
Pernambuco comum de dois 

Batista de Lima 

São muitos os poetas surgidos em Pernambuco e que têm 
se destacado na literatura brasileira. Também muitos desses têm 
trabalhado o poema sob uma perspectiva de questionamento do 
próprio fazer poético. São metapoetas a serviço do poema, ques
tionando-o no cerne do próprio verso, o que se constitui uma das 
características da modernidade. Desses, procuraremos uma apro
ximação mais demorada, tentando detectar alguns pontos comuns, 
entre Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. 

Seria temeroso, pois disperso e longo, um vasculhar da obra 
inteira de cada um, para se constatarem passagens metapoéticas. 
Procuramos, então, escolher um metapoema, dentre os muitos que 
cada um compôs, para ilustrar e servir de base a nossa tentativa 
de análise comparativa. 
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De Manoel Bandeira, apresentamos "Os Sapos": 

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

Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi: 
-"Meu pai foi à guerra!" 
- ao oz. - oz. - ao oz ... "N- fi .,, "F .,, "N- fi ·11 

O sapo-tanoeiro 
Parnasiano agudo, 
Diz: - "Meu cancioneiro 
É bem martelado. 



Vede como primo 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 
Os termos cognatos. 

O meu verso é bom 
Frumento sem joio. 
Faço rimas com 
Consoantes de apoio. 

Vai por cinqüenta anos 
Que lhes dei a norma: 
Reduzi sem danos 
A formas a forma. 

Clame a saparia 
Em críticas céticas: 
Não há mais poesia, 
Mas há artes poéticas ... " 

Urra o sapo-boi: 
-"Meu pai foi rei" - "Foi!" 

" ""r- fi '"I "F '"I "N.- fi 'I" - 1vao Ol . - Ol . - ao oz. . 

Brada em um assomo 
O sapo-tanoeiro: 
- "A grande arte é como 
-Lavor de joalheiro. 

Ou bem de estatuário. 
Tudo quanto é belo, 
Tudo quanto é vário, 
Canta no martelo." 

Outros, sapos-pipas 
(Um mal em si cabe), 
Falam pelas tripas: 
-"Sei!"- !Não sabe" - "Sabe!". 
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Longe dessa grita, 
Lá onde mais densa 
A noite infinita 
Verte a sombra imensa; 

Lá, fugido ao mundo, 
Sem glória, sem fé, 
No perau profundo 
E solitário, é 

Que soluças tu, 
Transido de frio, 
Sapo-cururu 
Da beira do rio ... 

(Bandeira, 1986:46) 

Esse poema foi escrito em 1918 e apareceu em livro, em 1919, 
na primeira edição de Carnaval, segundo livro publicado por 
Manuel Bandeira. Foi uma edição custeada pelo seu próprio pai, 
através de Tipografia Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. 

A repercussão do poema "Os Sapos", na época, foi tão 
marcante que Sérgio Buarque de Holanda definiu-o como sendo 
o hino nacional dos modernistas. Essa repercussão passara a to
mar corpo, a partir do momento em que Ronald de Carvalho lia 
"Os sapos" no Teatro Municipal de São Paulo, em plena Semana 
de Arte Moderna de 1922 e era vaiado terrivelmente por uma pla
téia inflamada e temerosa das inovações dos modernistas. 

De João Cabral de Melo Neto, apresentamos "Rios sem dis
curso": 
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Quando um rio corta, corta-se de vez 
o discurso-rio de água que ele fazia; 
cortado, a água se quebra em pedaços, 
em poços de água, em água paralítica. 
Em situações de poço, a água equivale 
a uma palavra em situação dicionária: 



isolada, estanque no poço dela mesma, 
e porque assim estanque, estancada; 
e mais: porque assim estancada, muda, 
e muda porque com nenhuma comunica, 
porque cortou-se a sintaxe desse rio, 
o fio de água por que ele discorria. 

