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Resumo 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar comparativamente os poemas “Vou embora para 

New York”, de Paulo Renault, e “Vou-me embora pra Pasárgada”, de Manuel Bandeira. 

Entendendo o estudo comparado da literatura como nos disse Pichois e Rousseau 

(1967), busca-se, partindo do ponto de que ambos os poemas trabalham com a 

construção de uma utopia, analisar como Renault, em seu poema, apropria-se da ideia 

de utopia criada por Bandeira para criar a sua visão utópica, desvinculando-se da ideia 

que o poeta pernambucano apresenta. Visando observar como se estabelece essa 

ruptura, serão empregados os conceitos de metaironia e o que Octavio Paz nos diz sobre 

o confronto entre tradição e modernidade na obra Os filhos do barro (1984). Para 

analisar a intertextualidade que se estabelece entre esses dois poemas, além de discutir 

como a relação entre os dois textos se opera como uma técnica de composição poética, 

este trabalho trará as contribuições de Tiphaine Samoyault (2008) em seu livro sobre o 

intertexto, seu estreitar de vínculos com a literatura e como ele atua para a compreensão 

da realidade.  

 

Palavras-chave: Intertexto, Utopia, Modernidade e Poesia 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao que tudo indica, a capacidade de projetar um espaço fictício como um modelo 

ideal de vida a ser alcançado está presente na humanidade desde o início da existência 

humana. Porém, somente no século XVI, ao escrever em latim uma obra intitulada 
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Utopia (1516), Thomas Morus atribui um conceito a essa capacidade: o termo “utopia”. 

Formada a partir de radicais gregos, etimologicamente, a palavra “utopia” significa o 

“não-lugar”, ou seja, um local que não existe.  

Todavia, a obra de Morus não foi a primeira a tratar do tema. Mesmo não 

empregando o termo “utopia”, o livro A república, de Platão, construiu aquilo que, hoje, 

conhecemos como espaço utópico. 

Em A república, Platão narra os acontecimentos em torno da conversação que 

Sócrates estabelece com alguns convidados na casa de Polemarco. Toda a obra é 

constituída por diálogos em que os debatedores vão decorrendo sobre diversos temas, 

culminando com uma proposta de organização social. Não cabe aqui discutir quais as 

características que a cidade ideal, que se constrói durante as discussões, apresenta. Mas 

vale salientar que, por meio de um discurso ficcional – a existência ou não de Sócrates 

também não concerne à proposta do trabalho - têm-se início uma proposta de escrita que 

possui vínculos estreitos com a realidade, propondo um modelo de estruturação social e, 

por conseguinte, criticando o modelo existente. Platão inaugura uma tradição que até os 

dias atuais se faz presente: a tradição dos textos literários com propostas utópicas. 

No livro de Morus consiste em um tratado político em que um narrador – nomeado 

Morus – conversa com um viajante – Rafael Hitlodeu - que teria conhecido a ilha 

Utopia, uma civilização que, para a personagem, apresentaria o modelo ideal de 

organização social, algo a ser copiado por todas as outras civilizações. Aparentemente 

se tratando de um relato literário, onde se encontra uma ilha da fantasia, o texto de 

Morus constitui-se de uma crítica ao modo como a Inglaterra do século XVI se 

encontrava política e economicamente. Pois, ao afirmar que o modelo ideal de 

organização encontra-se na Utopia, Morus posiciona-se contra seu Estado, apontando, 

ao descrever a Utopia, as características que ele acredita que uma nação deve ter para se 

tornar um espaço ideal – uma eutopia. 

Dentro dos estudos sobre a utopia encontramos duas ramificações: a eutopia e a 

distopia. A primeira seria o espaço ideal para se habitar, o sonho; enquanto que a 
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segunda, a distopia, refere-se a um espaço em péssimas condições de habitação. Ou, 

como nos diz Teixeira (1980): 

 

Impõem-se dois outros conceitos, espécies do gênero utopia: a 

eutopia, ou lugar bom, e a distopia, o mau lugar, o lugar da distorção. 

