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Recife, poesia - Lêdo Ivo 
 
Amar mulheres, várias, 
amar cidades, só uma - Recife, 
e assim mesmo com as suas pontes 
e os seus rios que cantam. 
E seus jardins leves como sonâmbulos 
e suas esquinas que desdobram o sonho de Nassau. 
 
Amar senhora, muitas. Cidades, 
só uma, e assim mesmo com o vento amplo do atlântico 
e o sol do nordeste entre as mãos. 
 
Felizes os jovens poetas que recebem em seus corações  
antes do amor e depois da infância  
a palavra, a cidade do Recife. 
Felizes os poetas que podem lembrar-se eternamente 
das pontes que separavam: via-se a noite 
no Capibaribe. E as águas do Beberibe 
te davam, ó Madalena, 
o meu primeiro verso. 
 
Carola diante do mar 
bares de arte poética 
bondes, navios, aviões,  
cidade, meus pés transportam as tuas pontes 
para margens versáteis. 
Igrejas nos postais, namorados nos portais; 
Recife de meu pai; 
Recife que me deu a poesia sem que pedisse nada... 
 
Cidade onde se descobre Rimbaud, 
a maresia de antigamente em meus olhos abertos. 
Mulheres, inúmeras. Cidade, só uma 
e assim mesmo diante do mar. (ledo Ivo) 
 
 
 
Recife, geografia - Josué de Castro 
 

É essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauis, 
envolvidos pelos braços d’água dos rios que, rompendo passagem através da cinta 
sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável. Foi nesses 
bancos de  solos ainda mal consolidados mistura ainda incerta de terra e água - que 
nasceu e cresceu a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia, como Amsterdã e 
Veneza, porque assenta as massas de sua construção quase dentro d’água, 
aparecendo numa perspectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando 
esquecidos à flor das águas.  
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RESUMO 
 

Este texto é um estudo interdisciplinar, no qual se inter-relacionam os pressupostos 

teóricos da Literatura e da Geografia, objetivando ampliar as possibilidades de 

interpretação de um mesmo espaço a partir de duas leituras. A cidade do Recife, 

este espaço, é o objeto de estudo, e as fontes são obras literárias - poemas - de três 

poetas recifenses: Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto. 

Os textos destes poetas tiveram como fonte de inspiração a paisagem geográfica, 

portanto, uma análise geográfica do poema é relevante para o estudo literário. Da 

mesma forma, a representação que os poetas fizeram desta paisagem geográfica 

traz elementos novos para o estudo geográfico. São duas leituras sobre a cidade, 

leituras que se complementam, com a literatura traduzindo o essencial das relações 

homem e espaço e a geografia subsidiando a interpretação dos textos literários que 

abordam o espaço recifense. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
   

This text is a study interdisciplinary, in which interrelate the theoretical 

presuppositions of the Literature and of the Geography, aiming at to enlarge the 

possibilities of interpretation of a same space starting from two readings. The city of 

Recife, this space, is the study object, and the sources are literary works - poems - of 

three poets recifenses: Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho and João Cabral of Melo 

Neto. These poets' texts had as inspiration source the geographical landscape; 

therefore, a geographical analysis of the poem is important for the literary study. In 

the same way, the representation that the poets did of this geographical landscape 

he/she brings new elements for the geographical study. They are two readings on the 

city, readings that you/they are complemented, with the literature translating the 

relationships man's essential and space and the geography subsidizing the 

interpretation of the literary texts that approach the space recifense. 
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INTRODUÇÃO 
 

A questão da interdisciplinaridade tem sido bastante discutida nas últimas 

décadas e chega ao novo milênio como uma necessidade urgente. O Homem se 

deparou com um universo cultural extremamente rico e complexo, e mostra-se 

incapaz de compreendê-lo como um todo. O conhecimento vem sendo produzido de 

modo fragmentado, separando cada fragmento do contexto geral (Luck, 1994). 

Desta forma, cria-se saberes limitados, desagregados uns dos outros e às vezes até 

mesmo antagônicos, e mesmo assim, sendo colocados como reais, como 

verdadeiros. Apesar de já fazer parte do cotidiano de várias ciências e apontar para 

uma saída contra a visão compartimentalizada do conhecimento, a 

interdisciplinaridade ainda não se efetivou totalmente. No âmbito das ciências 

humanas, particularmente na área literária já existem inter-relações entre a Literatura 

e outras disciplinas/ciências (Sociologia, Psicologia, Lingüística, História...). A 

relação entre a Literatura e a Geografia permanece ainda  pouco explorada. 

A divisão das ciências em áreas específicas é apenas um artifício para 

facilitar o trabalho dos especialistas que não podem abarcar todo conhecimento 

científico. Segundo Caniato (1989:34): 

 
O mundo não está dividido em Física, Química, Biologia, Artes (...), a 
formação de conceitos exige que se respeite a unidade do conhecimento, 
pois as disciplinas não são autônomas e sim parte de um todo. E assim 
contribuem para a socialização de um saber uno. 

 

Dentro deste contexto encontram-se também a Literatura e a Geografia. Esta 

última, segundo Andrade (1986), é uma disciplina profundamente enriquecida com a 

aproximação de outras disciplinas. A Literatura por sua vez busca nas disciplinas 

que fazem do discurso um objeto de trabalho o seu apoio interdisciplinar. Assim, a 

Sociologia, a Psicanálise e a Lingüística entre outras, fazem parte da área de ação 

da Literatura. O estabelecimento de uma relação mútua entre a Literatura e a 



 

Geografia não chega a ser uma novidade, haja vista o respaldo que dão os 

geógrafos da linha humanística como Yi-Fu Tuan. Vem deste geógrafo chinês o 

conceito de topofilia,  ou seja, o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente 

físico. Este conceito se aplica ao poeta quando o mesmo descreve seu espaço a 

partir de suas lembranças, sua herança afetiva. Grande defensor da Literatura como 

fonte de informações sobre o mundo, Tuan (1980:56) destaca: 

 
A literatura, mais do que os levantamentos das ciências sociais, nos fornece 
informação detalhada e minuciosa de como os seres humanos percebem 
seus mundos (...) os escritores têm alcançado sucesso em expressar 
claramente as diferenças sutis na visão do mundo. 

 

Ele ainda vai além, com o que considera ser uma das funções da Literatura: 

 
Uma função da arte literária é dar visibilidade a experiências íntimas, 
inclusive às de lugar (...) a arte literária chama a atenção para áreas da 
experiência que de outro modo passariam despercebidas.  (1983:180) 

 

Parece que a Literatura, pelo menos do ponto de vista teórico, tem uma larga 

aceitação por esta corrente da Geografia e acredita-se que também a Geografia 

mais tradicional já vislumbre este caminho interdisciplinar. Já o ponto de vista 

contrário, ou seja, a Geografia subsidiando a Literatura parece ser bem mais raro. 

São poucos, ainda, os teóricos da Literatura que apóiam tal empreendimento. No 

entanto, tendo em vista os objetos comuns entre as duas disciplinas e o apoio dado 

pelos geógrafos, tenta-se estreitar os laços. A proposta consiste na leitura geográfica 

de uma obra literária, destacando o objeto comum às duas áreas: o espaço. O 

espaço geográfico entendido como extensão do planeta onde o homem habita ou a 

noção de espaço vivido. Espaço literário entendido como: uma base física, na qual 

os personagens agem ou onde o poeta sedimenta sua lembrança ou suas 

observações. As obras escolhidas retratam o espaço recifense e sua realidade, 

numa linguagem ora subjetiva, ora objetiva, ora metafórica, ora real. Cada uma 

apresenta uma visão particular do espaço, do Recife. Eles (os poetas) pintam um 

retrato poético e geográfico do espaço  e de seu povo. É este o espaço que será 

analisado através da proposta interdisciplinar. Quem sabe se, percorrendo este 

caminho, não se faça valer o pressuposto  de Frémont (1980): desta interação há de 

surgir uma nova Geografia, rompendo ainda mais as divisórias entre as disciplinas, 

com geógrafos abertos à Literatura e a arte, homens de letras a par da Geografia. É 



 

a importância do meio geográfico na criação literária, procurando integrar as 

recíprocas influências entre o meio e o literato, entre o lugar onde nasceu um e sua 

presença  tangível ou latente nele. As dimensões sócio-culturais e políticas serão 

igualmente exploradas além da dimensão estética/plástica, todas as vezes que 

forem oportunas. 

Embora sejam consideradas disciplinas distintas, há entre a Literatura e a 

Geografia afinidades conceituais que permitem uma interação entre ambas. Tuan 

(1983) coloca que a Literatura contempla dois conceitos básicos da Geografia: o 

espaço e o tempo. Este pressuposto vem confirmar uma interdisciplinaridade latente 

entre as duas disciplinas e por esta razão uma possibilidade de ver o texto literário 

sendo objeto da Geografia e do espaço geográfico vir a ser objeto da literatura. 

A escolha da Geografia para realizar a interdisciplinaridade dentro da ótica da 

percepção do espaço se deveu à integração propiciada pela formação literária e 

geográfica do autor. Esta inter-relação levou-o a tomar consciência de um universo 

maior e comum, o universo literário/geográfico. Assim, ele pôde perceber que as 

fontes literárias (romances ou poemas) apresentavam os mesmos elementos do 

espaço geográfico com uma visão mais ampliada por outras percepções da 

realidade. Para Dimas (1994:67) O espaço, longe de ser uma figura ilustrativa do 

texto literário - prosa ou poesia - pode fornecer elementos para ampliar a análise 

literária ou para analisar o texto literário a partir dele - espaço, lugar, ambiente, 

paisagem...  

O autor acredita ainda que o espaço pode chegar a ser tão importante quanto 

qualquer outro componente da narrativa. A análise proposta parte do princípio que o 

romancista ou o poeta vê o espaço descrito em suas obras bem mais do que um 

simples lugar para situar seus personagens e as aventuras destes. O prosador/poeta 

mantêm com seu espaço ficcional uma relação íntima, um elo sentimental. Seria 

uma relação topofilíaca. Essa relação se faz presente na poesia de vários poetas 

pernambucanos que cantam a cidade. A cidade real,  a cidade de suas lembranças, 

a cidade de seus sonhos - Recife. 

Diante destas possibilidades e na tentativa de resgate da poesia 

pernambucana escolheu-se a obra de três recifenses: João Cabral de Melo Neto, 

Carlos Pena Filho e Manuel Bandeira. Pretende-se realizar uma análise geo/literária 

dos poemas que estes três poetas dedicaram ao Recife.  A obra destes geógrafos 

informais poderá fornecer importantes informações para a Geografia e espera-se 



 

que a leitura geográfica que se pretende das obras traga contribuições para a 

Literatura. Sendo assim, este estudo se justificará, em síntese, pelos novos rumos 

que poderão tomar as duas disciplinas/ciências, através da interdisciplinaridade. 

Objetivamos refletir sobre a utilização de obras literárias como objeto de 

estudo da Geografia; mais especificamente, estudaremos o espaço e a utilização da 

espacialidade geográfica nos textos literários, observando as contribuições que a 

Literatura pode oferecer à Geografia e as contribuições que esta pode oferecer à 

Literatura e a percepção da nordestinidade. 

Ao analisar os poemas selecionados da obra de João Cabral de Melo Neto, 

Manuel Bandeira e Carlos Pena Filho, a partir das perspectivas  literária e 

geográfica, apresentaremos duas versões diferentes sobre o mesmo texto. 

Confrontando as duas análises, notaremos as contribuições que elas trouxeram para 

os textos e para a literatura, principalmente à análise geográfica do espaço.  

Verificaremos, finalmente as posições sociopolíticas e/ou geopolíticas que projetam 

as obras desses poetas. 

Acreditamos que a leitura geográfica de uma obra literária pode oferecer 

subsídios para uma melhor compreensão desta obra, ou seja, para o ensino da 

literatura. Da mesma forma, a análise literária pode oferecer subsídios ao ensino da 

geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. LITERATURA, GEOGRAFIA E ESPAÇO/CIDADE 
 

1.1 Da Geografia Humanística à Literatura. 
 
  A Literatura contempla dois conceitos básicos da Geografia: o espaço e o 

tempo. Esta afirmação de Tuan explicita o caráter interdisciplinar existente entre a 

Geografia e a Literatura. E, portanto, a possibilidade de um estudo mútuo, em que o  

espaço geográfico  vivido e a representação deste espaço se completam. Neste 

caso, um estudo sobre a relação afetiva do homem com sua cidade - espaço, 

paisagem, lugar. 

