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Orientadora 
O RONDÓ DOS CAVALINHOS

INTRODUÇÃO

Este poema de Manuel Bandeira foi publicado no livro Estrela da manhã (1936), com o título "Rondo do Jockey

Club". É um poema da 1ª geração modernista. Naquela época, discutia-se muito, no Brasil, se a poesia estava

no fim, diante da profunda transformação dos meios estéticos e do caráter pragmático da vida moderna. Há

também, no poema, uma queixa relativa à politicagem nacional.

CONCLUSÃO

O poema descreve a oposição entre uma

cena vivida e as reflexões ou sentimentos

que vão se desenrolando simultaneamente

no íntimo do poeta.

A forma do rondó é operativa como registro

da realidade, pois mostra alguns pontos

frustrantes, sejam de cunho pessoal, sejam

de cunho social.

Pode-se perceber também que o autor traça

um paralelo da transposição de

características culturais atribuídas a animais

e aplicadas aos humanos.

Segundo uma análise feita por Antônio

Cândido (1986), o significado dominante

decorre do sistema de oposições e

contradições e é denominado pela ironia.

O autor faz uso de uma linguagem coloquial

e o poema descreve a oposição entre uma

cena vivida e as reflexões dos sentimentos

no íntimo do poeta.

O poema se organiza em 23 versos, todos

pontuados no fim. Há 8 versos terminados por

reticências. Note-se que, desses 8 versos, 5 são o

2° do estribilho. Nesse segundo verso do estribilho,

(repetido 5 vezes), há vírgulas fortes, isto é,

forçando pausas acentuadas.

No verso 8 (que é o mesmo 23), o verbo está

destacado por um travessão e seguido por um

ponto de exclamação.

Na última estrofe predominam as rimas do estribilho

(endo); mas os versos 21 e 22 são soltos, e o verso

19 rima em ando com os finais da 3ª e da 4ª estrofe

(versos 12 e 16):

17 Os cavalinhos correndo,

18 E nós, cavalões, comendo . . .

19 O Brasil politicando,

20 Nossa! A poesia morrendo . . .

21 O sol tão claro lá fora,

22 O sol tão claro, Esmeralda,

23 E em minh'alma — anoitecendo!
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Além disso, elas são terminações gerundivas: todas

denotam certo tipo de ação, no mesmo modo

verbal. No ritmo, verifica-se inicialmente que o

metro é de 7 sílabas.

O "cavalo" é sujeito no primeiro verso, mas aposto

do sujeito no segundo. O fato dos cavalos estarem

em ritmo, digamos, humano, e os homens em ritmo

cavalar, destaca a ideia de contradição, contraste,

oposição, que é o elemento mais importante.


