A MEDICINA EM MANUEL BANDEIRA

Jo sé Murilo Martins

Manuel Bandeira ocupa uma posição 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, crítico literário e tradutor, foi,
por muitos anos, professor de Literatura no Colégio Pedro II e Literatura Hispano-Americana na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Seu sonho de jovem era ser arquiteto e relata João
Condé (13) que ele, se pudesse recomeçar a vida, gostaria de seguir
essa profissão. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em
1940, na vaga de Luís Guimarães Júnior, cadeira 24.
A poesia de Bandeira é muito autobiográfica. No dizer de Ivan
Junqueira, "não abriga enigmas conteudísticos ou inflorescências herméticas que a situem enquanto permanente desafio à argúcia das interpretações críticas. E quase nenhuma dificuldade nos oferece no nível
da leitura" (1 O).
O poeta pernambucano é autor de uma extensa obra literária
em poesia e prosa. Seu primeiro livro, A cinza das horas, foi publicado
em 1917, após um período de prolongada enfermidade. Na Epígrafe ele
resume seus sofrimentos:

5 ou bem-nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.
Referia-se como "mau destino" à tuberculose pulmonar que o
acometera em 1904, quando era estudante de arquitetura em São Paulo.
Essa doença incidiu sobre ele de forma brutal por dez anos, deixando
seqüelas definitivas que limitaram suas atividades físicas e desencadearam acentuados problemas psicológicos.
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Os temas prediletos da poesia do poeta pernambucano foram: a
infância, a doença e o amor (17). Pode-se acrescentar a eles, a morte e
a vida. O presente estudo objetiva discutir a parte referente à doença,
levando em consideração que esses temas, com freqüência, se entrelaçam. Para melhor compreensão do trabalho, inicialmente, será feita
uma revisão sucinta da tuberculose.

REVISÃO DE TUBERCULOSE
Tuberculose -É conhecida desde a Antigüidade. Estudos arqueológicos demonstraram a ocorrência da tuberculose em esqueletos
humanos encontrados no sul da Europa datando de 5000 anos antes
de Cristo (26). Foi detectada nas múmias do Egito, em 1325 A. C. e,
deve-se a Hipócrates, o Pai da Medicina (480 A.C.), o seu reconhecimento como uma doença, a qual deu a denominação de tísica.
É uma patologia de ocorrência universal e, por anos, dizimou
populações. Freqüente entre os homens de letras levou ao óbito muitos
escritores, entre eles: Castro Alves, Álvares de Azevedo, Casemiro de
Abreu, José de Alencar, Cruz e Souza, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva,
Martins Pena, Moliére, John Keats, irmãs Bronte, Robert Stevenson,
Tchekov, Dostoiéwski, Kafka e Antônio Nobre.
A tuberculose pulmonar caracteriza-se clinicamente por um
quadro infeccioso com febre vespertina, suores noturnos, falta de ar
e tosse pertinaz. Deve-se a uma infiltração do tecido pulmonar que
ao progredir ocasiona uma escavação (caverna) e, subseqüente, escarros sanguinolentos. Pode comprometer somente um pulmão, os dois e
evoluir, nos casos mais graves, para a morte.
Os grandes avanços da medicina no que concerne à etiologia e
ao tratamento da tuberculose foram: a descoberta do seu agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosae, ou bacilo de Koch, em 1882; o emprego do pneumotórax na forma pulmonar, por Forlanini, em 1889; o
reconhecimento da eficácia do pneumotórax, por Ascoli, em 1912; e a
descoberta de drogas eficazes na terapêutica da doença, a partir de 1940.
A estreptomicina, o PAS (ácido paramino-salicilico), a hidrazida, o etambutol, a rifampicina e a pirazinamida, empregados de maneira científica, podem, nos dias atuais, curar a maioria dos casos de
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tuberculose pulmonar. O mesmo não acontecia no início do século
XX, quando os tuberculosos deveriam se submeter a um tratamento
prolongado em climas saudáveis, internação em sanatórios, boa dieta e
repouso físico, moral e genital (às vezes, absoluto). O pneumotórax, ou
injeção de ar na pleura, era feito em casos especiais. Para que se tenha
uma idéia do tratamento a que os doentes eram submetidos naquela
época, eis o esquema proposto, em 1917, por Antônio Austregésilo,
professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membro da
Academia Brasileira de Letras (3):