Estes laços de afetividade que ligam o homem – abstrata ou concretamente – 

a determinados lugares provocam relatos verbais ou escritos do cidadão comum 

vem como de artistas, poetas e intelectuais. Todavia, somente nas últimas quatro 

décadas, a Geografia passou a utilizar a experiência vivida como instrumento de 

investigação, muito embora o relacionamento  dos seres humanos com o meio seja 

parte integrante dos princípios deste saber. Os geógrafos humanistas, comungando 

com a corrente de especialistas que advogam um aprendizado geográfico formal a 

partir do mundo vivido, distanciaram-se da “Geografia como ciência abstrata” e 

demonstraram que a mesma está na alma do povo, no seu cotidiano. Com base na 

experiência vivida a Geografia Humanística  objetiva interpretar o sentimento  e o 

entendimento dos seres humanos a respeito do espaço e do lugar. Parte-se do 

principio de que há uma disparidade entre a visão do especialista (geógrafo) e a 

visão das pessoas das regiões por ele pesquisadas. Assim a análise do espaço 

vivido é um trabalho difícil mas indispensável para chegar a uma geografia 

verdadeiramente humana e compreender as possibilidades da aceitação de 

qualquer proposta de mudança (Gallais, 1975:5). Vale salientar ainda que as 

ciências de um modo geral estão em crise, preocupadas em fornecer elementos ou 

mesmo entender as drásticas transformações que estão  ocorrendo no planeta. 

Disso decorre a incapacidade do mundo acadêmico  em apresentar caminhos e 



 

soluções, subscrevendo apenas  percepções estreitas da realidade, as quais são 

inadequadas para enfrentar os problemas do nosso tempo (Capra, 1982:23). Por 

isso mesmo, a Geografia Humanística defende uma maneira diferente de se 

pesquisar o espaço e o lugar, longe da verdade única dominada pelas teorias que 

“explicam o mundo”. De acordo com Santos (1988:29): “O homem atinge um 

conhecimento analítico e sintético de toda natureza e adquire a capacidade de uma 

utilização global das coisas que o cercam”. Seguindo o mesmo raciocínio Lowentall 

(1985) que diz que cada ser humano é um geógrafo informal. Sendo assim, a 

Geografia Humanística (Tuan, 1985:143) procura um entendimento do mundo 

humano 
Através das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 
geográfico bem com dos seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e 
do lugar e centraliza  no homem, enquanto ser pensante, uma importância 
vital, visando a compreender e interpretar os seus sentimentos e 
entendimentos do espaço e, até mesmo, como a simbologia e significado 
dos lugares podem afetar a organização espacial.  
 

O humanismo em Geografia  desenvolveu-se como reação à certeza e a 

precisão do positivismo em sua postura reducionista. A abordagem humanista apóia-

se nas filosofias dos significados –  tais como a fenomenologia, o existencialismo, o 

idealismo e a hermenêutica – procurando compreender, por intermédio da 

experiência dos indivíduos e grupos sociais, o que é o mundo vivido. Para tanto, o 

pesquisador deve entranhar-se, sem preconceitos, nos significados que os seres 

atribuem aos espaços e lugares, visando a compreender suas alegrias e  carências, 

para então tentar usufruir e agir na construção de um espaço mais humanizado. 

Para Bachelard (1978:186): O homem a cada dia se aventura, transporta obstáculos, 

armazena novos conhecimentos ou seleciona novos aspectos, aprendendo e 

apreendendo o seu mundo vivido, a partir das relações banais do cotidiano. 

 Para a Filosofia, o conhecimento é uma forma de apropriação do mundo  

criado pelo ser humano, a partir de sua cultura, do acervo que lhe é legado na 

experiência repetida. Na heterogeneidade e complexidade das constantes e rápidas 

transformações ocorridas no seio da sociedade mundial, as teorias, leis e modelos  

são simplificações que não conseguem fazer uma análise holística das relações 

homem-meio. Para decifrar essas rupturas e alterações bruscas, o contraditório, o 

múltiplo e o aleatório, as filosofias têm servido de subsídio à Geografia. 



 

A Geografia Humanística, rompendo com o tradicionalismo, interessa-se, 

pode-se assim dizer, as questões vinculadas ao conceito do pós-modernismo. 

Surgido na segunda metade do século XX, deixando a modernidade para trás, a 

noção do pós-moderno volta-se para a pluralidade de mudanças ocorridas no seio 

das ciências  e das sociedades avançadas. Pretende caracterizar a sociedade de 

consumo, do vale tudo, o cotidiano do prazer desenfreado, do conforto, da 

multiplicidade e disponibilidade de bens e serviços. Assim, sabendo que nos 

desafios do dia-a-dia, o povo não obedece aos caminhos aprontados pelas políticas 

públicas, passando a redesenhar suas trilhas em diagonal, seguindo veredas 

ligeiramente tortas, com os próprios pés, o geógrafo humanista recorre à sabedoria 

popular para então participar de modificação de espaços e lugares.  

 As pesquisas humanísticas, em uma análise apressada, podem aparentar 

romantismo e individualismo supérfluos para as ciências sociais. Todavia vale 

reforçar, é poeticamente que o homem habita (Ladrière,1979:164, citando Höderlin). 

A poesia está no estilo das construções, nas praças, nas montanhas, nos terrenos 

vazios, no corre-corre diário, na pessoa envolvida em seus afazeres ou nas ondas 

do mar. As idéias a respeito  do espaço brotam dos seres humanos, não somente 

com relação aos laços de afetividade que os unem aos lugares, mas , sim, desde os 

aspectos mais banais do cotidiano até a dimensão dos conflitos sócio-espaciais.  

Com respaldo nesse mundo vivido, o geógrafo pode entender como nasce a magia 

dos lugares, as particularidades intrínsecas  de cada porção territorial, a distinção de 

diferentes pontos da cidade, o encantamento, o desprezo, a atração, o consumo, a 

deteriorização e o que é típico dos lugares ( Christofoletti, 1985:23). O mundo vivido 

é a consciência  e o meio ambiente íntimo de cada um, emocionalmente modelados 

e revestidos de eventos, relações, ambigüidades, envolvimentos, valores e 

significados, compreendendo os seres humanos com todas as suas ações e 

interesses, trabalhos e sofrimentos. 

O surgimento da perspectiva  humanística ocorre, no início dos anos 70, 

quando alguns geógrafos, desencantados com uma geografia sem homens, 

começam  a buscar nas filosofias dos significados as respostas para suas angústias 

e caminhos para o rompimento com o  positivismo e o novo positivismo 

predominantes na ciência geográfica. Geógrafos com Tuan, Relph, Buttimer, 

Pocock, e Seamon, abraçam o humanismo e adotam as suas filosofias, com vistas à 

clara  consciência espacial dos seres humanos, já que o mundo não é preciso, e 



 

sim, pleno de ambigüidades, valores pessoais e de grupos. O humanismo pode ser 

simplificadamente definido como uma visão do eu do que o homem é e pode fazer. A 

palavra humanística apareceu primeiramente, na Geografia, no texto China,  de Yi-fu 

Tuan, editado em 1967. Seguiram-se os esforços de Relph (1970) e Tuan (1971) em 

trabalhar com a fenomenologia no texto questionando as relações entre a 

Fenomenologia e a Geografia. Em 1974 Buttimer lança Valores na Geografia – 

focalizando os valores das experiências humanas. Entretanto, é somente em 1976 

que o termo Geografia Humanística, título do ensaio de Tuan, publicado nos Anais 

da Associação Americana de Geografia, é reconhecido. A partir daí, segue-se uma 

farta bibliografia. No cerne desta nova geografia há espaço para a 

interdisciplinaridade, para a ampliação dos saberes, para a Literatura. É consenso 

entre os geógrafos humanísticos a relevância dos estudos literários. 
 A Literatura tem sido pródiga em mostrar os diferentes modos de vida e o 

processo de entendimento, podendo ser, até mesmo, uma maneira legítima de 

oferecer conhecimento sobre lugares. Os geógrafos podem aprender com os 

escritores, poetas e compositores, sem a necessidade de aplicar inquéritos, prática 

freqüentemente adotada pelos cientistas sociais, em trabalho de campo. Cabe, 

então, aos geógrafos analisar esse material, já pronto, a respeito da fisionomia dos 

lugares, tradições religiosas, motivações migratórias e contrastes espaciais. 

 Para Frèmont (1980:97) A literatura é um meio eficaz  de investigação, 

focalizando os aspectos geográficos, incluindo o grupo, herói, família e categoria 

social. Os literatos, geógrafos amadores, descrevem e inventariam geografias de 

lugares diversos, fornecendo um rico material a ser apreciado pelos geógrafos 

formais. Os escritores literários são plenos de valores, atitudes, fantasias, 

sentimentos, belezas, contendo a alma dos lugares. Sua obra gera um farto material 

sobre o mundo vivido que não apenas informa, mas também entretém. 

 O geógrafo humanístico Pocock organizou obras e escreveu diversos artigos 

que investigam os diferentes lugares, fundamentados na Literatura. Segundo ele, a 

Geografia, embora timidamente, vem desde o início do século, recorrendo a 

Literatura para empreender algumas análises espaciais (Pocock, 1988:88). A União 

Geográfica Internacional dedicou uma sessão aos estudos regionais apoiados pela 

literatura e, em 1974, no Congresso de Geógrafos Americanos, ocorreu uma sessão 

dedicada à paisagem na literatura. 



 

 A Geografia Humanística tem se dedicado a analisar uma vasta literatura. De 

acordo com Ley (1985:415): 

 
A literatura pode ser uma fonte para os geógrafos, já que este material 
evoca a alma dos lugares. Sem duvida, os escritores captam e descrevem o 
desempenho dos seres humanos, a fixação aos lugares, o cotidiano, o 
transcendental, o exílio, as viagens festivas, a nostalgia, enfim uma ampla 
gama de motivos e emoções. (...) 
 
A literatura conta ou reconstrói uma história, diz o que é o ser humano, 
direta ou indiretamente: suas privações, pensamentos, sentimentos, 
experiências, também a complexidade, ambigüidade e o humor da 
linguagem e da vida. (Pocock, 1988:93) 
 

Nos livros estão assentadas diversas metáforas acerca das paisagens e 

experiências espaciais, objeto de estudo dos geógrafos. O trabalho dos escritores, 

dos poetas são produtos da sociedade, uma construção cultural ou social, não 

sendo um meio passivo ou neutro de comunicação (Pocock, 1988:95). Trata-se, sim, 

de uma janela sobre o mundo, bem mais contundente do que um quadro pintado. A 

literatura relata, em escalas variadas, a identidade dos lugares. Os escritores 

interpretam e divulgam os sentimentos, o que é pitoresco, próprio de certas 

localidades, os seus artefatos modernos, as dificuldades e particularidades,  o que é 

familiar e a sensação de se sentir “em casa” ou “fora do lugar”. Pocock (1981:337) 

prossegue lembrando que para expressar com profundidade o caráter do lugar, o 

literato precisa ser um deles (do lugar), não bastando a observação de um estranho. 

As palavras ou versos permitem múltiplas interpretações. Os geógrafos precisam 

estar atentos ao lidar com a literatura ou poesia. A linguagem é, muitas vezes, 

ambígua, entrecortada de símbolos, metáforas... Qualquer texto – signos, símbolos, 

textos verbais ou não, linguagem gestual, etc. – pode ser objeto de estudo da 

Geografia Humanística, de acordo com a geógrafa humanística Courtice Rose 

(1980:124). 

 

1.2 Espaço/lugar conceitos-chave da geografia humanística 
 

Os termos - espaço, lugar, meio-ambiente, cenário, paisagem, território, 

região, área, centro, local entre outros, são  amplamente utilizados pela Geografia. 