Utopia, Icaria, Nova Atlântida, apesar de tudo, tenderiam a ser à 

primeira vista, eutopias; e o ‘mundo novo’, de Huxley, assim como o 

mundo nazista, distopias – embora esta classificação não possa ser 

aplicada de modo simplista, uma vez que muitas das eutopias não 

deixam de apresentar seu lado distópico.(p. 45) 

 

 Como se pode notar, a projeção desse ideal em um local que não existe é uma 

característica do pensamento utópico. Mas ela não teve início com a publicação da obra 

de Morus, estando presente desde o início da humanidade, como nos diz Teixeira 

Coelho (1980): 

Essa imaginação exigente tem um nome: é a imaginação utópica, 

ponto de contato entre a vida e o sonho [...] É ela que, até hoje, pelo 

menos, sempre esteve presente nas sociedades humanas, 

apresentando-se como o elemento de impulso das invenções, das 

descobertas, mas, também, das revoluções. (p. 8 e 9) 

 

 

Na literatura há uma presença significante da representação utópica. Além das obras 

supracitadas, que para alguns podem ser consideradas obras literárias, podemos 

mencionar alguns autores e suas respectivas obras que tiveram uma preocupação de 

construir um cenário utópico, seja esse eutópico ou distópico.  

No primeiro caso, há a construção de um local ideal, perfeito para se viver, como a 

ilha Utopia de Morus; no segundo, esse cenário é oposto, temos a visão de um espaço 

em que viver se torna um martírio, como 1984, de George Orwell, e O admirável 

mundo novo, de Aldous Huxley.  

Assim, como na Utopia de Morus, outras obras apresentam uma visão crítica de 

uma situação temporal e do espaço, o que desfaz a visão de que o pensamento utópico é 

um pensamento alienante, que se afasta da realidade. Algo que seus estudiosos buscam, 

constantemente, esclarecer: 



 
ANAIS DA V SEMANA DE LETRAS 

Expressão literária e expressão linguística em novos vieses: 

90 anos da semana de arte moderna 

28 a 31 de agosto de 2012 – ISSN: 2176-7858 

 

 
Ela é parte, sim, de fatores subjetivos produzidos, num primeiro 

momento, apenas no âmbito do indivíduo. Mas, a seguir, ela se nutre 

dos fatores objetivos produzidos pela tendência social da época, guia-

se pelas possibilidades objetivas e reais do instante, que funcionam 

como elementos mediadores no processo de passagem para o diferente 

a existir amanhã. Não é fantasia inconseqüente (pelo contrário: deve 

ter conseqüência), mas tampouco se deixa nortear e corrigir pelo dia-

a-dia, pelo terra-a-terra: seu lastro é o da realidade plausível que 

existe. (COELHO, 1980.p.9) 

 

 

Se a utopia reside, como proposto por Bloch, no Noch-Nicht-

Erfahrung (‘ainda não experimentado”), não se completa na 

formulação onírica, mas assume seu caráter transformador da 

realidade. (MARTINS, 2007, p. 14)  
 

 Inclusive, próprio Platão, mesmo sem fazer uso do termo, atribui à sua proposta 

de cidade ideal como algo que não existe na realidade, apenas no plano das ideias, mas 

que serve como modelo a ser seguido, afirmando o caráter crítico que subjaz toda 

proposta utópica.  

 
Então não me forces a provar que a cidade real coincidirá sob todos os 

aspectos com a ideal; mas, se chegarmos a descobrir o modo de 

constituir uma cidade que se aproxime o mais possível daquela que 

temos em mente, confessa que o que pretendíamos é realizável. 

(PLATÃO, p. 145) 

  

Na literatura brasileira, um exemplo que já se tornou referência, em se tratando 

de representações utópicas, é o poema do pernambucano Manuel Bandeira, Vou-me 

embora pra Pasárgada. Esse texto se tornou um marco do Modernismo brasileiro, 

servindo de inspiração para muitos autores nacionais e internacionais – em Cabo Verde 

o poema inspirou uma corrente literária, o pasargadismo.  

 Além de ter efeitos na literatura, o poema de Bandeira ainda passou a integrar a 

nossa MPB. Paulo Diniz, compositor pernambucano, durante boa parte da sua vida 

artística se pôs a musicar poemas clássicos da literatura brasileira. Além de Versos 

íntimos e E agora José?, Diniz fez sua leitura musical do poema de Bandeira. 
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 Na literatura alagoana não poderia ter sido diferente, autor de apenas dois livros 

publicados, Paulo Renault, em sua obra Maceió cidade aberta (2004) nos dá uma visão 

mista de amor e ódio por sua cidade natal. É dentro desta obra que se encontra o poema 

que iremos analisar neste trabalho, juntamente com o poema de Bandeira: Vou embora 

pra New York. 