O curso de um rio, seu discurso-rio, 
chega raramente a se reatar de vez; 
um rio precisa de muito fio de água 
para refazer o fio antigo que o fez. 
Salvo a grandiloqüência de uma cheia 
lhe impondo interina outra linguagem 
um rio precisa de muita água em fios 
para que todos os poços se enfrasem: 
se reatando, de um para o outro poço, 
em fases curtas, então frase e frase, 
até a sentença-rio do discurso único 
em que se tem voz a seca ele combate. 

(Melo Neto, 1975:26) 

Esse poema de João Cabral de Melo Neto foi publicado ini
cialmente em 1966, no seu livro A educação pela pedra, editado 
pela Editora do Autor. Coincidentemente, o livro é oferecido a 
Manuel Bandeira. 

O texto-base, no entanto, para a nossa comparação é "Os 
sapos". E mesmo antes de se penetrar na parte estrutural de cada 
um, é bom observar alguns aspectos coincidentes que mesmo 
marcados pela simplicidade, merecem ser citados. 

Os dois autores são pernambucanos. Passaram a infância 
em Pernambuco. Foram "marcados" por Pernambuco. Ambos par
tiram da terra-mãe; um à procura de estudos e saúde, o outro à 
procura de cismar o mundo, re-escrevê-lo. Um professor, outro 
diplomata. Ambos guardando as ligações profundas com a Re
gião de origem e com os laços familiares. Os dois fazem, nos tex-
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tos aqui transcritos, o exercício da modernidade através da com
posição de metapoemas. 

Em "Os Sapos", Manuel Bandeira faz uma crítica ao 
Parnasianismo já em estágio de saturação. É evidente que o alvo 
principal é Olavo Bilac com seus exageros formais tão bem paten
teados em "Profissão de Fé": 

"Torce, aprimora, alteia, lima 
A frase; e, enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
Como um rubim." 

(Bilac, 1946:5) 

Esse exagero na "forma" (ô) pregado por Bilac é satirizado 
por Bandeira quando diz: 

"O sapo-tanoeiro 
Parnasiano agudo, 
Diz: - Meu cancioneiro 
É bem martelado. " 

(Bandeira, 1986:46) 

O poeta atinge também outros alvos além de Bilac, e um 
deles é o escritor Goulart de Andrade, um dos que levaram o 
Parnasianismo a conseqüências perniciosas. Esse escritor, no seu 
livro Apoteoses, chamava a atenção do público para o fato de não 
fazer uso de rimas com termos cognatos. Daí dizer o poema: 

"Que arte! E nunca rimo 
Os termos cognatos". (idem) 

O sapo-tanoeiro que aqui não é mais Bilac, e sim Goulart de 
Andrade, também diz: 

58 

"Vede como primo 
Em comer os hiatos" 

(ibidem) 



Afinal, o mesmo Goulart publicara também poemas em que 
adotara a rima francesa com consoante de apoio (consoante que 
procede a vogal tônica da rima) . Assim sendo; o "sapo-tanoeiro" 
seria o poeta parnasiano em oposição ao "sapo-cururu" que seria 
o poeta modernista. 

Um outro elemento disparado por Bandeira, na sua refe
rência aos parnasianos, é a sátira. E o elemento satírico aparece 
mais enfaticamente em dois momentos especiais. Primeiro quan
do o autor fez uso do próprio sapo, "com todas as suas funções 
rítmicas e acapachadas, para figurar os orgulhosos senhores da 
literatura brasileira da época" (Moraes, 1962:45). Depois, quando 
são utilizadas, no próprio poema, expressões próprias do 
Parnasianismo mais pedante: "frumento sem joio" (v.18) e "lavor 
de joalheiro" (v.36). A própria redondilha menor, rara entre os 
parnasianos, bem como o tom oratório, solene, empertigado e 
professoral bilaquiano, dão um aspecto satírico ao conjunto do 
poema. Menos enfático, porém, mais polêmico é o elemento for
mal, mais precisamente, a questão entre "forma" (ô) e "forma" . 