No entanto, a perspectiva humanística da Geografia esforça-se para disciplinar dois 

destes conceitos, por considerá-los mais apropriados à proposta humanística. Cada 

ser humano possui um mundo somente seu, em contraponto ao mundo único , 



 

objetivo das ciências positivistas. Mas existem, igualmente, os mundos vividos 

coletivamente, compartilhados pelos grupos e classes sociais. 

Parentes, amigos, pertences e a base territorial experienciada fazem parte do 

acervo intimo do individuo. A pausa,  o movimento e a morada conferem ao mundo 

vivido a distinção de lugar. As experiências nos locais de habitação, trabalho, 

divertimento transformam os espaços em lugares, carregam em si conhecimento, 

poesia, emoção, sensação de paz e segurança dos indivíduos que estão entre os 

seus, têm uma conotação de pertinência  por pertencer à pessoa e esta a ele, o que 

confere uma identidade mútua, particular aos indivíduos. Assim, o lugar é recortado 

emocionalmente nas experiências cotidianas. O bairro, os locais de trabalho, dos 

encontros e lazer são lugares vividos, bem como os caminhos que conduzem a 

estes diferentes pontos. Certamente, por ser centro  de valor e sentido, o lugar 

encarna as experiências e aspirações da pessoa, sendo de fundamental importância 

para a identidade (Eyles, 1989:109). 

 O lugar é o lar, insistem os geógrafos humanísticos, podendo ser a casa, a 

rua, o bairro, a cidade ou a nação. Enfim, qualquer ponto de referência e identidade. 

Para o homem comum o espaço, transformado em lugar, nas experiências 

cotidianas, é carregado de valores simbólicos (Frèmont, 1980:49), pois dele se nutre, 

protege e se comunica, como na analogia estabelecida por Frèmont, (1980:48) e 

Tuan(1983:30), entre a mãe e o espaço, aquela vista como o primeiro  espaço, ou 

melhor, o primeiro refúgio, centro de alimento e apoio, logo, lugar. As pessoas em 

suas relações com o meio ambiente combinam amor e ódio, atração e repulsão. O 

espaço é aberto, livre, amplo, vulnerável (Tuan, 1983:61) e provoca medo, 

ansiedade, desprezo, sendo desprovido de valores e de qualquer ligação afetiva. Já 

o lugar é fechado, íntimo, humanizado (Tuan, 1983:61). Tais conceituações são 

corroboradas por Bachelard e  seus espaços: tópico e atópico. Segundo este autor o 

espaço tópico é o espaço feliz, e o atópico é o espaço hostil, por ser o espaço 

desconhecido (...) o espaço do sofrimento e da luta. (Bahelard, 1974 apud D’Onofrio, 

1999:97) 

Desta forma, espaço e lugar são categorias distintas. Cada qual com suas 

individualidades e singularidades. Entretanto, o espaço pode se tornar lugar e o 

lugar  se tornar espaço. O espaço é o estranho, o que incomoda é a aventura. O 

lugar é a tranqüilidade, a segurança (Frèmont, 1980:50). 



 

São lugares experenciados diretamente a cama, a casa, a rua, o bairro e  

algumas partes da cidade. A cidade e a nação, parcialmente conhecidas, são 

estimadas por elementos simbólicos, emocionantes, da identidade, do pertencer, da 

propriedade pela arte ou educação (Tuan, 1985). Não se experiencia na totalidade a 

pátria ou o espaço urbano. Porém, estes símbolos de fraternidade (homem-lugar) 

são na verdade um único ser. Segundo Frèmont (1980:206) os homens não vivem 

sobre ou na nação. Os homens são a nação. 

A cidade pode ser entendida, em uma análise simples, como um símbolo de 

união e congraçamento. Todavia, quando são estudadas suas diferentes frações, 

verifica-se que o espaço urbano é extremamente desigual e complexo, não havendo 

unidades culturais, de renda ou valores. Por isso mesmo surgem, de um lado, em 

áreas nobres, bairros aprazíveis  e condomínios fechados e, do outro, áreas 

carentes com bairros desprovidos de infra-estrutura urbana, com loteamentos e 

favelas. 

Ao se olhar a cidade como um ponto no mapa, pode-se recordar a analogia 

estabelecida por Bachelard (1978:296): é a semente que faz a maçã, ainda assim a 

miniatura da semente é maior do que a grandeza da maça. O homem não vive 

completamente a magnitude da cidade ou do país. Mesmo os indivíduos que muito 

viajam, pelo país  afora, conhecem tão somente fragmentos do território nacional. Da 

mesma forma, um cidadão vive a intensidade do país, principalmente em sua cidade, 

melhor dizendo, na experiência do seu espaço vivido: os lugares de moradia, 

trabalho, ócio, etc. Quando colocados no mapa, esses lugares vividos são menores 

do que sementes e, no entanto, germinam afeição. 

 

1.2.1 Uma paisagem à parte 
 

 Alem do espaço e do lugar existe ainda uma categoria que precisa ser 

analisada para complementar este estudo sobre a  cidade do Recife, a paisagem, 

categoria que exerce uma relação de intimidade e totalidade com as duas outras em 

estudo.  

Na literatura corrente, paisagem e lugar são geralmente utilizados como 

recortes espaciais complementares, estabelecendo-se, no entanto, intuitivamente, 

uma clara hierarquia na estrutura dessas categorias, tanto em relação aos 



 

elementos que as definem como às suas dimensões territoriais, quando estas 

categoriais se confrontam. 

Geralmente, os sítios naturais identificados pelos elementos físicos-

geográficos mais marcantes são a primeira referência à paisagem, fornecendo-lhe 

individualidade e personalidade cedidas pela própria natureza. No entanto há 

diversos e diferentes conceitos de paisagem, cada um com suas especificidades. 

Gomes (1997:37) aponta a identificação de 11 tipologias diferentes, realizada pelo 

geógrafo alemão Gerhard Hard (1992). Esses conceitos inter-relacionam a Geografia 

com outras ciências. Dentre os 11 conceitos verifica-se que há uma identificação do 

primeiro com o estudo aqui proposto. A autora  coloca que Paisagem 1 é recorte 

espacial de uma determinada parcela da superfície da terra, cujos atributos naturais 

e paisagísticos evocam sentimentos de amenidades e recordações vitais capazes de 

rápida apreensão e descrição pelo observador. Segundo ela:  

 
Este conceito de paisagem é uma das bases ( e quiçá a mais importante) do 
conceito geográfico de paisagem;  ele trata e se relaciona, em essência , 
com o conceito de Paisagem dos cientistas literários, teóricos e historiadores 
da arte; mas também dos arquitetos e paisagistas estruturadores da 
paisagem. 

Prossegue: 
(...) ele pode ser reconhecido nos relatos dos viajantes e na literatura da 
geografia escolar, embora tenha havido um certo empenho em introduzi-lo 
na metodologia geográfica e nas práticas de pesquisa. (...) desempenha 
ultimamente um importante papel no conjunto de Pesquisas 
Interdisciplinares acerca de percepção ambiental, que os geógrafos 
desenvolvem, juntamente com psicólogos, sociólogos, arquitetos, 
historiadores e planejadores da paisagem, 
 

 Acredita-se que esse conceito se enquadra na presente proposta de estudo 

interdisciplinar. Foram  as paisagens que provocaram inúmeras citações dos 

viajantes que estiveram aqui no Recife em séculos passados testemunhando, 

principalmente, a descrição de belezas cênicas naturais e, portanto, visões mais 

abrangentes, cujo ponto de observação quase sempre exige uma considerável 

distância visual e participativa para a sua identificação. Numa outra escala, a 

diminuição  dessa distância, mediatizada pela possibilidade de se intervir no espaço 

diretamente, acrescenta à identidade natural, fornecida pela natureza, a identidade 

social, produto das relações sociais que conferem a esses recortes a posição de 

lugar. Neste momento, o lugar aparece como resultante de uma participação 

individual e coletiva, através de uma atitude de complementaridade à paisagem.  



 

1.3 Recife, cidade e “recificidade” 
 
 Ao erigir a cidade inicia-se a construção de um espaço e um tempo...(Garcia, 

2000:50). O espaço é uma experiência de proximidade das coisas. Ele começa a ser 

sentido, quando se desfaz distâncias e se começa a tecer vizinhanças. Sendo assim, 

a cidade é o mais bem sucedido esforço de ajuntamento. Por esta razão, todos 

querem a cidade, todos disputam um lugar na cidade. É na  cidade que o homem se 

reencontra com suas próprias invenções, e talvez consigo mesmo. Por isso, ele 

contempla a paisagem – que parece tão igual –  buscando algo que fugiu à sua 

invenção. E não se cansa de olhar. (...) Contemplar a cidade pode ser extremamente 

agradável, por mais vulgar que a paisagem possa vir a ser (Lynch apud Lima, 

2000:9). A cidade é sempre um organismo em mutação, pois a cada instante há algo 

mais que a vista não alcança, mais do que o ouvido possa perceber, uma 

composição nova em um cenário novo que espera para ser analisado. A cidade é  

símbolo e prova   da convivência humana superior. Entretanto, tudo o que tem valor 

tem um preço. O preço da superioridade é a desvalorização do ser humano.  A 

superioridade da cidade se alimenta de degradações humanas.  Assim, a cidade – 

povoada de cimento e sangue – expõe diversas facetas. Na maioria das vezes estas 

facetas são contraditórias, algumas vezes incompreensíveis. Luxo x miséria, 

liberdade x enclausuramento, organização x desorganização, desenvolvimento x 

decadência. Mas este ambiente ambíguo e de constante inquietação é também 

objeto de sentimentos, de devoção, de louvor.  Ou seja, a  cidade aparece aos olhos 

- no plano imediato, diretamente perceptível, como  um conjunto paradoxal de 

formas – humanas e artificiais, caos e poesia. Uma relação criador/criatura em que, 

não raras vezes, o criador passa a exercer um papel secundário. Pode ser que os 

verdadeiros protagonistas da vida sejam as cidades, que estas  algumas vezes 

descubram que seus vastos corpos estão integrados por milhões de desprezadas e 

efêmeras células (Garcia, 1998:52). Em  busca de um posicionamento no mundo, do 

seu lugar, o homem constrói a cidade a sua imagem e semelhança.  

 
A cidade só existe pelo homem que lhe dá forma – construída, definida, 
material – e significação – constitutiva, mas indefinida, abstrata. Reflete, 
certamente, a sociedade que ocupa e define seu espaço. É  a presença 
humana, com suas características peculiares, que permite a construção de 
uma identidade ao espaço construído diferenciado, por vezes radicalmente, 
uma cidade da outra. (Santos, 1998:46) 



 

 Por isso, por ser um produto humano, não é raro emergirem nas cidades as 

mais diversas  “construções” concretas ou não,  forjadas pelos  sentimentos e 

emoções que permeiam as relações humanas. Essas construções – poemas, 

pinturas, estátuas... – são um tributo à cidade. E embora, na maioria das vezes,  as 

outras formas criadas pelos homens dominem e esmaguem estes, elas  exercem 

sobre  estes últimos, um fascínio, que às vezes beira a devoção. Cada ser elege a 

sua cidade, sua referência espacial, sua musa. E poeta, constrói um canto sob o já 

construído, re(criando) a cidade, eternizando-a. O poeta cria à perigosa semelhança 

dos deuses. Seu canto constrói cidades; suas palavras têm aquele poder que, acima 

de todos, os deuses negariam  ao homem, o poder de conferir uma vida duradoura 

(Steiner, 1992 apud Quint, 1996:78). A cidade atrai porque é um objeto humano, e 

nela, o homem se reconhece. Na cidade o homem quer viver. 

 Segundo Santos (1998:63): 

 
É na cidade que a vida acontece. É neste espaço privilegiado que cada ser 
humano se relaciona, interage e se expressa como sujeito. Nesse sentido, a 
cidade é a expressão física das relações  humanas que uma dada 
sociedade estabelece (...) a cidade é a morada do indivíduo e, portanto, seu 
lugar no mundo. 
 