 Para a realização de tal estudo, será empregado o método comparativo. 

Apresentando seu momento de maior produtividade no século XIX, na França, o estudo 

comparado da literatura, segundo definição de Pichois e Rousseau, em sua obra 

intitulada A literatura comparada (1967): 

 

[...] é a arte metódica, pela busca de ligações de analogia, de 

parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos outros 

domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os 

textos literários entre eles [...]. (PICHOIS & ROUSSEAU, APUD, 

PERRONE-MOISÉS, 1990, p.92). 

  

 Baseando-se o que foi dito acima, com as duas obras que serão analisadas, 

buscaremos situar a discussão relacionando-a com a teoria de Octavio Paz e suas 

considerações sobre o processo de composição poética, vinculando-a ao choque 

existente entre tradição e modernidade, expostas na obra Os filhos do barro (1984).  

 Nesta obra, o poeta mexicano nos oferece um quadro anacrônico de como o 

embate, dentro das obras modernas, contra a tradição literária foi se configurando 

devido a mudanças no cenário cultural e social no século XVIII, fase do Romantismo e 

culminando com a virada das Vanguardas e que, posteriormente, resultaria no 

movimento Modernista, no século XX.  

Nesse percurso, um conceito primordial para a nossa análise será ofertado por 

Paz: o conceito de metaironia. Esse conceito remete-nos a uma característica dos textos 

modernistas, dentro de sua proposta de ruptura: é-nos revelada ou sugerida, uma visão 

sobre o fazer literário, dando-o um tratamento de artifício que já encontrávamos na 

ironia romântica, mas que se reveste de um viés metapoético que reflete o próprio ato de 

criar. 
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Dentro desta perspectiva, apoiaremos o estudo da relação entre os dois poemas 

em cima do que Thipaine Samoyault (2001) explicita sobre o intertexto. Na obra A 

intertextualidade, a autora, baseando-se em autores como Bahktin, Roland Barthes e 

Gérard Genette, e em seus respectivos trabalhos que tocam direta ou indiretamente no 

tema de sua investigação, relaciona a intertextualidade aos estudos literários, afirmando 

que ela, muitas vezes, funciona como um processo de composição poética, uma vez que 

se mostra presente em autores de diversas épocas e escolas.  

 Portanto, são com essas ferramentas teóricas que os dois poemas serão 

estudados, evidenciando, ao fim, o caráter moderno que o poema de Renault traz 

entranhado em sua composição, em uma espécie de diálogo entre modernidades por 

meio da poesia. 

 

 

 

A POESIA DE RENAULT  

Nascido em Maceió, o poeta Paulo Renault traz em sua obra a marca de sua 

cidade, não apenas pelo título de seu segundo livro Maceió cidade aberta (2004), mas 

por fazer dela o alimento de sua poesia. Ao lermos os 25 poemas de Renault ao longo 

das suas 90 páginas, em uma edição caprichada da Editora Catavento, observamos como 

o poeta debruça-se sobre os locais da capital alagoana, deixando-nos uma obra que 

horas transparece laivos de amor e horas laivos de ódio. Em um dos poucos trabalhos 

publicados sobre sua obra, Enaura Quixabeira e Lincoln Villas Boas (2007), irmão do 

poeta, a resumem assim:  

 
Nesse segundo livro, seus poemas bebem sua força no elo do poeta com a cidade natal. Nele, 

ambos se confundem, num encontro/desencontro de ‘amantes’, tudo evocado em suas formas 

que se insinuam pelas ruas, passagens, becos, praças, lagoas, córregos e mar, captadas pela 

profundeza da alma do poeta que sofre junto com a cidade sofrida pelo descaso de seus 

habitantes. (BOAS & SILVA, 2007). 
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Em outro artigo, publicado em 2006, e que posteriormente o trabalho de 

Quixabeira e Villas Boas veio se juntar, constituindo quase todo material publicado 

sobre Renault, o poeta e pesquisador Fernando Fiúza Moreira analisa a construção da 

cidade de Maceió por meio da leitura que Renault faz dela em sua obra: “[...] uma 

cidade com os traços da atual e que aponta para um futuro apocalíptico em poemas 

polvilhados de lugares reais, de nomes próprios, e tratada com desencantada ternura.” 