Permanecer no leito 12 horas (noite e manhã)
Cifé com leite e ovos na cama
Levantar às 1O horas
Uma hora na espreguiçadeira antes do almoço
Almoço ao meio-dia
Repouso uma hora após o almoço
Pequena refeição no intervalo

REPOU SO UMA HORA ANTE S DO JANTAR
Jantar às 6 horas.
Uma hora de palestra ligeira em repouso
Ir para cama às 9 horas.
Seria tuberculose pulmonar a doença de Manuel Bandeira?
- Por muitos anos julgou-se que Augusto dos Anjos havia padecido e
morrido de tuberculose pulmonar. Humberto Nobre, amigo do poeta,
após estudar sua vida, concluiu que ele era portador de bronquiectasia,
uma enfermidade dos brônquios que pode dar um quadro clínico semelhante à tuberculose. O vate paraibano faleceu em 1914, na cidade
de Leopoldina, de pneumonia lobar. O médico que o assistiu na última
doença, para poder elucidar o caso e a pedido do doente, fez o exame
de escarro tendo encontrado somente o pneumococo e ausência do
bacilo de Koch (2).
Levando em consideração o ocorrido com Augusto dos Anjos,
pode-se questionar se os padecimentos de Manuel Bandeira eram de101

correntes de tuberculose pulmonar ou de outra enfermidade capaz de
imitar seu quadro clínico. Para a elaboração do diagnóstico de um doente, o médico baseia-se nas informações prestadas pelo mesmo, no
resultado do exame físico e nos achados dos exames complementares.
As opiniões formuladas por outros médicos que assistiram o enfermo
são também valiosas para a conclusão final.
Manuel Bandeira, em várias ocasiões, declara que tivera tuberculose pulmonar, grave, a qual mudara o rumo de sua vida. Na crónica O
momento mais inesquecível (8), o poeta e cronista diz:
Quando, aos 18 anos, adoeci de tuberculose pulmonar,
não foi à maneira romântica, com fastio e rosa na face pálida.
A moléstia que "não me perdoava" (naquele tempo não havia
antibiótico) caiu sobre mim como uma machadada de Brucutu. Fiquei logo entre a vida e a morte. E fiquei esperando a
morte. Mas ela não vinha.
A obra de Manuel Bandeira está cheia de referências sobre
sua enfermidade. Em Itinerário de Pasárgada (9), ele nos dá esta valiosa
informação, que foi de fundamental importância para o conhecimento
de sua vida e interpretação de sua obra poética:

