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Recife
Não a Veneza americana
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais
Não o Recife dos Mascates
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois —
Recife das revoluções libertárias
Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância
A rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia
[as vidraças da casa de dona Aninha
Viegas
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta
[do
nariz
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com
cadeiras mexericos namoros risadas
A gente brincava no meio da rua
Os meninos gritavam:
Coelho sai!
Não sai!
A distância as vozes macias das meninas politonavam:
Roseira dá-me uma rosa
Craveiro dá-me um botão

2

M

a n u e l

B

a n d e i r a

(Dessas rosas muita rosa
Terá morrido em botão...)
De repente
nos longes da noite

um sino

Uma pessoa grande dizia:
Fogo em Santo Antônio!
Outra contrariava: São José!
Totônio Rodrigues achava sempre que era são José.
Os homens punham o chapéu saíam fumando
E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver
o fogo.
Rua da União...
Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância
Rua do Sol
(Tenho medo que hoje se chame de Dr. Fulano de Tal)
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade...
...onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora...
...onde se ia pescar escondido
Capiberibe
— Capibaribe
Lá longe o sertãozinho de Caxangá
Banheiros de palha
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho
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Fiquei parado o coração batendo
Ela se riu
Foi o meu primeiro alumbramento
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu
E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de
bananeiras
Novenas
Cavalhadas
E eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos
Capiberibe
— Capibaribe
Rua da União onde todas as tardes passava a preta das
bananas com o xale vistoso de
pano da Costa
E o vendedor de roletes de cana
O de amendoim
que se chamava midubim e não era torrado era
cozido
Me lembro de todos os pregões:
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Ovos frescos e baratos
Dez ovos por uma pataca
Foi há muito tempo...
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada
A vida com uma porção de coisas que eu não entendia
bem
Terras que não sabia onde ficavam
Recife...
Rua da União...
A casa de meu avô...
Nunca pensei que ela acabasse!
Tudo lá parecia impregnado de eternidade
Recife...