(MOREIRA, 2006) 

 Como se percebe, Maceió é o eixo de uma obra que busca desmembrá-la, pondo-

a em evidência, deixando-a escancarada para que seja vista como ela é. Dentre esses 

poemas encontramos Vou embora para New York, texto que constrói Maceió em uma 

“tensão entre a negação e a afirmação” (BOAS & QUIXABEIRA, 2007). Apesar de 

afirmar uma saída em direção a New York, temos, na verdade, a confirmação de sua 

estadia em Maceió, construída por meio da ironia e passível de decodificação por meio 

da leitura intertextual com o poema Vou-me embora pra Pasárgada, de Manuel 

Bandeira. 

Em uma de suas falas sobre a obra de Renault, Moreira afirma existir nela uma 

“intertextualidade mitigada” (MOREIRA, 2006), neste trabalho colocaremos esta 

intertextualidade em evidência, buscando, a partir dela, discutir e defender a ideia de 

que o intertexto funciona como uma poética e que esse procedimento é adotado por 

Renault na composição do poema em destaque, ressaltando, com isso, o aspecto 

moderno na obra desse escritor alagoano tão pouco debatido. 

 

 

RENAULT E A MODERNIDADE 

 

Tiphaine Samoyault, em sua obra A intertextualidade (2008), buscando um 

posicionamento acerca da discussão sobre a literatura e a realidade, diz:  

 
[...] a intertextualidade faz referência ao mundo, negando-o, 
declarando que ele é irrepresentável. Mas ela faz referência a ele 
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também de outro modo, apelando para o outro, como para exprimir 
que foi possível um dia a um dentre nós, consigná-lo. (SAMOYAULT, 
2008) 

 

 Para a teórica francesa, a presença de um texto em outro, explicitamente ou não, 

já é uma forma que a literatura revela o seu contato com o mundo, negando a visão 

formalista que atribui ao texto uma imanência, um início e fim em si mesmo. Para 

Samoyault, quando um autor sai de seu texto em busca de outro para fazer o seu dizer, 

já se estabelece um estreitamento entre o fictício e o real, uma vez que assumir a 

existência de um texto externo ao que se escreve é assumir uma realidade exterior ao 

seu próprio texto. A escolha da intertextualidade, do texto ao qual se comunica, não é 

feita ao acaso, mas fruto de uma intencionalidade, de uma finalidade. Foi em busca dos 

motivos que levaram Paulo Renault a referendar o poema de Manuel Bandeira e dos 

resultados dessa relação intertextual que surgiu esta pesquisa. 

 Ainda apoiando-nos em Samoyault e em sua afirmação acerca da 

intertextualidade apresentar-se como uma poética, observamos que a obra Maceió 

cidade aberta ilustra essa concepção – assim como a maioria das produções literárias 

brasileiras -, pois, é a partir de poemas que constantemente fazem referências a outros 

textos, que Renault constrói seu livro e sua visão de Maceió. Todavia, neste trabalho, 

nos deteremos apenas no mencionado poema por acreditar que ele traz mais carregado 

em si esses elementos intertextuais.  

 Vale aqui citar o que a teórica nos diz sobre isso: 

 
[...] a literatura é pensada como uma história contínua, menos 

constituída por individualidades do que formada por épocas 

sucessivas, para se basear coletivamente em autores do passado para 

poder beber aí tudo o que há de bom e avançar mais. (IDEM) 

 

 Interessante se faz notar o aspecto anacrônico que é atribuído à literatura, 

revelando uma dinâmica, uma continuidade por trás das temáticas que se criam e das 

formas como são trabalhadas, em que o passado não se apaga, mas serve de subsídio 

para o novo. 
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 O poeta mexicano Octavio Paz, na obra Os filhos do barro (1984), chama a 

atenção para esse aspecto dentro da poesia moderna. Ao discutir o embate entre as 

correntes tradicionalistas da literatura e as correntes modernas, Paz apresenta um 

conceito fundamental para se conhecer os modos como essas rupturas se processam no 

interior da poesia: a metaironia. 