Quando caí doente em 1904, fiquei certo de morrer dentro de
pouco tempo: a tuberculose era ainda "moléstia que não perdoa". Mas fui
vivendo, morre-não-morre, e em 1914 o dr. Bodmer, médico-chefe do sanatório de Clavade4 tendo-lhe eu perguntado quantos anos me restariam
de vida, me respondeu assim: "O senhor tem lesões teoricamente incompatíveis com a vida; no entanto está sem bacilos, come bem, dorme bem, não
apresenta, em suma, nenhum sintoma alarmante. Pode viver cinco, dev
quinze anos... Quem poderá dizer?... "
Porém, as informações mais seguras de que a doença de Manuel Bandeira, realmente, era tuberculose pulmonar, foram colhidas
da conferência do Professor Aloysio de Paula, médico que assistiu o
poeta por muitos anos, a qual foi proferida na Academia Nacional de
Medicina no dia 15 de maio de 1986 (23):
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Ele tinha sqfrido uma tuberculose extensa e grave, das que difiálmente perdoam, como ele próprio dizia. Cicatrizes esparsas no pulmão
direito e o pulmão esquerdo destruído. O processo ácatriáal tinha transformado aquele pulmão em um bloco de fibrose, com brônquios dilatados, onde o catarro se acumulava. Era a chamada "doença da cura": a
tuberculose se fora, mas deixava um pulmão mutilado efora de junção.
Daí a tosse e a expectoração que procurava controlar, como aprendera no
sanatório. Toda manhã, Bandeira fazia a denominada toalete brônquica.
Procurava expectorar o máximo para esvaziar o catarro que se acumulara durante a noite. Depois do almoço, repousava, de acordo com o ritual
do sanatório. E à tarde, lépido efagueiro, desáa de Santa Teresa, ou dos
apartamentos em que passara a residir, para a vida da ádade. E, assim,
Bandeira chegou aos 80 anos, já transformado em monumento naáonal.
Foi quando a saúde começou a preocupar. Tentei preservar-lhe o máximo
o aparelho respiratório. Nebulizações e antibióticos, tapotagem e drenagem postural, mantinham-no limpo eprotegido.
As informações do tisiologista Aloysio de Paula são bem elucidativas em relação ao quadro clínico e extensão da doença. A boa assistência que deu ao seu cliente e a disciplina do poeta no cuidado com
sua saúde justificam a grande sobrevida que Manuel Bandeira teve. A
morte tão esperada por muitos anos de tuberculose pulmonar não veio.
A grande figura da literatura brasileira faleceu no dia 13 de outubro de
1968, internado em um hospital, de hemorragia digestiva incontrolável,
secundária a uma úlcera duodenal.
Terapêutica pelo clima- No irúcio do século XX, recomendava-se aos pacientes com tuberculose pulmonar: dieta, repouso e cura
em regiões de bons climas, de preferência, em sanatórios. Manuel Bandeira tratou-se em Campanha (Minas Gerais), Teresópolis, Petrópolis
(estado do Rio) e nas cidades cearenses Maranguape (Pirapora), Uruquê e Quixeramobim. O soneto Verdes Mares, publicado em um jornal
de nosso estado, registra a passagem do poeta pelo porto de Fortaleza,
em 1908 (4).
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PNEUMOTÓ RAX
Pneumotórax apareceu no livro Libertinagem, publicado em 1930.
É o principal exemplo do tema doença na obra de Manuel Bandeira.
Neste poema, o poeta descreve os sintomas, o aspecto psicológico, o
resultado do exame físico e o tratamento inusitado recomendado a um
paciente com tuberculose pulmonar avançada, ativa. Inicia assim:
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Febre, escarros sanguíneos (hemoptises), falta de ar (dispnéia)
e suores noturnos fariam com que um médico, mesmo não sendo especialista, fizesse o diagnóstico dessa enfermidade milenar. O poeta,
possuindo uma grande força no emprego das palavras, complementou as
queixas do doente com 'Tosse, tosse, tosse'~ mostrando de uma maneira simples e precisa o caráter irritativo e pertinaz desse importante sintoma.
No exercício da profissão, o médico não pode se descuidar
psicológicos surgidos ao eclodir uma doença. Manuel
problemas
dos
Bandeira caracterizou esta situação quando introduziu o verso '54 vida
inteira que podia ter sido e que não foi'~ o qual reflete o desespero de um
jovem estudante de arquitetura que foi obrigado abandonar o curso ao
ser acometido de uma "doença que não perdoava".
Na avaliação de um doente é de fundamental importância o
exame físico que é sintetizado pelo poeta da seguinte maneira:

Mandou chamar o médico:
- Diga trinta e três.
- T Tinta e três... trinta e três ... trinta e três...
- Respire.
Após a descrição dos sintomas e a realização do exame físico
o médico pôde chegar a um diagnóstico definitivo de lesão pulmonar
bilateral. Ante a angústia do paciente, que guardava o sonho de cura
com o pneumotórax, recomenda uma terapêutica inusitada:
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- A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Esse é um típico poema autobiográfico. As lesões descritas pelo
médico: "O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito
infiltrado'~ dariam, no decorrer dos anos, as mesmas lesões de cura existentes em Bandeira, conforme o depoimento de seu médico Aloysio
de Paula.
Ironia e sarcasmo surgem no poema quando o médico prescreve o tratamento inusitado de tocar um tango argentino. A medicina
tem sido motivo de ironia de autores no passado. Moliére e Voltaire,
com freqüência, ridicularizavam os médicos do seu tempo e isso era
devido ao grande atraso científico da época em que viveram. Mesmo
nos dias atuais, um doente pode emitir uma crítica severa à ciência médica, principalmen te quando, apesar do grande progresso da medicina,
nada pode ser feito para seu caso específico. Em 1912, Ascoli mostrou a eficácia do pneumotóra x no tratamento da tuberculose e Ribeiro
Couto, amigo do poeta, fizera uso deste tipo de tratamento, com sucesso. Porém, o pneumotóra x só era indicado quando o paciente tinha
doença em um pulmão, nunca quando havia comprometi mento dos
dois. Portanto, deve ter sido motivo de grande frustração e angústia
quando ele tomou conhecimen to que aquela terapêutica salvadora não
podia ser empregada no seu caso.
É interessante notar que Bandeira escolheu o verbo tocar e
não dançar. Provavelmente, porque ele, como será visto adiante, com
as lesões que possuía, não suportava fazer exercícios físicos e também
porque, como declarou em um poema, "Não sei dançar". A escolha do
tango está ligada ao caráter trágico da música.
Ivan Junqueira, em O testamento de Pasárgada, colocou o poema
Pneumotórax no capítulo de "Sarcasmo e humor". Ele comenta que o
humor do poeta surge quando tenta parar o sentimento lírico defronte
da dura realidade (10).

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA
Publicado no livro Libertinagem, em 1930, é o poema mais festejado de Manuel Bandeira.
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Pasárgada é uma cidade do Irã, fundada por Ciro II, em 550 A.
C., para ser a capital da Pérsia, cujo nome significa campo ou tesouro dos persas. O poeta pernambuca no leu este nome pela primeira
vez quando tinha dezesseis anos de idade. Vinte anos após, "num momento de fundo desânimo", levantou-se subitamente pronunciand o o
verso: Vou-me embora pra Pasárgada. Procurou escrevê-lo e não teve o
sucesso esperado. Passou muitos anos sem se lembrar dele, quando em
outro momento solitário e de frustração, escreveu-o de uma só vez, tal
como hoje o conhecemos . Assim, Vou-me embora pra Pasárgada, foi seu
poema de mais longa gestação.
No livro Itinerário de Pasárgada, o autor narra o quanto gostava
desse poema, elaborado num momento de desalento e tédio. Era um
desabafo de evasão "da vida besta". Bella Josef comenta que era o ingressar na vida comum em que ele não era mais doente e, para mostrar
a impossibilidade de realização do sonho, incluira um "nonsense" (17):

Joana a úuca de Espanha
Rainha efalsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
A escritora Maria Julieta (18) complement a essa idéia dizendo
que o pai de Manuel Bandeira havia inculcado no filho o prazer pelo
"nonsense" e o próprio nome Pasárgada havia-lhe chamado a atenção
por esse motivo.

Vou-me embora pra Pasárgada, diferenteme nte do Pneumotórax,
não possui um único termo médico. Mas, as enfermidade s, com freqüência, geram conflitos os quais podem ser reprimidos e, eventualmente, voltarem ao nível de consciência, espontaneam ente, ou depois
de um longo período de análise. Dessa maneira, estudarei o poema
procurando detectar eventuais conflitos oriundos de sua prolongada
enfermidade.
O conflito sexual deve ter sido de grande importância a julgar
pela insistência do poeta desejar ter "a mulher que eu quero/ Na cama
que escolherei", de haver, em Pasárgada, "prostitutas bonitas/ Para a gente
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namorar" e de existir "um processo seguro / De impedir a concepção". Vários
motivos devem ter dado origem a esse conflito, entre eles:
- o repouso absoluto, às vezes até genital, imposto por um
período prolongado, quando tinha dezoito anos;
- o isolamento, também prolongado, em sanatórios e cidades
interioranas, uma vez que a tuberculose era, naquela época, uma doença de difícil cura e altamente contagiosa;
- a presença da "doença da cura", que usualmente restringia
as atividades físicas do paciente, mesmo havendo cura bacteriológica.