Meu avô morto.
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro
como a casa de meu avô.
Rio, 1925
BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993, p. 212-214.
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De início, ao passar os olhos pela mancha gráfica
da página, o leitor nota que a disposição dos versos
parece desarrumada, sugere algo informe. O que,
talvez, dê uma sensação negativa. Na segunda leitura, agora dos versos propriamente ditos, o leitor
mais sensível perceberá o prosaísmo linguístico, a
oralidade quase no limite de uma crônica. Apesar
dessa primeira impressão negativa, ele não terá se
enganado totalmente na sua avaliação. Esses dois
elementos indicados acima estão no poema. Mas vamos tentar lê-lo com mais acuidade.
Manuel Bandeira é chamado, acertadamente, por
Mário de Andrade de um João Batista do modernismo. Um abridor de caminhos. Eu diria que esse
epíteto fica mais significativo ainda se pensarmos
no verso livre. Para Bandeira, a conquista desse recurso rítmico, foi lenta, árdua e gradual. O mestre
pernambucano registrou o desenvolvimento desse
processo no livro Itinerário de Pasárgada. Bandeira
viveu um período de transição literária. Não existia
o verso livre, aquele que trás para a poesia brasileira
ritmos e andamentos verdadeiramente novos. Acompanhados, claro, dos seus ganhos correspondentes na
imagética, na sonoridade, e no sentimento. Somente no terceiro livro – O ritmo dissoluto, escrito em
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1920 – foi que Bandeira sentiu que havia realizado
o autêntico verso livre.
Num primeiro momento, pensem na mancha gráfica como uma pauta musical. Mais ainda: pensem
em todo o poema como uma pequena peça musical.
Percebam que ausência de pontuação em quase
todo o poema é um apoio gráfico-rítmico que contribui para a sua musicalidade, e quando a pontuação
é indicada reforça ainda mais esse expediente mimético.
A abertura do poema é um topônimo – Recife,
como recurso mnemônico de alguém que é tomado
pelo susto da lembrança. O topônimo oferecerá todo
o cenário onde vai ocorrer a polifonia lírica inscrita
no poema.
Na primeira estrofe, o sujeito lírico especifica
qual é a cidade que o interessa, e, assim, do segundo ao quarto verso, faz a distinção negativa quatro
vezes. Depois ele esmiúça essas negações.
Veneza americana é uma referência direta à cidade italiana. Recife ficou conhecida por seus rios, a
abundância de águas, as pontes, assim como Veneza.
Mauritsstad é uma alusão ao período da colonização
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holandesa, e significa “cidade Maurícia”, ou “Mauriceia”. Maurício de Nassau governou a cidade por
24 anos. Armador é um termo da marinha mercante:
pessoa ou firma que, à sua custa, equipa, mantém e
explora comercialmente embarcação mercante. A
Companhia das Índias Ocidentais mais conhecida
foi a holandesa. Recife dos Mascates é uma menção
à Guerra dos Mascates (1710-1711).
A cidade que interessa ao sujeito lírico é a aquela
do seu primeiro contato com as coisas, com o mundo,
com as pessoas de sua memória íntima – “Recife sem
mais nada/Recife da minha infância”.
Há uma construção linguística muito sutil que é
típica dos recifenses: “Nem mesmo o Recife”, o artigo definido masculino dá mais sabor memorialístico
ao poema.
A segunda estrofe, por sua vez, o sujeito lírico
salta para dentro de suas memórias iniciais. Ou melhor, deixa que elas saltem para dentro do poema.
Os nomes de ruas e de pessoas participantes desses
primeiros acontecimentos da vida do poeta. O desejo
de plasmar as primeiras memórias, a lembrança dos
contatos primordiais com o mundo. Como é que a
memória funciona? Pela fragmentação, e é assim o
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procedimento em todo o poema. A memória cintila aqui e ali, e o poema reproduz sua atuação. Para
“entrarmos” na dimensão mnemônica do poema precisamos saber quem foram dona Aninha Viegas e
Totônio Rodrigues? Não. O poema dá poucas informações dos dois personagens. Nem sabemos de que
modo eram partidas as vidraças da referida senhora.
O pincenê já devia estar fora de modo porque Totônio Rodrigues era muito velho. Em todo o poema as
lembranças são auditivas, táteis, sentimentais.
A cidade descrita no poema possuía ainda o espírito provinciano no sentido bom do termo. Lembrando que Manuel Bandeira nasceu em 1886, e essas
recordações remetem ao século XIX.
No trecho seguinte, a flexibilidade rítmica possibilita a fluência da forma. Vejam a variação métrica
dos versos: curtos, médios e longuíssimos, propiciando uma elasticidade sonora como se fosse um fole
de acordeom: “Os meninos gritavam://Coelho sai!/
Não sai!//A distância as vozes macias das meninas
politonavam”. Vejam que este último verso citado
é inteiriço. Não há pausas internas. É verso de um
fôlego só. A prosódia do refrãozinho – “Coelho sai!/
Não sai!” – lembra o animalzinho saltando.
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Vejam a quadra que as meninas politonavam. Polifonia é simultaneidade de várias melodias que se
desenvolvem independentemente, mas dentro da
mesma tonalidade. A mesma tonalidade do poema é
a memória. Nessa quadra referida – “Roseira dá-me
uma rosa/Craveiro dá-me um botão/(Dessas rosas
muita rosa/Terá morrido em botão...)” – as palavras
da rima são idênticas – botão e rosa. O poeta poderia ter dado seguimento rímico à quadra popular,
mas quebra a expectativa repetindo as palavras da
rima, esse é um procedimento para acentuar o efeito
musical do poema. Aquilo que eu disse antes: para
vocês pensarem na mancha gráfica como uma pauta
musical. Mais ainda: pensem em todo o poema como
uma pequena peça musical.
No trecho: “De repente/nos longes da noite/um
sino”, vejam o bom uso do espaço em branco da página. O verso “De repente” faz jus ao que ele significa
– surge bruscamente! O segundo verso repete esse
recurso mimético. E o distanciamento de “um sino”
procede do mesmo jeito.
No Itinerário de Pasárgada, Bandeira diz o motivo
do registro diferenciando a vogal em “Capiberibe/
Capibaribe”:
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Na “Evocação do Recife” as duas formas “Capiberibe –
Capibaribe” têm dois motivos. O primeiro foi um episódio
que se passou comigo na classe de Geografia do Colégio
Pedro II. Era nosso professor o próprio diretor do Colégio
– José Veríssimo. Ótimo professor, diga-se de passagem,
pois sempre nos ensinava em cima do mapa e de vara em
punho. Certo dia perguntou à classe: “Qual é o maior rio
de Pernambuco?” Não quis eu que ninguém se me antecipasse na resposta e gritei imediatamente do fundo da
sala: “Capibaribe!” Capibaribe com a, como sempre tinha
ouvido dizer no Recife. Fiquei perplexo quando Veríssimo
comentou, para grande divertimento da turma: “Bem se
vê que o senhor é um pernambucano!” (pronunciou “pernambucano” abrindo bem o e) e corrigiu: “Capiberibe”.
Meti a viola no saco, mas na “Evocação” me desforrei do
professor, intenção que ficaria para sempre desconhecida
se eu não a revelasse aqui. Todavia, outra intenção pus na
repetição. Intenção musical: Capiberibe a primeira vez
com e, a segunda com a, me dava a impressão de um acidente, como se a palavra fosse uma frase melódica dita da
segunda vez com bemol na terceira nota. (BANDEIRA,
1993, p. 51-52)

Vejam a construção do verso “Cheia! As cheias!
Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu”. A palavra de abertura aparece num rompante;
a segunda reforça o recurso da mimese de uma inundação. A ausência de vírgula confere movimento de
enxurrada ao verso. E o único verbo da frase, que
certeiramente, é posto no final, realça a ação de uma
cheia.
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Se as memórias plasmadas no poema são individuais, no entanto, elas reconstituem, por assim dizer,
toda uma época do Brasil. Nesse sentido, o poema
possui um fundo da chamada micro-história que,
pela intensidade lírica, alcança uma dimensão mais
ampla. Aquela impressão inicial, de uma segunda
leitura dos versos propriamente ditos, da oralidade
quase no limite de uma crônica, agora, ganha outra
proporção se levarmos em conta a importância literária para a história da poesia brasileira de um mestre
do verso como Manuel Bandeira.
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