A Geografia Humanística, como foi visto anteriormente, denominou como 

topofilia este sentimento,  este elo afetivo que se estabelece entre o ser e o seu 

lugar – no caso, a sua cidade. Inter-relacionando este conceito com o(s) 

sentimento(s) que os habitantes ou os visitantes nutrem pela cidade do Recife, surge 

um termo que expressa de maneira singular a relação entre estes homens e sua 

cidade: “recificidade”.  A  “recificidade” tem estado, desde a colonização, presente no 

cotidiano do Recife, seduzindo não apenas os  filhos legítimos da cidade, mas 

também os que foram  adotados, mesmo que momentaneamente.  

Nessa cidade – Recife – o sujeito poético está cercado de longínquos sons de 

batalhas, gritos de dor, gritos de liberdade, murmúrios do mar, dos rios, que 

rasgados pelas naves às vezes ecoavam um brado de júbilo ou tristeza. Gritos que 

se perderam no tempo, mas deixaram suas marcas. Cidade às vezes melancólica, 

soturna, outras vezes radiante – água, sol, mar, calor, afeto, o verde, o ar (em 

algumas partes, provinciano), mistério, vontade de descobrir. Uma faceta de um 

espetáculo luxuoso que se oferece ao olhar. Por ser tela onde se desenrolam cenas 



 

do cotidiano, o espaço urbano do Recife é também marcado por emblemas da 

modernidade – prédios, alguns em construção, velhas igrejas, comércio, operários, 

mendigos... Recife, que resiste ao tempo, mesmo sabendo que a  vida das pessoas 

se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O Recife de 

Bandeira deu lugar a outro Recife. O lugar das festas, dos encontros quase 

desapareceu. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminuiu; as crianças 

quase não são mais vistas. Os pedaços da cidade são vendidos, no mercado, como 

mercadorias; muitas árvores foram destruídas, praças tomadas áridas pelo concreto, 

antigos prédios foram destruídos para dar passagem ao progresso. Todavia, o 

mesmo modo de vida urbano que expulsou das ruas as brincadeiras infantis, 

aprisionando crianças e adolescentes, produz o seu inverso, e joga nas ruas centrais 

da cidade  ou nos cruzamentos de alta densidade crianças vendendo coisas ou 

roubando. Benjamim (1987:75) revela que no panorama das ruas dos bairros as 

crianças são importantes: 

 
durante o dia são vistas o mais das vezes sozinhas, cada qual segue sua 
própria trilha de guerra. À noite, porém, juntam-se em bandos defronte de 
fachadas muito luminosas de cinemas, e conta-se aos forasteiros que não é 
bom encontrar tais bandos aos retornar para casa por caminhos ermos... 
 
 

  De qualquer forma, é intensa a relação entre o homem e a cidade, mesmo 

que disso nem sempre tenha consciência. São os poetas e os escritores, com a 

intuição privilegiada que os caracteriza, os que melhor trazem à luz a força desta 

relação, a ponto de dizer o que disse o poeta Ledo Ivo, cheio de recificidade (1993): 

 
Amar mulheres, 
Várias. 
Amar cidades, só uma: 
Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. RECIFE: A GEOGRAFIA, A POESIA E OS POETAS-GEÓGRAFOS. 
 
2.1Recife, da paisagem (geográfica) à poesia 
 

  A baía onde está localizada a planície fluviomarinha do Recife estendia-se da 

ponta rochosa do Cabo de Santo Agostinho, ao sul, até o sopé das colinas de 

Olinda, ao norte. As terras de aluvião, trazidas pelas enxurradas dos rios Beberibe, 

Capibaribe, Tejipió, Jaboatão e Pirapama, durante cerca de cinco milhões de anos, 

vieram a formar esta planície quaternária erguida entre as colinas terciárias e os 

arrecifes que detêm a fúria do mar. 

Os arrecifes de arenito, formados no mesmo período com o recuo do oceano, 

foram descritos pelo poeta Bento Teixeira (1601) como “a cinta de pedra inculta e 

viva”, tornaram-se a barreira natural que veio a facilitar o trabalho dos rios tributários 

da antiga baía. A um só tempo em que o mar construía suas praias e restingas, os 

rios, na observação de Tadeu Rocha, formavam ilhas e coroas, por entre os quais 

passaram a divagar, lançando braços em muitas direções, enquanto que o 

manguezal facilitava a sedimentação e a fixação dos aluviões. 

Foi esta primeira paisagem vislumbrada pelo homem, que aqui chegou no 

início do século XVI da nossa era, sendo assim descrita por Ambrósio Fernandes 

Brandão em Diálogos das grandezas do Brasil (1618), quando o personagem 

Brandônio fala com Alviano sobre a localização de Olinda: 

 
Está esta vila situada em uma enseada, da qual saem duas pontas ao mar; 
de uma delas se forma o cabo tão conhecido no mundo, por de Santo 
Agostinho, e a outra se chama a Ponta de Jesus, por nela estar situado um 
formoso templo dos padres da Companhia, chamado do mesmo nome. 
Contém em si toda a Capitania 50 léguas de costa, que toma princípio de 
onde parte com a Ilha de Itamaracá até o Rio São Francisco, e dentro delas 
há infinitos engenhos de fazer açúcares, muitas lavouras de mantimentos de 
toda sorte, criações sem conto de gado vacum, cabras, ovelhas, porcos, 
muitas aves de volataria e outras domésticas, diversos gêneros de frutas, 
tudo em tanta cópia que causa maravilha a quem o contempla e com 
curiosidade o nota. Dentro na Vila de Olinda habitam inumeráveis 
mercadores com suas lojas abertas, colmadas de mercadorias de muito 



 

preço, de toda a sorte em tanta quantidade que semelha uma Lisboa 
pequena. A barra do seu porto é excelentíssima, guardada de duas 
fortalezas bem providas de artilharia e soldados, que as defendem; os 
navios estão surtos da banda de dentro, seguríssimos de qualquer tempo 
que se levante, posto que muito furioso, porque têm para sua defesa 
grandíssimos arrecifes, aonde o mar quebra. Sempre se acham nele 
ancorados, em qualquer tempo do ano, mais de trinta navios, porque lança 
de si, em cada um ano, passante de 120 carregados de açúcares, pau do 
brasil e algodão. A vila é assaz grande, povoada de muitos e bons edifícios 
e famosos templos, porque nela há o dos Padres da Companhia de Jesus, o 
dos Padres de São Francisco da Ordem Capucha de Santo Antônio, o 
Mosteiro dos Carmelitas, e o Mosteiro de São Bento, com religiosos da 
mesma ordem. 

 

A paisagem não surpreenderia ao navegador português por suas belezas 

naturais: em Roteiro de todos os sinais (1582:85), Luís Teixeira menciona o Cabo de 

Santo Agostinho a oito graus e meio, como sendo “terra baixa e tem muito arvoredo 

junto ao mar e parecendo alguns campos sem árvores”, para, mais adiante, 

assinalar: 

 
(...) virei correndo a costa para o norte e terei aviso que se vir algumas 
barreiras ao longo do mar em demanda ao Cabo de Santo Agostinho, vê-lo-
ei cortado e lança-se ao mar e faz um focinho como de baleia, em cima dele 
um monte, redondo de arvoredo, como cerca. 
 

“Um porto tão quieto e tão seguro, que para as curvas das naus serve de muro”, na 

descrição da Prosopopéia (1601) do poeta cristão-novo Bento Teixeira, escrita em 

Pernambuco na segunda metade do século XVI, seriam as origens humildes da 

povoação: 

 
Para a parte do sul onde a pequena 
Ursa se vê de guardas rodeada, 
Onde o céu luminoso, mais serena 
Tem sua influição, e temperada,  
Junto à nova Lusitana ordena 
A natureza, mãe bem atentada,  
Um porto tão quieto e tão seguro 
Que para as curvas naus serve de muro. 
 
E este porto tal, por esta posta, 
Uma cinta de pedra, enxuta e viva,  
Ao longo da soberba, e larga costa,  
Onde quebra Netuno a fúria esquiva,  
Entre a praia, e pedra descomposta,  
O estanhado elemento  se deriva,  
Com tanta mansidão, que uma fateixa, 
Basta ter à fatal Argos anexa. (Apud Nascimento, 1977:21) 
 



 

Situada no cruzamento do paralelo de oito graus e três minutos de latitude Sul 

e do meridiano de trinta e quatro graus e cinqüenta e sete minutos de longitude 

Oeste, a Barra do Arrecife, assim chamada no Diário de Pero Lopes de Souza 

(1532), veio a ser a ribeira do mar dos Arrecifes dos Navios, a que se refere o 

donatário Duarte Coelho Pereira em sua chamada carta foral de 12 de março de 

1537, uma minúscula povoação de mareantes e pescadores que viviam em torno da 

ermida de São Pedro Gonçalves, por eles denominada de Corpo Santo. 

A povoação, conhecida como Povo dos Arrecifes, quase que por teimosia se 

fixara na ponta de uma estreita faixa de areia, cercada pelas águas do mar e dos 

rios que, por inúmeras vezes, tentaram dali expulsar os seus moradores. Era o   

Recife, assinalado no mapa de João Teixeira Albernaz: "Carta da costa Leste do 

Brasil, entre a Vila de Olinda e Paço da Figueira", do manuscrito: Livro que dá razão 

do Estado do Brasil (1616). 

Protegido das vagas do Atlântico por uma muralha de arrecifes, o porto 

natural abrigava caravelas, naus e, mais para o final do século XVI e inicio do século 

XVII, as famosas urcas que vinham da Europa em busca da maior riqueza: o açúcar. 

A importância do porto do Recife nas relações comerciais com o norte da 

Europa é ressaltada em grande parte dos documentos do século XVI e início do 

século XVII, graças à importância do açúcar que passara de gênero de alto luxo a 

produto acessível às classes de menor poder aquisitivo. Em Pernambuco, o número 

de engenhos aumentara de 23 em 1570 (Gândavo), para 66 em 1583 (Cardim) e 77 

em 1608 (Campos Moreno). Os preços do açúcar cresciam rapidamente. 

Tal riqueza despertou a cobiça dos piratas e corsários, tornando as caravelas 

(navios pequenos e mal armados) presas fáceis. Informa K.R. Andrews que, entre 

1589 e 1591, Portugal perdeu para corsários ingleses nada menos que 34 navios, 

em sua maioria procedentes dos portos de Pernambuco e da Bahia. Em 1589, 

segundo fonte jesuítica, num período de nove meses foram apreendidos por 

ingleses e franceses 73 navios carregados. 

Com tamanha riqueza, o Povo dos Arrecifes veio a despertar as atenções de 

corsários ingleses que, sob o comando de James Lancaster, então à frente de uma 

frota de sete naus, tomou de assalto a povoação em 31 de março de 1595, nela 

permanecendo por pouco mais de trinta dias. Daqui partiram com a presa de quinze 

navios com o que havia de mais precioso no seu porto, inclusive as alfaias da Igreja 

do Corpo Santo. 



 

A fim de se prevenirem do ataque dos corsários, os portugueses passaram a 

utilizar, para o transporte do açúcar e demais produtos, um tipo de navio, de origem 

alemã, bem conhecido nos Países Baixos, chamado de urca. Navio grande e 

pesado, bem armado, ideal para o transporte das grandes cargas, como revela 

Gonsalves de Mello (1993) veio a ser bastante utilizado na navegação de então: 

entre 1595 e 1605, saíram do porto do Recife para Lisboa 34 desses navios 

carregados de caixas de açúcar. 

Aos olhos dos forasteiros, porém, a paisagem era tão-somente as águas do 

delta, o verde dos manguezais, a vegetação nativa dos morros que circundavam a 

planície e, mais ao interior, os engenhos de açúcar com os seus canaviais 

safrejando no massapê das várzeas do Beberibe, do Jiquiá, do Pirapama e do 

Capibaribe. Nada de muito especial, nenhuma beleza extraordinária, naquele burgo 

insalubre onde os habitantes de Olinda pisavam com cuidado para não sujar suas 

custosas sedas. 

Em 23 de janeiro de 1637, chega a Pernambuco o Conde João Maurício de 

Nassau. Trazia em sua comitiva não um exército, à moda dos colonizadores de 

então, mas uma verdadeira missão científica que ainda hoje desperta as atenções 

dos estudiosos daquele período. 

