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Introdução

O presente trabalho realiza uma leitura da Apresentação da poesia brasileira, de Manuel Bandeira, à
luz, principalmente, da teoria proposta por David Perkins. Essa teoria defende a visão da
historiografia literária como uma forma narrativa, ou seja, contendo, como qualquer texto narrativo,
um narrador, espaço, enredo, personagens, entre outros elementos.

Objetivos

1. Observar como se configura essa história poesia brasileira como narrativa, a partir da teoria
proposta por Perkins e outras que ratifiquem tal ideia;

2. Analisar a evolução do aspecto nacional que é a base conceitual dessa história;

3. Verificar como se dá a evolução da técnica na segunda parte da obra, que é uma outra forma de
análise literária.

Metodologia

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter bibliográfico e, nesse sentido,
primeiramente, parte da leitura da Apresentação da poesia brasileira, de Manuel Bandeira, para que
sejam observados os aspectos propostos. Após, verificar como tais aspectos se desenvolvem no
transcurso da narrativa, quais os elementos priorizados, como se deu a forma organizacional, para,
então, relacioná-los com as teorias que refletem sobre essas questões.

Resultados e discussão

Foram discutidos os aspectos da obra em questão a partir do seu desenvolvimento narrativo, a
eleição do herói (que é a própria poesia) e o trajeto percorrido por ele no sentido evolutivo. A base
conceitual elencada nesse percurso foi o sentimento nacional, expresso com o sentimento poético.
Assim, verificou-se como a poesia passou de um nativismo, para um nacionalismo e, finalmente,
conseguiu atingir um pensamento nacional. Além disso, foi discutido, também, como a antologia
poética seguiu uma evolução da técnica poética, também com o objetivo de apontar a evolução da
poesia brasileira e a afirmação de seu caráter nacional.
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Considerações finais ou conclusão

O exame de Apresentação da poesia brasileira, de Manuel Bandeira, permitiu constatar que a obra
comporta uma análise que a considere como uma narrativa, uma vez que se estrutura a partir das
categorias de tempo, espaço, narrador e enredo. Além disso, a obra referida também dá conta
daquilo que se propõe realizar, ou seja, apontar a evolução do sentimento nacional e da técnica
desenvolvidos pela produção poética brasileira ao longo de sua história.
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