de seculo XX os alcal6i
des eram, com frequencia, empregados no tratamento da tuberculose 

pulmonar, pois alem do efeito hipn6tico, possufam uma intensa a~ao 
antitussfgena. A grande limita~ao do emprego desses medicamentos 
era o habito, que surgia logo no infcio do tratamento. A codefna era 
bastante eficaz no controle da tosse e era a preferida por induzir me

nos esta complica~ao. 
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E provavel que o poeta, devido a gravidade de sua doen<;a, tenha 

sido obrigado a fazer uso dos alcal6ides, principalmente morfina e 

codefna . Como vimos era o tratamento usual da epoca e, em algumas 
instancias, ate obrigat6rio. No poema Pierrete, Manuel Bandeira des

creve, com perfei<;ao, um delfrio de morfina, ocorrido em uma pessoa 

culta, conhecedora de ondinas, faunos, salamandras, virgens hama

drfades, etc. sem se esquecer das "pupilas tontas", uma complica<;ao 

comum nos que tomam morfina. 

Manuel Bandeira termina o poema "Vou-me embora pra Pasar

gada" com os versos: "E quando eu estiver mais triste I Mas triste de 

nao ter jeito I Quando de noite me der I Vontade de me matar I - La 

sou amigo do rei - I Terei a mulher que eu quero INa cama que esco

lherei I Vou-me em bora pra Pasargada ". 

A idea<;ao suicida eo humor deprimido, indicado pelo relato sub

jetivo do doente se dizer triste, fazem parte dos criterios para se che

gar ao diagn6stico de um epis6dio depressive maior. Por outro lado, 

os psiquiatras relacionam uma longa lista de transtornos neurol6gicos, 

end6crinos e infecciosos (20) que podem produzir sintomas de depres

sao. Dessa maneira, acredito que a tristeza do poeta e a ideia de sui

cfdio podem ser consideradas como sintomas depressives decorrentes 

da longa doen<;a que o atingiu, e nao um quadro clfnico de depressao. 

OS SINOS 

0 poema "Os sinos", de Manuel Bandeira, foi publicado pela pri
meira vez no livro Poesias, em 1924, o qual inclui "Ritmo dissoluto, Cinza 
das horas e Carnaval" (7). Na antologia poetica Testamento de Pasarga
da, Ivan Junqueira (1 0) apresenta-o no capitulo "A musica da poesia" . 

Os sinos sao instrumentos musicais conhecidos de longa data. Os 
poetas, com frequencia, utilizam o dobrar dos mesmos para expressa
rem sentimentos multiples. Muito comum e canta-los nas festividades 
de Natal, ocasiao em que todos celebram as alegrias decorrentes do 
nascimento de Cristo e fazem pedidos de renovadas esperan<;as para 
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o ano que esta por vir (11) . Se de um lado os sinos refletem a ideia de 

alegria, do outro, podem irradiar tristeza, uma vez que, com freqUen
cia, estao presentes nas cerim6nias funebres. 

0 escritor americana Edgar Allan Poe, no poema "The Bells" (24), 

descreve as diversas mensagens que os sons dos sinos podem nos 

enviar, tais como: os sons repletos de transbordante alegria emitidos 

pelos sinos de prata; os harmoniosos e suaves dos casamentos (sinos 

de ouro); os sons altos, alarmantes, de terror, dos sinos de bronze e o 
badalar triste dos sinos de ferro, revelando melancolia. 

0 poeta portugues Antonio Nobre, que exerceu muita influencia 
sabre Bandeira, p6s no seu poema "Os sinos", emoc;6es multiplas ori

ginadas dos seus dobres (22). Dessa maneira ele canta : 

- as alegrias de um noivado: "Os sinos tocam a noivado, I No 

Ar lava do!"; 

- os sentimentos positivos e negativos que podem estar presen

tes no decorrer de um batizado: "Eo sino toea a batizadol Um outro 

fado!" e "0 boa Madrinha, que o enxugas de leve, ITem d6 desses 

gritos! compreende esses a is: I Antes o enxugue a Velha! antes Deus 

to leve! I Nao sofre mais ... " 

-a morte de um anjinho: "Os sinos dobram por anjinho, I La no 

Minho!" e "Que asseada que vai pra cava !I Olhai! olhai! I Sapatinhos 

de sola nova! I Olhai! olhai!" 

-a serenidade de uma novena: "0 sino toea pra novena, I Gra

tiae plena,"; 

- o chamado de Senhor-fora : "0 sino chama ao Senhor-fora, I A 

esta hora!" 
- e, finalmente, a presenc;a da morte: "E os sinos dobram a de

funtos, I Dlim! dlao! dlim! dlom! IE os sinos dobram, todos juntos, I 
Dlom! dlim! dlim!l dlom! 