Com trinta e três anos de idade, o conde fez-se acompanhar do latinista e 

poeta Franciscus Plante, do médico e naturalista Willem Piso, do astrônomo e 

naturalista George Marcgrave, dos pintores Frans Post e Albert Eckhout, do médico 

Willem van Milaenen, do humanista Elias Herckmans, aqui encontrando os artistas 

amadores Zacharias Wagener e Gaspar Schmalkalden, tendo posteriormente 

incorporado à sua missão o cartógrafo Cornelis Sebastianszoon Golijath e o 

arquiteto Pieter Post. 

A estada do Conde João Maurício de Nassau em terras brasileiras prolonga-

se até maio de 1644, tempo bastante para uma impressionante produção científica e 

artística dos membros de sua missão. Uma nova cidade foi construída na primitiva 

Ilha de Antônio Vaz, onde os franciscanos ergueram o convento de Santo Antônio 

em 1606. A nova urbe, projetada por Pieter Post, veio a receber o título de Cidade 

Maurícia, em 17 de dezembro de 1639, a Mauritsstadt dos holandeses. O Poeta 

Oscar Brandão (apud Nascimento, 1977:60) registra  este importante acontecimento: 

 

 



 

Maurício de Nassau deu-te o primeiro nome 
Chamaram-te, por isso, a Cidade Maurícia. 
Desse príncipe a fama o tempo não consome. 
E tudo o que tu tens dele nos dá notícia. 
(...) 
A ânsia de realizar teus sonhos de grandezas 
Recordam quem te criou, excelsa Mauricéia. 
(...) 
 
 

 Aos melhoramentos urbanísticos, inclusive a construção dos palácios de 

Friburgo e da Boa Vista, bem como de uma grande ponte ligando o atual bairro do 

Recife à nova cidade, além de outra ligando esta ao continente, vieram juntar-se os 

trabalhos dos artistas que faziam parte da comitiva. Uma intensa produção de temas 

de natureza não religiosa, como paisagens, retratos, figuras humanas e de animais, 

naturezas mortas, serviram para documentar e divulgar esta parte do Brasil, 

despertando a admiração dos estudiosos e observadores dos nossos dias. Estudos 

sobre a flora, a fauna, a medicina e os naturais da terra, bem como observações 

astronômicas e um detalhado levantamento cartográfico da região, bem dizem da 

importância da presença do Conde João Maurício de Nassau à frente dos destinos 

do Brasil Holandês. 

Retornando aos Países Baixos em maio de 1644, este nobre alemão, nascido 

em Dillenburgo a 17 de agosto de 1604 e falecido nos arredores de Cleve (Berg und 

Tal) em 20 de dezembro de 1679, deixou definitivamente o nome do Recife 

registrado na cartografia do seu tempo: no mais antigo mapa do Paraguai, elaborado 

entre 1645-49 pelo Padre Vicente Caraffa, o Recife aparece como meridiano zero. 

Já na Europa, o Conde João Maurício de Nassau contratou o conhecido 

humanista Gaspar van Baerle (1584-1648) ou, como veio a ser conhecido, Gaspar 

Barleus, professor do "Athaeneum Illustre de Amsterdã", para escrever a história dos 

oito anos do seu governo no Brasil. Do contrato surgiu a monumental obra Rerum 

Per Octenium ín Brasília Et alibi nuper gestarum, Sub Praefectura Illustrissimi 

Comitis I Mavritti, Nassoviae etc., publicada em Amsterdã (1647), com 340 páginas, 

com 56 gravuras desdobráveis, impressas em papel especial, das quais 24 são 

mapas e plantas de sítios e fortificações; as 31 restantes são cenas da frota 

holandesa, combates navais, paisagens e vistas marinhas; 27 levam assinatura de 

F. Post (1612-1680) e 15 destas são datadas de 1645. Estas gravuras teriam sido 

executadas em lâminas de cobre por Jan Broosterhuisen (c 1596-1650) e, segundo 

alguns autores, por Salomon Savery, a quem foram confiadas as gravações das 



 

batalhas navais. O conjunto de mapas é de autoria de George Marcgrave e o de nº  

40, no qual aparece o Recife e seus arredores em 1644, parece ser obra do 

conhecido cartógrafo Cornelis Sebastianszoon Golijath. Impresso na tipografia de 

Joannes Blaeu, no formato 49 x 29 cm, trazendo como folha de rosto uma bem 

elaborada gravura e um retrato do conde assinado por Theodoro Matham (1605-

1660), o livro, encadernado em pergaminho, com ilustrações feitas por gravura de 

cobre e algumas, até, com gravações em ouro, foi distribuído por João Maurício 

entre as cortes e dignitários de sua época, servindo para divulgar esta região junto 

ao mundo erudito de então. 

A produção dos artistas de João Maurício de Nassau em muito contribuiu para 

tornar conhecida a paisagem desta parte do Novo Mundo, dando especial realce ao 

Recife que, após a expulsão dos holandeses em 1654, não mais voltou a ser aquela 

povoação acanhada que servia de abrigo ao porto principal da capitania. Quadros 

pintados por Frans Post e verdadeiros painéis (267 x 157 cm) assinados por Albert 

Eckhout, além da produção esparsa de outros artistas menores, servem, ainda hoje, 

de testemunho da importância daquele período na documentação da paisagem, 

usos e costumes, fauna, flora, tipos humanos do Nordeste do Brasil e de outras 

partes aonde chegou a influência da dominação holandesa. 

Os mapas do Brasil Holandês, formados pelo conjunto cartográfico de George 

Marcgrave para o livro de Gaspar Barlaeus (1647), vêm reaparecer em 1659 e 1667 

reunidos num grande painel mural com ilustrações de Frans Post (117 x 180 cm), 

produzidos por Joannes Blaeu. O mesmo impressor faz incluir esse conjunto, 

colorido a mão, na edição do seu Grooten Atlas (v.8, 1665). Algumas das lâminas do 

Barlaeus foram utilizadas por Arnoldus Montanus (1671) e Pieter van Der Aa, Galerie 

Agréable du Monde (1729). 

Ainda sob o mecenato de João Maurício de Nassau, foi publicada a obra de 

Willem Piso e George Marcgrave, Historia Natvraiis Brasilia, nas oficinas de 

Elzevirium, Amsterdã, 1648, trazendo a folha de rosto e mapa gravados em cobre 

por Theodoro Mathan, além de 429 xilografias no texto, obra ainda hoje consultada 

por estudiosos e interessados naquele período. 

O Recife veio a exercer um fascínio todo especial sobre a imaginação do 

Conde João Maurício de Nassau, que passou a ser conhecido pelo apelido de "O 

Brasileiro". Gonsalves de Mello, em apresentação à edição recifense do livro de 

Gaspar Barlaeus, editada em 1980 pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, que 



 

ao regressar à Holanda o conde levou consigo, além de um mobiliário talhado em 

marfim em Pernambuco, bem como de um apreciável acervo de móveis e obras-de-

arte assinadas pelos artistas de sua comitiva, outros objetos ditos menores. Da 

relação de seus pertences se depreende o gosto do conde por "curiosidades" da 

terra pernambucana. Assim estão relacionados entre seus objetos toros de 

jacarandá torneados, pranchas de pau-santo, pau-violeta e diversos tipos de 

madeiras de lei; bem como curiosidades outras, não muito comuns para um 

observador europeu: sete botijas de farinha de mandioca; 103 barriletes de frutas 

confeitadas; quatro barris contendo conchas e seixos do Cabo de Santo Agostinho. 

Lembra ainda a mesma fonte, citando depoimento contido no livro de 

memórias de Sir William Temple (1628-99), Embaixador da Inglaterra junto ao Reino 

dos Países Baixos, recordo o velho Príncipe João Maurício de Nassau que se tinha 

acostumado com as redes do Brasil e continuou a usá-las freqüentemente ao longo 

de sua vida, quando sofria de cálculos ou gota e era de opinião que melhorava e 

conseguia dormir pelo movimento e balanço dessas camas aéreas. Em sua 

"cabana" de Berg und Tal, o então Príncipe João Maurício de Nassau conservava 

um baú com rede de pano de linho brasileiro bordado e guarnecido de amarelo. 

Informa ainda J. A. Gonsalves de Mello, que uma dessas redes constou do conjunto 

por ele oferecido ao Rei Luís XIV da França e da qual se tem notícia de que o Delfim 

nela se embalou". 

No seu último ano de vida, segundo a mesma fonte, João Maurício, já 

recolhido em sua propriedade nos arredores de Cleve, demonstrando saudades do 

Brasil, solicitou, em carta datada de 26 de junho de 1679, a intervenção do 

representante dos Países Baixos junto à Corte do Rei da Dinamarca, Jacob le Maire, 

junto ao novo Rei, Cristiano V, no sentido de obter para si cópias das pinturas 

brasileiras feitas por Albert Eckhout e o que o príncipe houvera anos antes oferecido 

ao genitor do monarca: Vivo aqui retirado, neste lugar solitário, para, tanto quanto 

possível, afastar-me dos negócios civis e da guerra, em razão da minha idade. E 

como este sítio é pouco menos que selvagem, estou pretendendo fazer pintar nesta 

casa todas as nações selvagens que governei no Brasil. E recordo que há tempos 

enviei a Sua Real Majestade, de elogiável memória, algumas pinturas daquelas 

nações, e me consta que por elas a Majestade agora reinante não parece ter 

nenhuma estima. 

 



 

2.2 Recife, da poesia/prosa à geografia  
 

O Recife 
 
Salve, terra formosa, oh! Pernambuco,  
Veneza Americana transportada,  
Boiante sobre as águas! 
Amigo gênio te formou na Europa, Gênio melhor te despertou sorrindo 
À sombra dos coqueirais! 
 
Salve, risonha terra! São teus montes 
Arrelvados, inúmeraos teus vales,  
Cujas veias são rios! 
(...) 

 

As margens do Recife, cortada pelos rios, com suas pontes e a muralha de 

arrecifes como a deter a fúria do mar, sempre fascinou a todos que chegam a essa 

cidade. Assim aconteceu com Gonçalves Dias (Apud Nascimento, 1977:35) e da 

mesma forma com Castro Alves, ao exaltar Pedro Ivo, assim cantou o Recife: 

 
dormindo imenso ao luar 
com os olhos quase cerrados, 
com os lábios quase sem falar. 
Do braço o clarim 
- o punho no sabre extenso, 
de pedra - Recife imenso 
que rasgão feito do mar. 

 

Para Joaquim Nabuco, porém, a paisagem do Recife tem seus fascínios 

quando vista do Alto da Sé de Olinda, de onde: 

 
o olhar não precisa mover-se para apanhar a totalidade do cenário que se 
prolonga à beira do mar, salpicado das velas brancas das jangadas, penas 
destacadas das grandes asas da coragem, do sacrifício e também da 
necessidade humanas! 

 

Em passeio pela cidade e seus arredores, como cicerone de Ramalho 

Ortigão, em 1887, Joaquim Nabuco assim descreve a paisagem: 

 
O que faz a grande beleza deste nosso torrão pernambucano é em primeiro 
lugar o seu céu, que muda a cada instante, leve, puro, suave, onde as 
nuvens parecem ter asas, e que não é o mesmo em um minuto; é depois o 
nosso mar, verde, vibrátil e luminoso, as nossas areias tépidas e cobertas 
de relva, os nossos coqueiros, que vergam desde o soco até ao espanador 
de um brilho metálico e dourado, com que parecem ao longe sacudir as 
nuvens brancas, as jaqueiras e mangueiras cuja sombra rendada é um 
oásis de frescura e abundancia...  



 

 

Comparando o Recife com Veneza, o grande pensador pernambucano 

pondera, no mesmo artigo: 

 
Melhor, porém do que em Veneza, os canais do Recife são rios, a cidade 
sai da água doce e não da maresia das lagunas, o seu horizonte é amplo e 
descoberto, as suas pontes são compridas como terraços suspensos sobre 
a água, e o oceano vem se quebrar diante dela em um lençol de espumas 
por sobre o extenso recife que a guarda como uma trincheira, genuflexório 
imenso, onde o eterno aluidor da terra se ajoelhará ainda por séculos diante 
da graça frágil dos coqueiros.,(O Paiz 30.11.1887). 