 A metaironia começa a desenvolver-se a partir do conceito de ironia, no 

Romantismo, corrente filosófica que vai de encontro aos preceitos clássicos, 

contrariando a sua lógica e sua forma. Ao longo da história da literatura vemos o embate 

entre essas duas propostas: a clássica e a moderna. Os românticos, ao questionarem a 

concepção de poesia dos clássicos, subverteram sua estética buscando deixar a figura do 

eu lírico livre de amarras formais. A ironia foi um dos conceitos que mais representa o 

movimento e que mais agiu nesse direcionamento. 

 No projeto de poesia do Romantismo, ela teria um papel espiritual, quase 

religioso, pois, por meio dela, seria possível estabelecer uma unidade entre o homem e a 

natureza. Não cabe ao propósito deste trabalho discutir os aspectos socioculturais 

imbricados nessa visão, o próprio Paz é uma referência bastante satisfatória para se 

conhecer essas motivações. O que vale aqui saber é que a ironia romântica, grosso 

modo, é a consciência do eu lírico da impossibilidade dessa unificação e a revelação 

dela por meio da construção poética com a presença do autor ou do poeta em meio à 

obra, revelando o seu caráter ficcional, pondo abaixo o aspecto religioso que se tinha até 

então sobre a poesia. Ou seja, o Romantismo é uma escola que visa o desequilíbrio das 

formas estanques, inclusive as suas. 

 Concebendo anacronicamente a poesia, da mesma forma que faz Samoyault, Paz 

concebe o conceito de metaironia. Metaironia é um procedimento poético que os 

modernos, em nova empreitada contra os defensores do conservadorismo poético 

clássico, irão conceber. Essencialmente intertextual, a metaironia trabalha com as 

‘releituras’ das formas clássicas, dando-lhes novas significações. Enquanto os 

românticos brincavam a todo instante com os poderes sobrenaturais da poesia e o fato 

dela ser algo artificial, um artifício das palavras, os modernos optaram por deixar mais 
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evidente o aspecto artístico da poesia, retirando o valor místico que os românticos 

haviam atribuído. 

 Nas classificações feitas por Samoyault, a metaironia mantem vínculos estreitos 

com a paródia, que é assim definida: “A paródia transforma uma obra precedente, seja 

para caricaturá-la, seja para reutilizá-la, transpondo-a.” (p.53, 2008). Deixando de lado a 

contextualização que motivou o surgimento de tal conceito, observamos que ao dar 

continuidade a uma proposta de ruptura iniciada no Romantismo, os modernos buscam 

dessacralizar as formas clássicas, tal qual os românticos fizeram com as suas obras.  

Affonso Romano de Sant’Anna em Paródia, Paráfrase & Cia (2003) também 

discute o conceito de paródia. Para ele, a paródia é uma forma que subverte outra, ou 

seja, é um efeito de linguagem que, ao modificar uma estrutura, confere-lhe 

características que não são suas com a intenção de zombar com algo visto como 

consolidado. A paródia pode ser verbal (quando modifica palavras), formal (quando 

modifica uma estrutura) e temática (quando modifica um assunto). 

 Em Paulo Renault vemos a presença desses elementos na construção de seu 

poema. Ao remeter ao texto clássico de Manuel Bandeira, já se nota um movimento 

retrógrado semelhante ao dos modernos, alimentando-se de fontes antigas para construir 

seu dizer, construindo uma paródia muito diluída, mas que apresenta os três aspectos 

presentes na paródia elencados por Affonso Romano de Sant’Anna (2003). 

Apesar de afirmar que há uma relação entre os textos, pode-se dizer que apenas 

uma passagem explicita mais isso: o título. As demais conexões se dão no plano das 

ideias e na construção utópica que os poemas propõem. Porém, para seguirmos uma 

dinâmica metodológica, analisaremos partindo das três formas de parodiar um texto que 

Affonso Romano de Sant’Anna nos diz: a verbal, a formal e a temática. Vale ressaltar 

que esse tipo de distinção não pode ser visto isoladamente dentro do poema, uma vez 

que todos se imbricam. 

 No que se refere às alterações verbais, que consiste nas alterações das palavras, 

percebe-se que elas modificam a sintaxe e, consequentemente, o sentido. Se iniciarmos 

destacando os títulos, vemos que, além de inserir “New York”, ao invés de “Pasárgada”, 
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ocorrem alterações no uso ênclise – que é eliminada (“Vou-me embora” e “Vou 

embora”) – e a escolha do “para”, ao invés de “pra”.  