Ap6s essas reflex6es e possfvel analisar Os sinos atraves de um 

prisma da presenc;a da morte, uma vez que esse tema e muito fre

qUente na obra de Bandeira . A ideia pode ser vista na cr6nica "Sauda

des de Quixeramobim" (8), onde o poeta relembra o perfodo em que 
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esteve naquela cidade do interior cearense para tratamento de sua 

doenc;a, em 1908. Morava em um casarao, cujos fundos davam para 

o rio Quixeramobim, totalmente seco, e a frente estava voltada para a 
igreja da matriz. Dizia: 

"De vez em quando morria um cidadao de Quixeramobim e o 

sino grande da matriz entrava a dobrar. Era formidavel. Sino de 

Quixeramobim, bateras par mim? Dizia eu comigo pressagamente." 

Paixao e a parte do Evangelho que lembra o martfrio de Jesus 

Cristo e dos santos. Dessa maneira, o poeta pernambucano repica o 

"Sino da Paixao" para seus entes queridos: mae, irma, pai e irmao, 

mortos, respectivamente, em 1916, 1918, 1920 e 1922. 0 poema 

deve ter sido escrito num perfodo de profunda tristeza de Manuel Ban

deira, isto e, entre 1922 (morte do irmao) e 1924 (data da publicac;ao). 

"Sino da Paixao, - pela minha mae! I Sino da Paixao, - pela minha 

irma!" Consciente da falta que elas iam I he fazer, nos cuidados com sua 
saude, o poeta suspira: "Sino do Bonfim, que vai ser de mim ? ... " 

Bandeira sempre teve uma grande influencia e dependencia do 

pai. Essas ideias podem ser sentidas na cronica 0 momenta mais 
inesquecivel (8) quando afirma que " ... nao tinha medo de morrer, 

bem entendido, se no transe tivesse na minha mao a mao de meu 
pai" . Na mesma cronica conclui: "Nao morrerei com a mao na de meu 

pai. Ele que morreu com a sua na minha." E interessante notar que, di
ferentemente da mae, irma e irmao, no caso do pai o poeta questiona 
"0 sino da Paixao ... Por meu Pai? ... " e, imediatamente, ele rejeita sua 
morte dizendo incisivo: 'Nao! Nao!" 

Outros versos que podem ser relacionados a ideia de morte sao: 

- Sino de Belem, pelos que inda vem! 

-Sino da Paixao, pelos que Ia vao? 

-Sino do Bonfim, bateras por mim? ... 

-Sino do Bonfim, ai de mim, par mim. 
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DOEN(:AS NA POESIA DE MANUEL BANDEIRA 

0 uso de termos medicos e nome de doen~as sao observa~6es 
frequentes na poesia de Manuel Bandeira . 0 tema merece um estudo 

profunda, incluindo os motives pelos quais o poeta usou os referidos 

termos. No presente trabalho apresentarei apenas uma lista de algu
mas enfermidades coletadas no decorrer da leitura de sua obra refe
rindo o livro em que foram escritas. 

Uremia: em "Conto cruel", no livro A estrela da manha. 
Malaria: em "Nao sei dan~ar'', no livro Libertinagem. 
Molestia de Chagas: em "Nao sei dan~ar'', no livro Libertinagem 
Ancil6stomo: em "Nao sei dan~ar'', no livro Libertinagem 
Lepra : em "Estrela da manha", no livro Estrela da manha 
Raquitismo: em "Meninos carvoeiros", no livro 0 ritmo dissolute; 
-em "0 inutilluar", no livro A Cinza das horas; 
-em "Poetica", no livro Libertinagem. 
Sffilis: em "Poetica ", no livro Libertinagem; 
-em "Tragedia brasileira", no livro Estrela da manha; 
-em "As tres Marias", no livre Bela bela. 
Dermite: em "Tragedia brasileira ", no livro Estrela da manha. 
Suicfdio: em "Estrela da manha ", no livro Estrela da manha. 
Gripe: em "Can~ao de muitas Marias", no livro Lira dos cinquenf anos. 
Histeria: em "A dama branca", no livro Estrela da manha. 
Gota: em "Viriato Octagenario", no livro Mafua do Malungo. 
Tuberculose: nos poemas: 
- "Vulgfvaga" , no I ivro C arnaval. 
- "Gesso", no I ivro Ritmo dissolute. 
- "A dama branca ", no livro Estrela da manha. 
- "Auto -retrato", no livro Mafua do malungo. 
- "Pierrot bra nco", no livro Carnaval. 
- "Na rua do sabao", no livro 0 ritmo dissolute. 
- "Bonheur lyrique", no livro Libertinagem. 
- "Mangue", no livro Libertinagem. 
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RESUMO 

No presente trabalho foi efetuado um estudo do tema medicina 

na obra poetica de Manuel Bandeira. Ap6s uma revisao da hist6ria da 

tuberculose no mundo e dos avanc;os na terapeutica da doenc;a, foi 

discutida a tuberculose pulmonar que acometeu o poeta pernambuca

no quando tinha dezoito a nos. A seguir, os poe mas "Pneumot6rax. 
Vou-me embora pra Pasargada" e "Os sinos" foram interpretados 

sob o prisma medico. Ao concluir foi apresentado uma lista de termos 

medicos e nomes de doenc;as encontrados na poesia do autor. 
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