 

Uma cidade bem ao gosto da observação do poeta Manuel Bandeira que, em 

1925, quando da publicação do Livro do Centenário do Diário de Pernambuco, 

atendendo ao convite que lhe fora feito por Gilberto Freyre, expressou a sua 

saudade no seu poema  “Evocação do Recife”: 

 
Recife 
Não a Veneza Americana 
Não a Maurisstad 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 (Bandeira, 1984) 
 

O Recife é uma  cidade difícil de se conquistar de imediato. Faz-se necessário 

penetrar no seu âmago, na alma alegre de sua gente, para entender as suas 

características únicas e a formação do ideário nativista do seu povo. Quando esteve 

no Recife, o escritor Alceu de Amoroso Lima, que se assinava sob o pseudônimo de 

Tristão de Athayde, fez observações das mais interessantes em artigo, intitulado 

“Sereia dos Trópicos”, publicado no jornal A Tribuna, edição de 23 de março de 

1957, onde ensina como entender melhor o Recife: 

 
(...) foi preciso pôr o pé em terra e, sobretudo, abrir as janelas do sobrado 
sobre a foz do rio para que um novo alumbramento se produzisse e a 
cidade singular de outrora revelasse, com a graça maliciosa de quem 
entreabre um manto, o que guardava de encantos secretos e renovados. 
Não mais de fora para dentro, como outrora, mas de dentro para fora é que 
se podia já agora compreender e tocar de perto o encanto sem par dessa 
sereia tropical. Encanto é coisa que as palavras não exprimem. Como não 
exprimem fisionomias ou mesmo paisagens. São quando muitas 
aproximações e notas à margem. Os sentidos são os únicos que podem 
reproduzir “el embrujd” das coisas, das cidades ou das pessoas. E como a 
presença é uma síntese dos sentidos e da inteligência, só ela nos dá a 



 

sensação do encanto e do desencanto de a tentarmos exprimir 
verbalmente. O do Recife é feito de contradições: terra e mar, aristocracia e 
democracia, finura e espírito de bravura de caráter, graça florentina e 
violência sertaneja, riqueza e miséria. 
  

A paisagem do Recife continua a fascinar a todos que sobre ela se debruçam: 

vislumbrando-a do avião, como chama atenção Josué de Castro e o poeta João 

Cabral de Melo Neto; caminhando pelas suas ruas e pontes, como Paulo Fernando 

Craveiro e Gilberto Amado. 

O Recife é uma eterna paixão para forasteiros e naturais que, como o 

alagoano Ledo Ivo, estão sempre a declamar: 

 
Amar mulheres, várias, 
Amar cidades, só uma - O Recife 
E assim mesmo com as suas pontes, 
e os seus rios que cantam, 
e seus jardins leves como sonâmbulos 
e suas esquinas que desdobram os sonhos de  
          Nassau. 
 
 

Um olhar comparativo nos mapas da época vem demonstrar o rápido 

crescimento do Recife, que passou de povoação, caudatária da Vila de Olinda, a 

cidade com vida própria. No Inventário das armas e petrechos bélicos que os 

holandeses deixaram em Pernambuco e dos prédios edificados ou reparados até 

1654, elaborado pelo provedor Cosme da Costa Passos após a expulsão dos 

holandeses, vislumbra-se a paisagem do Recife e a grandeza de seu casario, fortes, 

pontes, retratando para o leitor de nossos dias a sua importância como núcleo 

populacional. 

Pernambuco passou a integrar as narrativas de viajantes que nele aportavam, 

como Souchu de Rennefort, que aqui esteve entre julho e novembro de 1666, ao 

descrever o Recife na sua Histoire des Indes Orientales, impressa em Paris em 

1688, nos dando notícias de usos e costumes de então, inclusive da prisão do 

governador Jerônimo de Mendonça Furtado (1666) e da coroação de um rei negro 

no mesmo ano. Um dos viajantes que estiveram na Vila do Recife foi o baiano 

Gregório de Matos Guerra - poeta sarcástico - fez a seguinte descrição: 

 
Por entre o Beberibe e o Oceano, 
Em areia sáfia e alagadiça, 
Jaz o Recife, povoação mestiça 
Que o belga edificou, ímpio tirano. 
 



 

O povo é pouco, e muito pouco urbano, 
Que vive de uma pura erva lingüiça, 
Uma de velha insípida e enfermiça,  
E camarões  de charco todo o ano. 

 

 O poeta descreve o Recife destacando o sítio inicial da cidade, espremido 

entre o rio Beberibe/Capibaribe e o oceano Atlântico. Destaca ainda as áreas 

alagadiças. No entanto, a povoação acanhada do século XVI e início do século XVII 

tornou-se coisa do passado. O Recife passou a ser disputado até pelos 

governadores que teimavam em ocupar o Palácio de Friburgo, construído pelo 

Conde Nassau, deixando de prestar assistência à sede da capitania, Olinda, 

motivando assim os reclamos junto ao Rei de Portugal. São inúmeras as ordens 

reais, a partir de 1669, advertindo aos governadores para que retornem a Olinda 

logo que acabada a expedição da frota da Companhia de Comércio. 

A frota da Companhia de Comércio, que aqui aportava, movimentava o Recife 

por quatro meses do ano, obrigando o governador e seus ministros a se transferir de 

Olinda de modo a dar maior assistência ao embarque das mercadorias, 

notadamente açúcar, madeira, pedras preciosas, a serem enviadas ao porto de 

Lisboa. Com tal comércio de exportação de nossos produtos e importação de 

especiarias da Europa e África, bem como o financiamento da safra aos senhores 

rurais, uma nova classe estava a despontar na capitania após sua restauração: os 

mascates. 

Surgiu assim a rivalidade entre os primitivos senhores da terra e os 

negociantes do Recife. Documento da época (1709), acerca das reclamações dos 

vereadores da Câmara de Olinda sobre a constante presença dos governadores no 

Recife, o ex-Ouvidor de Pernambuco, João Guedes de Sá (1701-05), informa ao rei 

que: 
a emulação dos moradores de Olinda para os do Recife já passou a ser 
ódio, que os pais ensinam aos filhos como se fosse doutrina Cristã e talvez 
primeiro; geralmente por opinião ou inveja dos cabedais do Recife e como 
se querem apropriar as governanças empurram para eles os gravames e 
mais os agravos, talvez como bem arriscados motivos para muitas ruínas no 
comum e particular dos que vivem quietos. Daqui vem que não lhes 
contenta o que não se encaminha a destruir o Recife e querem ter os 
governadores e ministros como ferrolhados em gaiolas"... ( Gonsalves de 
Mello, 1992:19). 

 

A riqueza súbita dos mascates fez do Recife um núcleo de progresso, por 

vezes ofuscando Olinda e contrariando os senhores da terra, como se pode 



 

comprovar nas construções empreendidas no final do século XVII, algumas delas 

hoje consideradas verdadeiras jóias de nossa arquitetura colonial. É desta época a 

presença no Recife de Antônio Fernandes Matos, um minhoto que veio a se tornar 

um dos maiores empreendedores de então, como bem demonstra José Antônio 

Gonsalves de Mello em Um mascate e o Recife (1981). É desta época a construção 

das igrejas dos Jesuítas (1655), Nossa Senhora da Penha (1655), Madre de Deus 

(1672),Nossa Senhora do Pilar (1680), Santo Amaro das Salinas (1681), do 

Convento do Carmo (1667), da Capela Dourada (1696) e da Ordem Terceira do 

Carmo (1696), testemunhos de uma época de fausto e riquezas ainda hoje 

integrantes de nossa paisagem. 

Com uma população estimada em 8 mil habitantes, a antiga "ribeira do mar 

dos Arrecifes dos Navios", a Mauritsstadt dos holandeses, veio a ganhar foros de 

Vila de Santo Antônio do Recife por Carta Régia de 19 de novembro de 1709, no 

governo de Sebastião de Castro Caldas. 

A sua paisagem é descrita pelo cirurgião Manuel dos Santos, em 

Calamidades de Pernambuco, testemunha presencial que faz minucioso relato no 

seu manuscrito concluído entre 1746 e 1749. O Recife de então estava circunscrito 

ao bairro portuário, à ilha de Santo Antônio e parte da Boa Vista, atingindo esta 

última o atual Pátio da Santa Cruz. A descrição das Calamidades está bem de 

acordo com a cartografia da época, como a Planta Genográfíca da Villa de Santo 

Antônio do Recife (1749), de autor desconhecido, e a Configuração da Villa de Santo 

Antônio do Recife, esta última, assinada pelo cartógrafo José Gonçalves da Fonseca 

e datada de 31 de março de 1766. 

A paisagem do Recife é assim vista por Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão 

(1695-1779), numa de suas descrições da janela da fachada nascente do Convento 

de Santo Antônio: 
Pelo lado principal, e corredor, que fica ao nascente, e emparelha com o 
frontispício participa da melhor vista; porque de quase toda a cidade de 
Olinda, que por ficar ainda que em distância de uma légua, entre o norte e o 
nascente, e toda a estendida pelo alto do monte até a raso, e baixa, que faz 
para esta parte do Recife, daqui se deixa ver com clara distinção e o que 
permite a longitude, todos os seus edifícios maiores, e ainda os pequenos; 
todas as suas principais igrejas e conventos, a sua Sé, Palácio Episcopal, e 
tudo mais, com aquela distinção, em clareza, que forma aos olhos, uma 
perspectiva muito divertida e agradável. Daqui se vê correndo a parelhas, e 
falando um com o outro, por entre línguas de areia do rio Beberibe e as 
águas do mar desde Olinda até o Recife. Daqui se vê também toda esta 
povoação, a sua ponte arruada, e por onde se une aquela povoação com 
esta de Santo Antônio, que se deixa também ver daqui para o sul a sua 
principal rua (Rua do Imperador) desde o nosso até os colégios dos Padres 



 

da Companhia (Igreja do Divino Espírito Santo), saídas e entradas dos seus 
pátios, como também as da ponte de uma , e outra parte. Deste corredor se 
deixa ver tudo o que é mar desde Olinda, ao norte, até o Cabo de Santo 
Agostinho, ao sul, quanto se pode alcançar com a vista até os seus 
horizontes, com tão aprazível divertimento, que de cada uma das janelas 
dos seus cubículos, sem o cuidado de buscar melhor posto estão vendo os 
religiosos desde o norte até o sul, e dá fundo no seu porto qualquer 
embarcação que entra, e sai, tanto das que vêm de mar afora, como das 
comuns, que pelo rio do Beberibe sobem e descem da cidade (Olinda), Boa 
Vista e outros portos. Deste corredor finalmente se deixa ver tudo o que 
passa para o palácio. Porque ficando este, como já se disse na primeira 
parte, e fundação desta Vila (de Santo Antônio do Recife), na ponta da ilha, 
em que está o convento, e ambos à margem das águas do Beberibe que 
divide as duas povoações do Recife, e Santo Antônio entre um cais de 
pedra, e do Palácio corre até a ponte, e este corredor, e frontispício do 
convento metendo-se entre este, e o cais só dez, ou doze braças de 
terreno, é esta a rua ou caminho que dá passagem a tudo, e a todos que 
vão ao palácio. Pelo corredor segundo, que fica ao norte, e corresponde ao 
palácio, se torna a ver toda a cidade de Olinda e boa parte da povoação do 
Recife, e muita do mar ao mesmo norte, seu porto, e surgidouro de 
embarcações, rio Beberibe da cidade também até a ponte do Recife, e todo 
o terreno, que fica entre o muro do convento, e o mesmo palácio, em qual 
terreno se passam às mostras dos soldados, e fazem os exercícios da 
guerra. No fim deste corredor, como já notamos, pega o da enfermaria, e 
este lhe impede o ver-se daquele, o que chamam Boa Vista. Esta com o seu 
ameno, e delicioso país se deixa ver todo pelo terceiro corredor a partir do 
meio-dia e poente, com a sua comprida ponte, pela qual se entra deste 
bairro para o de Santo Antônio. Deste se vê o rio Beberibe (na verdade, o 
autor se refere ao Capibaribe), que divide um e outro bairro, o de Santo 
Antônio e Boa Vista, até a outra ponte dos Afogados, com uma boa parte do 
seu terreno, igual, raso, e dilatado, até o mais empinado dos montes, e 
serras, que em não muito levantada competência, vão correndo ao sertão e 
fugindo aos olhos dos que desta parte do convento e povoação se divertem 
com a sua vista. Tudo isto se deixa ver também da varanda, que está sobre 
a sacristia. (Novo Orbe Seráfico Brasílico, ed. 1859:445-447). 