O temor do contágio da tuberculose pulmonar às pessoas sãs pode ser
avaliado no episódio ocorrido com o poeta quando chegou a Teresópolis em 1906, narrado por Waldemar Lopes, no livro Bandeira: estrela
permanente no céu de Pasárgada (19):
'54 tosse incómoda, perturbando a paz dos outros hospedes, os
escarros de sangue, a todos alarmando com o risco de contágio, tornaram
Bandeira um companheiro indesr:Jável no pequeno hotel em que lhe estava
reservado alqjamento. Valeram-lhe, na emergência, as boas amizades de
um dos seus tios, que logo lhe arra'!fou cómodos em um lugar próximo;
um pequeno quarto na sede da Câmara Municipal".

Conforme foi previamente discutido não havia, no início do século
XX, medicamentos eficazes para a cura da tuberculose pulmonar. A
recuperação dos pacientes se fazia lentamente e com freqüência deixava lesões irreversíveis no pulmão, tais como fibrose pulmonar e dilatação dos brônquios (bronquiectasia). Essas lesões faziam com que
os pulmões não funcionassem adequadamente constituindo o que se
chamava a "doença da cura". Dessa maneira explica-se a dificuldade
de Bandeira fazer esforços, aquelas ações insignificantes para um homem normal como fazer ginástica, andar de bicicleta, montar em burro
brabo, subir em pau-de-sebo e tomar banho de mar. Para Bandeira a
realização dessas ações corresponderia à mais profunda aspiração de
um tuberculoso (18). Ele complementa o sonho de fazer esforços com
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o desejo de voltar à infância, o seu porto seguro, período em que, livre
da doença, era capaz de fazer todas as atividades da meninice.
A idéia de impedir a concepção é de longa data. Na Antigüidade já havia métodos anticoncepcionais, entre outros, o uso de amuletos, ritos mágicos, poções, suspensão da respiração no momento do
clímax sexual, e no Egito, usavam mel ou excremento de crocodilo na
vagina. Os métodos anticoncepcionais evoluíram no decorrer dos anos
e, no início do século XX, os seguintes podem ser citados: a camisa de
Venus, o diafragma, os cremes vaginais, os dispositivos intra-uterinos, a
abstinência periódica (tabelinha ou Ogino-Knaus) e o coito interrompido. Todos eram sujeitos a falhas (15).
A gestação pode ser motivo de conflito entre os amantes, principalmente, naqueles que não a desejam. Assim sendo, era de se esperar
que um enfermo grave temesse as conseqüências de uma gravidez inesperada. Ao dizer que em Pasárgada "Tem um processo seguro / De impedir a
concepção", Manuel Bandeira, previu, com anos de antecedência, o aparecimento das pílulas anticoncepcionais (anovulatórios), utilizados amplamente nos dias atuais, como método eficaz de evitar a concepção.
Tem telifone automático. O telefone, inventado por Alexander
Graham Bell, foi apresentado ao mundo em 1876 na Exposição da Filadélfia, nos Estados Unidos da América. O Brasil rapidamente entrou na era
das telecomunicações, pois três anos após, a primeira linha foi instalada no
Rio de Janeiro e, num curto espaço de tempo, em outras cidades brasileiras.
Deve-se a Confúncio Pamplona o pioneirismo de implantar no Ceará a
primeira linha telefônica privada no dia 11 de fevereiro de 1883 (25).
Os telefones automáticos, que substituíram os ultrapassados
aparelhos a magneto, só foram inaugurados no Brasil na década de
vinte do século passado, sendo Campinas a primeira cidade que isto
ocorreu, exatamente no período em que o poema foi publicado.
Numa visão médica ligaríamos a idéia do "telefone automático" às emergências, principalmente em uma pessoa com doença de
longa duração. As dificuldades de entrar em contato com um profissional da saúde nessas ocasiões seriam maiores com os telefones a magneto do que com os automáticos, problema este resolvido em Pasárgada.
João Alphonsus no trabalho O telefone na obra de Manuel Bandeira
diz que o poeta tinha nos seus versos modernos, o que chamou "com108

plexo do telefone". Observa que "toda vez que o poeta joga com o
inconsciente, faz sondagens surrealistas, lá vem o telefone" (1).
Outro aspecto interessante que merece ser discutido com mais
profundidade é o verso "Tem alcalóide à vontade".
Alcalóides são substâncias nitrogenadas, encontradas em plantas, algumas com ação hipnótica no homem, entre elas, os derivados do
ópio: morfina, codeína, cocaína, heroína e dilaudid. Na obra de Manuel
Bandeira encontramos várias vezes referência aos opiáceos, a saber:

-São um delírio de morfina- em Pierrete, no livro Carnaval,·
- Uns tomam éter, outros cocaína. -em Não sei dançar, no livro Libertinagem;
- Tem alcalóide à vontade - em Vou-me embora pra Pasárgada, no livro
Libertinagem;
-A uremia não o deixava dormir. A filha deu uma i'!}eção de sedo/. - em
Conto cruel, no livro Estrela da manhã;
-O Suplicante- Padre Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. S ~ja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu. O pó nosso de cada dia nos dá hrje... / O Senhor (z·nterrompendo enternecidíssimo)- Toma lá, meu filho. Afinal tu és pó e em pó te converterás!
- em Sonho de uma noite de coca, no livro Mqfuá do malungo;
- Havia, ainda, no Rio de 1920, uns visos de Pasárgada (Tinha alcalóide
à vontade...) - na crônica Tempo dos Reis, no livro Coleção Melhores
Crónicas. Manuel Bandeira;
- Sob esse ponto de vista os alcalóides não servem, são vícios muito esquisitos
e muito elegantes - na crônica Suicidas, no livro Coleções Melhores
Crónicas. Manuel Bandeira.

Manuel Bandeira teve uma doença grave de longa duração. Teria tido
ele necessidade de tomar um alcalóide no decurso de sua enfermidade?
Eram os derivados do ópio empregados, naquela época, no tratamento
da tuberculose pulmonar?
Fazendo uma revisão superficial sobre o problema encontramos as seguintes referências sobre o assunto:
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- em 1890, Chernoviz no Dicionário de Medicina Popular, recomenda para tosse, entre outras medicações, o uso de pílulas de codeína,
5 cg por dia (12);
- em 1906, Dieulafoy publicou, na revista Clínique Médica/e de
/Hotel de Dieu (1905-1906), o trabalho Pyopneumothorax purulent tuberculeux sans inftction surqjouté, onde descreve um caso grave de tuberculose
pulmonar tratado com injeções de morfina e inalações de oxigênio (14);
- Ulrich, no livro Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonary Laríngea, 1935, recomendava a administração noturna de narcóticos contra a tosse para permitir o sono dos pacientes e seus companheiros; as drogas empregadas podiam ser a morfina por ingestão
e, principalmente, a codeína. O grande perigo era o aparecimento do
hábito (27);
-em 1951, quando as drogas anti-tuberculosas já se mostravam eficazes, Otto Miller, dava as seguintes indicações do hipnótico:
As i'!}eções de cloridrato de morfina devem ser empregadas sem restrições contra a
dor e a dispnéia de doentes incuráveis com pouco tempo de vida, tais como, cancerosos, cardíacos e tuberculosos (21);
- no livro de texto de H arrison e colaboradores, Principies of
Internal Medicine, 1954, encontrei referência do emprego de pequenas
doses de codeína, a qual pode ser útil para diminuir a tosse e, conseqüentemente, evitar a propagação da doença para outras áreas do
pulmão (16).
Esses dados levam a crer que no início de século XX os alcalóides eram, com freqüência, empregados no tratamento da tuberculose pulmonar, pois além do efeito hipnótico, possuíam uma intensa ação
antitussígena. A grande limitação do emprego desses medicamentos
era o hábito, que surgia logo no início do tratamento. A codeína era
bastante eficaz no controle da tosse e era a preferida por induzir menos
esta complicação.
É provável que o poeta, devido à gravidade de sua doença,
tenha sido obrigado a fazer uso dos alcalóides, principalmente morfina
e codeína. Como vimos era o tratamento usual da época e, em algumas
instâncias, até obrigatório. No poema Pierrete, Manuel Bandeira descreve, com perfeição, um delírio de morfina, ocorrido em uma pessoa culta, conhecedora de ondinas, fauna s, salamandras, virgens hamadríades,
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etc. sem se esquecer das "pupilas tontas", uma complicação comum
nos que tomam morfina.
Manuel Bandeira termina o poema Vou-me embora pra Pasárgada
com os versos: "E quando eu estiver mais triste I Mas triste de não ter jeito
I Quando de noite me der I Vontade de me matar I - Lá sou amigo do rei - I
Terei a mulher que eu quero I Na cama que escolherei I Vou-me embora pra
Pasárgada".
A ideação suicida e o humor deprimido, indicado pelo relato subjetivo do doente se dizer triste, fazem parte dos critérios para
se chegar ao diagnóstico de um episódio depressivo maior. Por outro
lado, os psiquiatras relacionam uma longa lista de transtornos neurológicos, endócrinas e infecciosos (20) que podem produzir sintomas
de depressão. Dessa maneira, acredito que a tristeza do poeta e a idéia
de suicídio podem ser consideradas como sintomas depressivos decorrentes da longa doença que o atingiu, e não um quadro clínico de
depressão.