A mudança referente aos locais e seu deslocamento para uma cidade real em 

detrimento da fictícia Pasárgada, já reforça a ideia de que as utopias não são meros 

devaneios, abstrações, mas buscam um contato direto com a realidade. No caso do 

poema de Renault, temos um eu lírico que atribui à New York aspectos de cidade 

perfeita, uma Pasárgada na Terra, preferível à sua cidade natal.  

 Em relação aos outros dois elementos modificados, o que se propõe é a ruptura 

com o esquema sintático do poema de Bandeira, pois, onde, em Bandeira, havia termos 

que remetem à forma culta, Renault trabalha com a forma coloquial; e onde havia 

coloquialismo em Bandeira, deu-se preferência à forma culta. A substituição do “para” 

por “pra” já é uma demonstração disso. Mas, essa mudança ocorre, também, ao longo 

do poema e consiste, essencialmente, no uso, ou não, da ênclise – recurso linguístico 

constantemente empregado na forma culta da língua. 

  
         Vendi-a, porque Deus não quis comprá-la (verso 3) 

 Se quisesse (verso 4) 

 Teria me oferecido pelo menos um dólar (verso 5) 

 Ao que o velho satã pagou-me cinco (verso 6) 

 Pouco me importa se alguns tolos (verso 9) 

 Ao me ver passar pelas ruas,(verso 10) 

 Gritem: venal! (verso 11) 

 (RENAULT. p. 4 e 5. 2004) 

 

 A alternância desse emprego sugere uma diversidade na forma que o dizer pode 

ser realizar, variando entre o culto e o coloquial, formal ou informal e, mais dentro da 

proposta de poesia de Renault, clássico ou moderno. Ciente de que a prisão às amarras 

formais é uma característica que a poesia moderna combate na poesia clássica, ao 

propor essa alternância, o eu lírico busca defender uma poesia que se distancie da 

clássica, da culta, da formal e que se aproxime da poesia moderna, que visa a 

pluralidade de formas e expressões e que respeitem a sintaxe da língua que não é 

puramente culta e nem puramente coloquial, havendo a presença de ambas.  
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Como se pode notar, o eu lírico, no início do poema, já demonstra o caráter 

transgressor de sua lírica, defendendo uma poesia plural em sua forma e combatendo o 

academicismo poético advindo dos clássicos. Tal posicionamento inicia-se com a 

paródia verbal do título, toma forma na sintaxe do texto e se evidencia no verso: “Todos 

eles falam a mesma linguagem:/ Isso e aquilo, aquilo e isso, isso e aquilo, sempre a 

mesma coisa.” (versos 14 e 15. Grifo meu). A mesma postura transgressora 

encontramos quando o eu lírico parodia a forma do poema, naquilo que Affonso 

Romano de Sant’Anna chamou de paródia formal.  

Apesar de fazer parte do movimento modernista brasileiro, o poeta Manuel 

Bandeira já se tornou um clássico em nossa literatura, corroborando a afirmação de 

Octávio Paz: “Há tantas ‘modernidades’ como épocas históricas”. Ou seja, o conceito 

do que é moderno ou não é volúvel dependendo da época em que se encontra. Dessa 

forma, aqueles que em uma época foram vistos como participantes de um momento de 

ruptura, hoje tendem a ser superados por uma nova geração que não identifica com a 

forma que aqueles poetas se expressavam.  

No caso de Bandeira, ao trabalhar com a redondilha maior (poema com sete 

sílabas poéticas por verso), o eu lírico de “Vou-me embora pra Pasárgada” faz uso de 

uma forma clássica de poesia, apresentando uma métrica e um ritmo bem definido, com 

rimas e um refrão que conferem  uma musicalidade ao poema.  

Já o poema de Renault transita entre uma prosa poética, apresentando versos sem 

rimas e sem uma métrica, deixando fluir a liberdade de expressão do eu lírico sem 

formatá-lo em um padrão de escrita. O título do poema, ao fazer referência ao refrão do 

poema de Bandeira, deixa clara essa relação e a proposta de diálogo entre elas 

constituindo assim uma paródia formal.  