 

2.3 Os três poetas-geógrafos da cidade 
 
 Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Carlos Pena Filho foram 

poetas que se renderam à tendência moderna de cantar o ambiente das cidades. 

Recife, cidade comum aos três foi esquadrinhada por estes, tanto nos aspectos 

físicos quanto humanos: os rios, os bairros, as ruas, as praças, a edificações, os 

tipos humanos, os costumes, a riqueza e a pobreza. Todos estes elementos desfilam 

por suas poesias. Do conjunto, filtrado através das  idéias estéticas e  da 

sensibilidade destes, irão emergir as muitas imagens da cidade em suas poesias 

que, afinal, não seria senão as imagens de cada um. 

 Os três poetas  representaram, de um modo bastante singular, o lugar/Recife. 

Bandeira o fez a partir das lembranças de um Recife longínquo, o Recife do seu 

tempo de menino. João Cabral, com agudo senso crítico, abriu as águas e encontrou 



 

uma cidade/rio sofredora e que fazia sofrer – a ele e aos outros homens. Revelou a 

face cruel da cidade, cortada pelas águas e molhada pelas lágrimas. Carlos Pena 

Filho descreve as paisagens culturais – boêmias – da cidade, frutos do 

degustamento. Uma paisagem às vezes cruel, mas acima de tudo encantadora.  

 Vejamos, pois três grandes representações da paisagem geográfica do 

Recife, a ser descortinada por dois olhares que se completam: o geográfico e o 

poético. 
 Recife  te lanço dois olhares: 
 Um olhar geográfico  
 Que te desnuda o corpo 
 Um olhar poético 
 Que te desnuda a alma. 
 E assim, corpo e alma 
 Satisfarás minhas retinas. (Juarez Lins:2002) 

 

 
 
2.3.1 Manuel Bandeira 
 

De 19 de abril de 1886, data em que nasceu, até 1892, quando voltou de 

novo ao Recife, Manuel Bandeira morou com os pais no Rio, Santos, São Paulo e, 

de novo, no Rio. 

 
O que há de especial nessas reminiscências (e em outras dos anos 
seguintes, reminiscências do Rio e de São Paulo, até 1892, quando voltei a 
Pernambuco, onde fiquei até os dez anos) é que, não obstante serem tão 
vagas, encerram para mim um conteúdo inesgotável de emoção. (Cândido, 
1966:9)  
 
A volta a Pernambuco!/Descoberta dos casarões de telha-vã/Meu avô 
materno - um santo.../Minha avó batalhadora/A casa da rua da União./O 
pátio - núcleo de poesia. 
Primeiras leituras (...) (Bandeira,1984:45) 

 

Em Itinerário de Pasárgada, livro escrito a pedido insistente de Fernando 

Sabino e Paulo Mendes Campos, Bandeira se lembrou de que foi no Recife, já com 

seis anos, que teve o contato inicial com a poesia, através dos contos de fadas, das 

histórias da carochinha e das cantigas de roda. Estas últimas aparecem no poema 

“Evocação do Recife”, onde, à distância, as vozes macias das meninas politonavam: 

Roseira dá-me uma rosa/Craveiro dá-me um botão. E, com seus oito anos, já olhava 



 

interessado para a primeira página do Jornal do Recife, onde todo dia era publicada 

uma poesia. 

O pai e o tio João Carneiro de Sousa Bandeira parecem ter desempenhado 

papel importante na formação da sensibilidade do menino. Bandeira mesmo 

confessou que foi com o pai que se embebeu dessa idéia de que a poesia está em 

tudo - tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas 

disparatadas. E o menino Manuel, ainda no Recife, deixou-se envolver pelos 

primeiros livros de imagens: João Felpudo, Simplício Olha Pro Ar, Viagem à Roda do 

Mundo Numa Casquinha de Noz, onde uma  figura de macaco tirando cocos para os 

meninos despertou o meu primeiro desejo de evasão. 

Como muitos outros meninos de sua geração, Bandeira lia, no colégio onde 

era semi-interno, as tristes histórias de seu primeiro livro de leitura, o Cuore, de 

Edmondo De Amicis, em tradução de João Ribeiro. O Coração era o livro de leitura 

adotado na minha classe. Para mim, porém, não era um livro de estudo. Era a porta 

de um mundo, não de evasão, como o da Viagem à Roda do Mundo Numa 

Casquinha de Noz, mas de um sentimento misturado, com a intuição terrificante das 

tristezas e maldades da vida. (Holanda, 1977:19) 

 
Recife... 
Rua da União... 
A casa de meu avô... 
Nunca pensei que ela acabasse! 
Tudo lá parecia impregnado de 
                             [eternidade...(Bandeira, 1984:43) 

 

Bandeira mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, em 1890. Caseiro, 

observa o movimento doméstico, as idas e vindas do vendeiro, do açougueiro, do 

padeiro e do quitandeiro, na casa do bairro de Laranjeiras. E. enquanto cala fundo a 

impressão daquele falar cotidiano (O seu Alberto está com os pulmões podres.), 

contrabalança essa experiência com as aulas no externato do Ginásio Nacional, hoje 

Colégio Pedro II, onde foi aluno de José Veríssimo e de João Ribeiro, dois nomes 

importantes para a literatura brasileira do fim do século passado e começo do atual. 

Nesse mesmo tempo, foi colega e amigo de dois estudiosos de nossa língua: 

Antenor Nascentes e Sousa da Silveira. Era vizinho deste último, que exerceu 

grande influência no gosto de Bandeira pelos poetas clássicos, principalmente pela 



 

parte lírica da poesia de Camões. Mais ainda, as conversas com Sousa da Silveira 

despertaram no menino Bandeira o respeito admirado pela língua portuguesa. 

No Colégio Pedro II sucedem-se outros amigos e outras leituras, todas ao 

sabor do acaso, como são as leituras dos adolescentes. 

 
Quase nada se estudava de literatura no ginásio. Ficava-se nas antologias 
das classes. Havia uma cadeira de Literatura no último ano (...). Mais nos 
ensinou de literatura, a mim e mais dois ou três colegas que o cercávamos 
depois das aulas de sua cadeira, que era a de História Universal e do Brasil, 
o velho João Ribeiro (ainda não o era àquele tempo). Esse me abriu os 
olhos para muitas coisas. (Holanda, 1977:21) 

 

Bandeira, Influenciado pelo pai não pensava ainda em ser poeta. Queria ser 

arquiteto. Muito mais tarde, na Lira dos Cinqüent’Anos, vai escrever, no poema 

“Testamento”: Criou-me desde eu menino/Para arquiteto meu pai./Foi-se-me um dia 

a saúde...! Fiz-me arquiteto? Não pude!/ Sou poeta menor, perdoai! (Bandeira, 

1984:56) Mas é nessa época que escreve seus primeiros versos. O primeiro, um 

soneto em homenagem ao poeta francês Chateaubriand, recusado para publicação. 

O redator da revista literária para onde enviara o soneto escreve em resposta: “O 

seu soneto não está mau. Também não está bom. Enfim, continue!” Seguindo esse 

conselho, Bandeira tentou  novamente e mandou ao jornal Correio da Manhã um 

outro soneto, este sim, publicado na primeira página do jornal, o que, segundo 

confessará em Itinerário de Pasárgada, lhe “saciou por completo a fome de glória”. 

Estaria definitivamente encerrada, como pensava, sua brevíssima carreira literária? 

É quando vai para São Paulo e se matricula na Escola Politécnica. Porém, não fica 

aí por muito tempo: No fim do ano letivo adoeci e tive de abandonar os estudos, sem 

saber que seria para sempre. Sem saber que os versos, que eu fizera em menino 

por divertimento, principiaria então a fazê-los por necessidade, por fatalidade 

(Holanda,1977:32). Vivendo provisoriamente. Pode-se dizer que já antes de 1904, 

ano em que adoeceu, até 1913, quando partiu para o sanatório de Cladavel, na 

Suíça, o poeta foi surgindo pouco a pouco em Bandeira: Foi nesses treze anos que 

tomei consciência de minhas limitações, nesses treze anos que formei minha 

técnica. No sanatório, Bandeira ficou pouco mais de um ano. E ali conviveu com o 

poeta francês Paul Eluard e com o poeta húngaro Charles Picker, que, ao contrário 

dos outros, foi vencido pela doença. Quando caí doente em 1904, fiquei certo de 

morrer dentro de pouco tempo: a tuberculose era ainda a moléstia que não 



 

perdoava. Mas foi vivendo, morre-não-morre, e em 1914 o doutor Bodmer, médico-

chefe do sanatório de Cladavel, ao responder a pergunta de Bandeira - quantos 

anos ainda me restam de vida? Assim respondeu: 

 
O senhor tem lesões teoricamente incompatíveis com a vida; no entanto, 
está sem bacilos, come bem, dorme bem, não apresenta em suma nenhum 
sintoma alarmante. Pode viver cinco, dez, quinze anos... Quem poderá 
dizer? (Holanda, 1977:38)  

 

Continuou esperando a morte para qualquer momento, vivendo sempre como 

que provisoriamente. Em Libertinagem, livro de 1930, escreveu o poema 

“Pneumotórax”: Febre, hemoptise, dispnéia e/[suores noturnos,/A vida inteira que 

podia ter sido/ [e que não foi./Tosse, tosse, tosse. (Bandeira, 1984:67) 

Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, voltou a morar no Rio. Logo depois 

perdeu sua mãe (1916) e, no ano seguinte, publicou seu primeiro livro, A Cinza das 

Horas, numa tiragem de duzentos exemplares, pelos quais o próprio poeta pagou 

300 mil-réis. Segundo seu depoimento em Itinerário, ainda nesse tempo não tinha a 

intenção de começar carreira literária, desejava apenas dar-me a ilusão de não viver 

inteiramente ocioso. Em 1918 morreu a irmã do poeta, que tinha sido sua enfermeira 

durante muito tempo. No ano de 1919, seu pai custeia a publicação de Carnaval. 

Mas, logo depois, em 1920, morreu o pai de Bandeira, e a partir daí o poeta se 

instalou na solidão de modo definitivo. Mudou-se então para a rua do Curvelo. 

 
A morte de meu pai e a minha residência no morro do Curvelo, de 1920 a 
1933, acabaram de amadurecer o poeta que sou. Quando meu pai era vivo, 
a morte ou o que quer que me pudesse acontecer não me preocupava, 
porque sabia que pondo a minha mão na sua, nada haveria que eu não 
tivesse coragem de enfrentar. Sem ele eu me sentia definitivamente só. 
(Idem:40) 

 

E era só que teria de enfrentar a pobreza e a morte. Quanto ao morro do 

Curvelo, o seu apartamento, no andar mais alto de um velho casarão quase em 

ruína, era, pelos lados dos fundos, posto de observação da pobreza mais dura e 

mais valente, e pelo lado da frente, ao nível da rua, zona de convívio com a garotada 

sem lei nem rei que infestava as suas janelas, quebrando-lhe às vezes as vidraças, 

mas restituindo-me de certo modo o seu clima de meninice na rua da União, em 

Pernambuco. Não sei se exagero dizendo que foi na rua do Curvelo que reaprendi 

os caminhos da infância. Lá escrevi quatro livros, três de poesia - O Ritmo Dissoluto, 



 

Libertinagem e quase toda a Estrela da Manhã - e um de prosa - as Crônicas da 

Província do Brasil (Ibidem:42). Na rua do Curvelo, Bandeira era vizinho do poeta 

Ribeiro Couto. Passou então a freqüentar, às refeições, a pensão da portuguesa 

dona Sara, onde Couto morava, instalando-se assim uma definitiva amizade. 