OS SINOS
O poema Os sinos, de Manuel Bandeira, foi publicado pela primeira vez no livro Poesias, em 1924, o qual inclui Ritmo dissoluto, Cinza
das horas e Carnaval (7). Na antologia poética Testamento de Pasárgada,
Ivan Junqueira (1 O) apresenta-o no capítulo A música da poesia.
Os sinos são instrumentos musicais conhecidos de longa data.
Os poetas, com freqüência, utilizam o dobrar dos mesmos para expressarem sentimentos múltiplos. Muito comum é cantá-los nas festividades de Natal, ocasião em que todos celebram as alegrias decorrentes do
nascimento de Cristo e fazem pedidos de renovadas esperanças para
o ano que está por vir (11). Se de um lado os sinos refletem a idéia de
alegria, do outro, podem irradiar tristeza, uma vez que, com freqüência,
estão presentes nas cerimônias fúnebres.
O escritor americano 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
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de ouro); os sons altos, alarmantes, de terror, dos sinos de bronze e o
badalar triste dos sinos de ferro, revelando melancolia.
O poeta português Antonio Nobre, que exerceu muita influência sobre Bandeira, pôs no seu poema Os sinos, emoções múltiplas
originadas dos seus dobres (22). Dessa maneira ele canta:
- as alegrias de um noivado: "Os sinos tocam a noivado, / No Ar
lavado!':·
- os sentimentos positivos e negativos que podem estar presentes
no decorrer de um batizado: "E o sino toca a batizado/ Um outro
fado!" e "Ó boa Madrinha, que o enxugas de leve, / Tem dó desses gritos!
compreende esses ais: / Antes o enxugue a Velha! antes Deus to leve! /
Não sifre mais... "
- a morte de um anjinho: "Os sinos dobram por m!Jinho, / Lá no Minho!" e "Que asseada que vai prá cova!/ Olhai! olhai!/ Sapatinhos de
sola nova!/ Olhai! olhai!"
- a serenidade de uma novena: "O sino toca prá novena, / Gratiae
plena,";
- o chamado de Senhor-fora: "O sino chama ao Senhorfôra, /A
esta hora!"
- e, finalmente, a presença da morte: "E os sinos dobram a defuntos,
/ Dlim! dlão! dlim! dlom! / E os sinos dobram, todos juntos, / Dlom!
dlim! dlim!/ dlom!
Após essas reflexões é possível analisar Os sinos através de um
prisma da presença da morte, uma vez que esse tema é muito freqüente
na obra de Bandeira. A idéia pode ser vista na crónica Saudades de Quixeramobim (8), onde o poeta relembra o período em que esteve naquela
cidade do interior cearense para tratamento de sua doença, em 1908.
Morava em um casarão, cujos fundos davam para o rio Quixeramobirn,
totalmente seco, e a frente estava voltada para a igreja da matriz. Dizia:

"De vez em quando morria um cidadão de Quixeramobim e o
sino grande da matriz entrava a dobrar. Era formidável. Sino de Quixeramobim, baterás por mim? Dizia eu comigo pressagamente. "
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Paixão é a parte do Evangelho que lembra o martírio de Jesus
Cristo e dos santos. D essa maneira, o poeta pernambucano repica o
Sino da Paixão para seus entes queridos: mãe, irmã, pai e irmão, mortos,
respectivamente, em 1916, 1918, 1920 e 1922. O poema deve ter sido
escrito num período de profunda tristeza de Manuel Bandeira, isto é,
entre 1922 (morte do irmão) e 1924 (data da publicação).
Sino da Paixão, -pela minha mãe!/ Sino da Paixão, -pela minha
irmã! Consciente da falta que elas iam lhe fazer, nos cuidados com sua
saúde, o poeta suspira: "Sino do Bonfim, que vai ser de mim?... "
Bandeira sempre teve uma grande influência e dependência do
pai. Essas idéias podem ser sentidas na crônica O momento mais inesquecível (8) quando afirma que ': .. não tinha medo de morrer, bem entendido, se no
transe tivesse na minha mão a mão de meu pai". Na mesma crônica conclui:
"Não morrerei com a mão na de meu pai. Ele que morreu com a sua na minba."
É interessante notar que, diferentemente da mãe, irmã e irmão, no caso
do pai o poeta questiona "O sino da Paixão... Por meu Pai?... " e, imediatamente, ele rejeita sua morte dizendo incisivo: 'Não! Não!"
Outros versos que podem ser relacionados à idéia de morte
são:
-Sino de Belém, pelos que inda vêm!
-Sino da Paixão, pelos que lá vão?
-Sino do Bonfim, baterás por mim?...
- Sino do Bonfim, ai de mim, por mim.

DOENÇAS NA POESIA DE MANUEL BANDEIRA
O uso de termos médicos e nome de doenças são observações
freqüentes na poesia de Manuel Bandeira. O tema merece um estudo
profundo, incluindo os motivos pelos quais o poeta usou os referidos
termos. No presente trabalho apresentarei apenas uma lista de algumas
enfermidades coletadas no decorrer da leitura de sua obra referindo o
livro em que foram escritas.
Urernia: em Conto cruel, no livro A estrela da manhã.
alária: em Não sei dançar, no livro Libertinagem.
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Moléstia de Chagas: em Não sei dançar, no livro Libertinagem
Ancilóstomo: em Não sei dançar, no livro Libertinagem
Lepra: em Estrela da manhã, no livro Estrela da manhã
Raquitismo: em Meninos carvoeiros, no livro O ritmo dissoluto;
- em O inútil luar, no livro A Cinza das horas;
- em Poética, no livro Libertinagem.
Sífilis: em Poética, no livro Libertinagem;
- em Tragédia brasileira, no livro Estrela da manhã;
- em As três Marias, no livro Belo belo
Dermite: em Tragédia brasileira, no livro Estrela da manhã.
Suicídio: em Estrela da manhã, no livro Estrela da manhã.
Gripe: em Canção de muitas Marias, no livro Lira dos cinqüent · anos.
Histeria: em A dama branca, no livro Estrela da manhã.
Gota: em Viriato Octagenário, no livro Mafuá do Malungo.
Tuberculose: nos poemas:
Vulgívaga , no livro CarnavaL
Gesso, no livro Ritmo dissoluto.
A dama branca, no livro Estrela da manhã.
Auto -retrato, no livro Majuá do malungo.
Pierrot branco, no livro CarnavaL
Na rua do sabão, no livro O ritmo dissoluto.
Bonheur !Jrique, no livro Libertinagem.
Mangue, no livro Libertinagem.

RESUMO
No presente trabalho foi efetuado um estudo do tema medicina na obra poética de Manuel Bandeira. Após uma revisão da história
da tuberculose no mundo e dos avanços na terapêutica da doença, foi
discutida a tuberculose pulmonar que acometeu o poeta pernambucano quando tinha dezoito anos. A seguir, os poemas Pneumotórax. Voume embora pra Pasárgada e Os sinos foram interpretados sob o prisma
médico. Ao concluir foi apresentado uma lista de termos médicos e
nomes de doenças encontrados na poesia do autor.
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