Todavia, mesmo que os tipos de paródia não apresentem hierarquia entre elas e 

nem que um exclua o outro, no poema de Renault fica evidenciado que alguns são mais 

trabalhados que outros, havendo um foco maior na paródia temática, pois, ao deslocar 

uma representação utópica de Pasárgada a New York, o eu lírico ironiza o sentido de 

utopia que se vem tendo em sua época e cidade natal, além de romper com uma tradição 
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secular que teve início com os gregos: a tradição de textos poéticos de tendências 

utópicas.  

 

DE PASÁRGA A NEW YORK 

 

 Conforme foi discutido, nos poemas em análise temos duas utopias: Pasárgada e 

New York. O simples fato de reler a sentença anterior já nos causa um estranhamento. 

Comparar New York a Pasárgada soa como algo já embevecido de ironia, uma vez que 

comparar uma cidade de sonhos pueris, repleta de símbolos do mundo infantil e com um 

forte potencial luxuriante com outra em que é o centro mundial do capitalismo, da 

concorrência e da ilusão de promessa de riqueza é, no mínimo, ingênuo. Pois, é 

apostando em uma ingenuidade historicamente demarcada – afinal, o sonho de fazer a 

vida na cidade grande é ainda uma constante - que Paulo Renault trabalha, no plano da 

temática, o seu poema. 

 Já vimos como, carregada de valores modernos, a escrita de Renault busca a 

diversidade, a pluralidade linguística e como, através de elementos formais poéticos, a 

tradição literária foi posta em xeque. Agora, compete-nos observar como todos esses 

elementos se coadunam formando um dizer, produzindo uma reflexão sobre a realidade 

que nos cerca. 

 O eu lírico do poema de Bandeira busca constantemente o prazer. E esse se 

encontra, primordialmente, em um retorno à infância – para isso basta ver a grande 

quantidade de elementos do mundo infantil: a existência de um reino, o pau-de-sebo, a 

contação de histórias, o andar de bicicleta.  

 
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 
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Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada” 

(BANDEIRA, Manuel)  

  Todavia, o vemos ingressar em um mundo mais adulto em que as brincadeiras 

infantis cedem espaço às libertinagens (não por acaso o livro de Bandeira em que este 

poema fora publicado, em 1930, chama-se Libertinagem). Então, adentramos ao mundo 

dos alucinógenos, do sexo com prostitutas bonitas e com uma comodidade tecnológica 

que oferece o telefone automático e métodos anticoncepcionais. Pasárgada é o país dos 

prazeres, ou se propõe a isso. 

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 

(BANDEIRA, Manuel)  

Em Bandeira não temos explicitados os motivos que levam o eu lírico a ansiar 

por Pasárgada, mas, diante da liberdade extremada que se busca, subentende-se que a 

falta de liberdade ou a vivência em um local de completa reprimenda sejam os possíveis 

motivos. Porém, em Renault, o fato de uma transação comercial de almas se realizar, já 

evidencia a vontade extremada de mudança. E o local de saída é expresso espaços que 

remetem a uma cidade: Maceió. 

Talvez, nesses lugares encontre 

Alguma coisa nova, 

Mais desprezível que a Rua do Comércio, 

Ou o Bar do Chopp, 

Ou a Praça dos Martírios, 

(Nunca vi um nome tão infeliz para uma praça 

Que não significa absolutamente nada) 

(RENAULT, p. 4 e 5. 2004)  
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Não apenas as adjetivações conferidas à cidade (“desprezível”) revelam o juízo 

de valor que o eu lírico tem por ela, mas também os locais que ele deseja ir para 

construir uma alma nova dizem bastante sobre suas impressões. 

Pretendo viajar o mundo inteiro: ao mercado negro da Pérsia, 

Às catacumbas do Egito, 

À terra dos pigmeus, 

Às calcinhas de lycra das bonecas de Paris, 

Ou, quem sabe, 

Aos mictórios imundos, 

Fedorentos de Istambul 

(RENAULT, p. 4 e 5. 2004)  

Apoiando-nos no que nos falou Teixeira (1980) sobre a relação entre distopia e 

eutopia: “[...] embora esta classificação não possa ser aplicada de modo simplista, uma 

vez que muitas da eutopias não deixam de apresentar seu lado distópico”(p. 45), 

podemos afirmar que toda eutopia, revela uma distopia. Então, ao ver em New York o 

bom lugar, o eu lírico atribui a Maceió o mau lugar, constituindo um jogo de 

negação/afirmação de uma realidade. A escolha por New York se deu devido ao seu 

aspecto plural, a sua diversidade cultural, por estar no centro do mundo capitalista (“De 

lá podemos ver todos os cantos do mundo.”) e pelas oportunidades e facilidades que ela 

oferece, desde ao mais ínfimo, até o mais secreto:  

De lá podemos ver todos os cantos do mundo. 

