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Nascidos no Recife, Pernambuco, Gilberto Freyre e Manuel
Bandeira, duas figuras luminares da intelectualidade brasileira do século XX,
trocaram cartas, postais e telegramas ao longo da terna amizade que
cultivaram. Nelas, partilharam angústias e planos e também discorreram
sobre os desafios e os encantos que o Brasil os proporcionava.
A correspondência coligida nesta edição encontra-se
minuciosamente anotada e analisada por Silvana Moreli Vicente Dias. O
presente estudo de Silvana Moreli foi o vencedor do Prêmio Capes de teses
da área de Letras/Linguística de 2009, numa avaliação que congregou toda
a produção nesse campo gerada pelas universidades brasileiras naquele
ano.
A edição conta também com um rico caderno iconográfico, que traz
reproduções das correspondências, de livros autografados de um para outro
e também fotos de ambos, num painel que procura complementar o cenário
da amizade profunda e repleta de mútua admiração travada entre estes dois
grandes nomes da nossa intelectualidade.
Sobre Gilberto Freyre: Nasceu no Recife, em 1900. Iniciou seus estudos no Colégio Americano Gilreath e completou a
sua formação nos Estados Unidos, onde frequentou as universidades de Baylor (Texas) e Colúmbia (Nova York).
Retornou ao Recife em 1923, passando a exercer diversas atividades no âmbito da cultura e do ensino no Brasil e no
exterior. Dedicou-se aos estudos sobre cultura e sociedade brasileiras, organizou congressos e realizou diversas
conferências. Fez carreira acadêmica, de artista plástico, jornalista e cartunista no Brasil, na Europa e nos Estados
Unidos. Manteve, porém, uma grande ligação com Pernambuco, em especial Olinda e Recife. Com o livro Casa-grande
& senzala, publicado em 1933, Gilberto Freyre revolucionou a historiografia. Em vez do registro cronológico de guerras
e reinados, ele passou a estudar o cotidiano por meio da história oral, documentos pessoais, manuscritos de arquivos
públicos e privados, anúncios de jornais e outras fontes até então ignoradas.
Sobre Manuel Bandeira: Nasceu em 1886, em Recife. É amplamente considerado, seja pelo público, seja pelos
numerosos estudiosos de sua obra, como um dos maiores poetas da língua portuguesa, tendo se destacado também
como cronista, professor, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e de artes plásticas. Estreou em 1917 com A cinza das
horas, seguido de dezenas de outros livros essenciais de nosso panorama poético, tais como Carnaval, Libertinagem,
Estrela da manhã, Belo belo, Opus 10, Mafuá do malungo e Estrela da tarde. Bandeira residiu a maior parte de sua vida
no Rio de Janeiro, onde lecionou literatura no Colégio Pedro II e, posteriormente, na Faculdade Nacional de Filosofia.
Amigo de vários participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, principalmente de Mário de Andrade e Ribeiro
Couto, manteve com alguns deles uma vasta correspondência que, como seu livro de memórias Itinerário de Pasárgada,
é fonte indispensável para o aprendizado da poesia e da história de nossa literatura. Em 1940, foi eleito membro da
Academia Brasileira de Letras.