"Vai por cinqüenta anos 
Que lhes dei a norma: 
Reduzi sem danos 
A formas a forma . (Bandeira, 1986:21). 

Para José VE;!ríssimo, "forma" (ô) é "perfeição métrica" 
(Moraes, 1962:43) e "forma", "correlação da palavra com o pensa
mento" (idem). No caso do poema em estudo, é o sapo-tanoeiro 
ou parnasiano que fala para a saparia de seguidores (pós
parnasianistas) suas palavras de ordem. Havia entre esses sapos 
parnasianos, realmente, uma certa confusão entre "forma" (ô) e 
"forma", pois a maioria acreditava ser a "forma" (ô), a "forma". 

O que fez Bandeira, foi livrar-se do engano parnasiano, fun
damentando-se no conceito de que a forma ideal está no ponto 
mais aproximado entre a idéia e a palavra . Se acontecer dessa 
"idéia" estar a serviço da "palavra", que a transmite, mesmo as 
duas confluindo para um só encontro que é a "forma", tem-se o 
tratamento metalingüístico da linguagem. Ora, no poema "Os Sa-
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pos", há uma preocupação do autor em questionar o próprio fa
zer poético, o que provoca o mesmo tratamento com relação ao 
poema, ou seja, o surgimento do metapoema. 

O mesmo ocorre com o texto de João Cabral, o que atesta 
um ponto em comum entre os dois pernambucanos poetas. Aqui 
caberia uma observação numa terceira escritura, não na de Ban
deira nem na de João Cabral, mas na escritura do leitor, na re
escritura. Tomar-se, por exemplo, o texto como um curso a ser 
transposto pelo leitor, e observá-los após o fenômeno, o transcur
so. Como ficariam, no caso, o texto, ou metatexto cabralino, e seu 
leitor, re-escritos? 

Uma leitura é um transcurso. Incólume, não se passa por 
um texto. Tome-se o texto como um curso d'água e verifica-se que 
é difícil transpô-lo sem que fique no mínimo o fato de tê-lo tido 
como referencial do salto. Salto ou vôo, mergulho ou nado, o trans
curso marca. O curso d'água é um texto líquido de frases chuva e 
palavras pingo. O texto é um curso d'água em que uma chuva de 
frases traçadas liquidamente são fruto de uma associação de pin
gos palavras que se encrespam parágrafos afora para desaguar 
nos rios e mares texto. O texto é evolutivo enquanto rio e definiti
vo quando mar. 

Transpor um curso/texto é alterar seu estado normal. Ne
nhum rio é o mesmo depois de transposto; nenhum texto é o mes
mo depois da leitura. A cada leitura, o texto se reescreve, se revi
gora no universo novo em que se instaurou; a cada transcurso o 
rio se alarga e adere em quem o transpôs. 

Como os rios, os textos se apresentam límpidos, às vezes, 
obscuros outras. Uns mais, outros menos propícios ao mergulho 
mas todos guardando um universo refletivo, um cosmos que se 
deslocou e se instalou na sua profundidade ou pequenez. 

Ser texto ou curso é ser profundo por ser possibilidade de 
vôo, mergulho e êxtase. 

O texto é inesgotável. E por mais que os teóricos o analisem, 
há sempre algo a descobrir. Nenhuma estética tem sido definitiva 
na análise textual. 

Por ser inesgotável o texto, aqui concluímos esse enumerar 
de sugestões, de veredas, ou de pequenos regatos por onde pode-
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rão se iniciar aqueles que, com maior fôlego, queiram desbravar 
os vários e vários caminhos ou cursos que esses dois textos têm 
possibilidade de proporcionar. Para isso, um dos caminhos que 
achamos dos mais promissores, seria, a partir desses dois autores 
e de outros conterrâneos seus, verificar a metapoesia que de seus 
textos se esvai, como um testemunho de uma modernidade 
nordestina da. 
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