Se alguém acender um cigarro no Afeganistão, 

De lá podemos sentir o cheiro 

E dizer: Marlboro, hollywood ou maconha. 

E se alguém arrancar um cabaço 

No Palácio de Buckingham, 

De New York, pelo grito, saberemos 

Dizer de qual foi a princesa. 

Se algum burocrata soviético 

For pego pela Perestroika 

Sendo enrabado, 

Saberemos a hora em que ele irá para a Sibéria, 

Se estivermos em York. 

Até mesmo no Japão 

Se alguém engolir um computador 

E cagar um tolete eletrônico, 
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De New saberemos o modelo, 

Tanto do japonês 

Quanto do sistema eletrônico. 

Minha alma, sem dúvida, 

Quero dizer, minha nova alma, 

Comprarei em New York. 

(RENAULT, p. 4 e 5. 2004)  

 

Dessa forma, é em New York que se concentram todas as esperanças de compra 

de uma alma nova para o eu lírico - que representa os moradores da Cidade de Maceió -, 

mesmo que para isso ele tenha que vender a sua alma ao diabo.  

 Todavia, a relação intertextual que é feita com o poema de Bandeira, torna essa 

ilusão por New York – que poderia ser São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro 

centro econômico importante – uma ironia, pois brinca com os anseios de guinada de 

vida que muitos nordestinos têm ao sair de casa, ao pegar a estrada buscando uma 

cidade que lhe dê mais. 

 O poema de Renault pode também remeter-se a um determinado período da 

história em que intelectuais do Nordeste emigraram para os grandes polos econômicos 

nacionais e internacionais em busca de reconhecimento.  A ironia do eu lírico vai em 

direção esses intelectuais.  

Se pensarmos que Pasárgada é apenas um desejo caprichoso, impossível de 

existir e que a New York de Renault comunica-se com ela, vemos os anseios dos 

maceioenses se tornar tão fantasioso quanto a Pasárgada. É nesse choque entre sonho e 

realidade que se faz presente a crítica. 

 É na intertextualidade que se apoia todo o mecanismo de criação poética. O fato 

de apropriar-se de um poema clássico, parodiando-o e dando-lhe uma nova conotação 

poética, fazendo uso da metaironia, torna Renault um poeta moderno que busca a 

pluralidade formal em sua poesia, buscando uma leitura da realidade que o cerca.  

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Se partirmos das datas de publicação dos dois livros, setenta e quatro anos 

separam os poemas, todavia, a distância cronológica quase secular não é o suficiente 

para afastá-las pois, mesmo com características diferentes, ambos os poetas buscam 

uma leitura da realidade que os cerca construindo um ideal utópico para isso.  

Lançado mais cedo, Vou-me embora pra Pasárgada, de Bandeira, se torna uma 

referência, um ícone da poesia de época. Ciente disso, Renault parodia esse poema, 

projetando, ironicamente, outro cenário utópico que, apesar de real, lida com os sonhos 

e esperanças depositadas nele, desconstruindo uma tradição de textos utópicos, 

revisitando a Pasárgada para ler a sua realidade. 

O recurso encontrado para isso foi o da intertextualidade, que funciona como um 

método poético, já que o prévio conhecimento da Pasárgada é essencial para a 

compreensão do dizer de Renault, corroborando as ideias de Tiphaine Samoyault sobre 

a função composicional da intertextualidade e os dizeres de Octavio Paz que situa a 

metaironia como um dos aspectos da poesia moderna.  

Dessa forma, podemos concluir que Paulo Renault, apesar de pouco discutido, é 

um dos expoentes da poesia alagoana. Situando-se entre os modernos, o poeta alagoano 

faz de sua cidade sua poesia, retirando dela e de sua conjuntura elementos de sua poesia, 

buscando construir uma leitura crítica de sua realidade e, ao mesmo tempo, da forma de 

se fazer poesia. Nem New York, nem Pasárgada, a poesia de Renault quer mesmo é 

ficar em Maceió.  
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