Foi através de Ribeiro Couto, mais novo do que Bandeira, que o poeta entrou 

em contato com a nova geração paulista e carioca. No Rio, com os novos amigos 

Ronald de Carvalho Álvaro Moreira, Di Cavalcanti; em São Paulo, com Mário de 

Andrade e Oswald de Andrade. 

O contato com Mário ocorreu quando este foi ao Rio para ler a sua Paulicéia 

Desvairada na casa de Olegário Mariano, em 1921. A relação de Bandeira com 

Mário de Andrade parece ter sido fundamental. No entanto, se houve influência do 

segundo sobre o primeiro, essa influência foi menos no sentido de atuar sobre a 

formação do poeta Bandeira, e mais como interlocutor que auxiliou o pleno 

desabrochar daquilo que Bandeira tinha de mais pessoal. Bandeira e Mário se 

correspondiam freqüentemente. Através de Mário, Bandeira colaborou na revista 

modernista Klaxon, em 1922, com o poema “Bonheur Lyrique”. 

No entanto, a participação de Bandeira no Movimento Modernista foi sempre 

um pouco à distância, já que ele não se sentia tão à vontade para, de repente, 

passar a atacar, com os jovens modernistas, os parnasianos e simbolistas que 

sempre prezara e que tanto o influenciaram. Por isso, pela ausência de uma ligação 

mais direta, Bandeira não quis ir a São Paulo participar da Semana de Arte 

Moderna, em 1922. Mas foi através dos modernistas que entrou em contato com a 

arte de vanguarda européia. 

Em 1924, publica Ritmo Dissoluto e, em 1930, Libertinagem. A partir de 1925, 

suas atividades se multiplicaram; viajou para o norte e escreveu crônicas para o 

Diário Nacional, de São Paulo. A composição de capa de Libertinagem, livro 

custeado pelo poeta, foi idealizada por ele mesmo. Fragmentou a palavra em três 

linhas, o que foi visto por muitos como intenção de escândalo modernista. Em 1935, 

foi nomeado inspetor do Ensino Secundário por Gustavo Capanema, ministro de 

Getúlio, e, em 1938, professor de Literatura do Colégio Pedro II e membro do 

Conselho Consultivo do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Nesse ano, o Ministério da Educação edita Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase 

Parnasiana e Guia de Ouro Preto, ambos escritos por Bandeira. 



 

Em 1940, Bandeira foi convidado para concorrer à Academia Brasileira de 

Letras. Depois de um primeiro momento de hesitação acabou por aceitar e,sendo  

eleito, ocupou a cadeira de um poeta que conhecia pouco, Luís Guimarães Filho, 

cujo patrono era Júlio Ribeiro: para fazer seu discurso de posse, Manuel Bandeira 

reviu a obra dos dois. De Júlio Ribeiro lera apenas A Carne, na adolescência: 

 
De fato, não havia em mim preconceito antiacadêmico. Sempre me pareceu 
que os que atacavam a Academia exageravam enormemente o que possa 
haver de força conservadora numa Academia. Há lá dentro, é verdade, 
acadêmicos de gosto reacionário (e nem sempre são os menos inteligentes 
ou cultos), mas como coletividade tem a Academia mostrado bastante 
isenção nas suas relações com os revolucionários das letras (Holanda, 
1977:53). 

 

Em 1945, a Editora Fondo de Cultura Económica, do México, publicou 

Panorama de la Poesía Brasileña e, em 1946, saiu a Apresentação da Poesia 

Brasileira e a Antologia dos Poetas Bissextos Contemporâneos. Em 1948, foi 

publicado em Barcelona, por iniciativa de João Cabral de Melo Neto, o Mafuá do 

Malungo, coletânea de versos que Bandeira escreveu a propósito de circunstâncias 

miúdas. 

A partir de 1943, passou a lecionar Literatura Hispano-Americana na 

Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1949, publicou Literatura Hispano-Americana e, 

em 1954, a autobiografia itinerário de Pasárgada. Em 1957, viajou durante quatro 

meses pela Europa. Fez várias traduções, escreveu crônicas para jornais e rádio e 

biografias de poetas românticos. 

Ao completar oitenta anos, em 1966, saiu o volume Estrela da Vida Inteira. E 

no dia 13 de outubro de 1968, um domingo à tarde, morreu Manuel Bandeira, vítima 

de hemorragia gástrica. Afinal encontra a morte, companheira de tantos anos, 

expectativa e presença constante em sua poesia, tema de reflexão que levou à 

consciência dos limites humanos. 

 
Quando a Indesejada das gentes chegar/(Não sei se dura ou 
caroável),Talvez eu tenha medo./Talvez sorria, ou diga:/-Alô, iniludivel!/O 
meu dia foi bom, pode a noite descer./(A noite com seus 
sortilégios.)/Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,/A mesa posta,/Com 
cada coisa em seu lugar (Bandeira, 1984:68). 
 
 
 
 

 



 

2.3.1.1 O Recife de Bandeira 
 

Em 1929, Manuel Bandeira voltou ao Recife e reconciliou-se com sua terra. 

Este mês que acabo de passar no Recife - escreveu então - me repôs inteiramente 

no amor da minha cidade. (Fonseca, 1986:15) Apesar dos desapontamentos com a 

edificação “bola-de-noiva” do bairro portuário, com a destruição dos balcões - tão 

bonitos, tão pitorescos como os seus cachorros retangulares fortes e simples como 

traves - e dos sobrados multicoloridos que alegravam as margens do Capibaribe, ele 

encontrou a Rua da União quase intacta. O Bairro da Boa Vista havia sofrido poucas 

mudanças. Na casa do avô ainda moravam velhos amigos que o conheceram 

menino. A de D. Aninha Viegas transformara-se em Asilo Santa Isabel, o que não 

impediu o poeta de imaginar Bentinho a aparecer no postigo com a posta de cabelo 

bem empomadada e a camisa de peito engomado sem colarinho. (Idem:15)  

Mas o Recife de Manuel Bandeira não foi apenas o urbano, das Ruas da 

União, da Saudade, da Aurora e do Sol, que  não mudaram de nome como temia o 

poeta; nem o dos bairros centrais de Santo Antônio e São José onde ocorriam os 

incêndios anunciados no meio da noite pelos sinos das igrejas; ou o dos vendedores 

ambulantes com seus pregões característicos:  
 
bananas carregadas por uma preta “com xale vistoso de pano da 
Costa”; roletes de cana; amendoim “que se chamava midubim e não 
em torrado era cozido; “ovos frescos e baratos”, ou o das 
brincadeiras no meio da rua, com os meninos gritando “coelho sai! 
Não sai!” e as vozes das meninas politonando a distância “Roseira 
dá-me uma rosa/Craveiro dá-me um botão. (Bandeira, 1984:43) 
 

Ele também evoca um Recife suburbano, com verões no Monteiro ou em 

Caxangá, pois só depois é que viria o gosto pelos banhos chamados não de mar, 

mas salgados. Bandeira recorda uma “velha casa senhorial do Monteiro” onde 

sonhava “acabar morando e morrendo”: casa que  não existe mais. Existe sim, a do 

chamado Sertãozinho de Caxangá: um chalé já meio arruinado na Rua São 

Francisco de Paula nº 175. Nas águas ainda limpas do Capibaribe tomava-se banho, 

as moças protegidas pelos banheiros de palha. Mas um dia Neném Bandeira viu 

uma delas nuinha no banho seu primeiro alumbramento. A significativa circunstância 

passou a ser o título de um poema com a mesma inspiração epifânica do episódio 

de Caxangá: “Eu vi-a nua... toda nua!” Poema escrito em Clavadel no ano de 1913. 



 

2.3.2 Carlos Pena Filho 
 

Recifense apaixonado por sua cidade, Carlos Pena Filho viveu e cantou o 

Recife em vida e verso. Nascido em 17 de maio de 1929, na capital pernambucana, 

teve sua infância dividida entre o Recife e Portugal. Neto de portugueses, os anos 

que passou na casa dos avós paternos deixaram profundas lembranças no futuro 

poeta, saudades amenizadas através de crônicas sobre as noites de Natal passadas 

em Portugal e publicadas em jornais do Recife. Leitor voraz. Leu os grandes 

clássicos sofrendo influência direta de vários deles Camões, Baudelaire, Rimbaud, 

Pessoa, Lorca (Távora, 2001). 

Poeta precoce e de grande talento, Carlos Pena teve o primeiro poema, 

“Marinha”, publicado em 1950 pelas mãos do poeta Mauro Mota (1980:4) então 

diretor do suplemento literário do Diário de Pernambuco, que declarou: 

 
Quando Carlos, adolescente [...] apareceu no Diário de Pernambuco [..] com 
o primeiro caderno de versos, não vacilei um instante depois de lê-los: 
arranquei do caderno três páginas correspondentes a três sonetos de minha 
escolha e publiquei-os no suplemento literário do jornal que então dirigia. 

 

A partir daí, os versos de Pena Filho tornaram-se constantes nos suplementos 

literários dos jornais pernambucanos, publicando-os em livro intitulado O Tempo da 

Busca, em 1952. 

Seu segundo livro, Memórias do Boi Serapião, foi publicado em 1955. A 

Vertigem Lúcida surgiu em 1958. Sua quarta obra, Livro Geral - reunião de seus três 

livros anteriores acrescidos de alguns poemas inéditos - foi lançado em 1959. 

Tornou-se conhecido nacionalmente através das parcerias musicais com 

Capiba,  A música “A Mesma Rosa Amarela” foi a mais conhecida, sendo  gravada 

por diversos intérpretes, entre os quais Maysa, Nelson Gonçalves, Tito Madi e Vanja 

Orico. 

De temperamento tranqüilo e alegre, Carlos Pena Filho fazia amizade 

facilmente. Liberal, convivia com celebridades das mais variadas linhas de 

pensamento: Ariano Suassuna, Gilberto Freyre, Francisco Brennand, Audálio Alves, 

Aloísio Magalhães, Jorge Amado, entre outros. Manteve  forte ligação de amizade 

com Jorge Amado e foi a fonte de inspiração do escritor baiano para a composição 

do personagem principal de “A Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água”. 



 

Casado e pai de uma menina, Clara Maria - que Pena Filho declararia ser seu 

melhor poema - morreu em 31 de julho de 1960, aos 30 anos, em decorrência dos 

ferimentos provocados por acidente automobilístico ocorrido dias antes. 

Ao saber do falecimento do “Poeta do Azul” - denominação dada por Renato 

Carneiro Campos (1967:10) - a cidade se consterna. Jornais locais e nacionais dão, 

pesarosos, a notícia. Jorge Amado, inconsolável, escreve: 

 
Não desejo ir ao Recife (...) porque ainda não pude aceitar a idéia de que já 
não estás; (...)porque ainda não pude conformar-me com a injustiça de tua 
morte, porque não posso ainda conceber a tua cidade sem o seu poeta 
magro e angélico. (...) Como ver a tua cidade, que aprendi a amar em tua 
companhia, desolada e em luto? 

 

Tal sentimento de pesar foi percebido e comentado por Cremilda Medina 

(1980): visitantes do sul se admiram da capacidade do poeta de ocupar todos os 

espaços de sua terra: na vida literária, na boemia, no campo e na cidade e em todas 

as rodas, sem discriminação social ou política.  Sentimento de pesar que, 20 anos 

após a morte do poeta, ainda não havia sido superado, como ficou demonstrado 

pelos depoimentos emocionados de Mauro Mota, Gilberto Freyre, Jorge Amado e 

demais palestrantes, durante a “Semana Carlos Pena Filho”, na FAFIRE, em julho 

de 1980, em homenagem aos 20 de falecimento do poeta. 

Genialidade e independência foram características demonstradas pelo poeta 

desde o inicio da carreira. Já em O Tempo da Busca, Carlos Pena Filho revela-se 

independente e, mais do que isso, crítico ferrenho da Geração de 45 - a qual, 

cronologicamente, ele estaria ligado - colocando-se numa posição intermediária 

entre essa geração e a de 65. 

A aversão demonstrada por Pena Filho a esse período literário, “deve-se à 

acentuada preocupação” com o rigor formal e com a metalinguagem, em reação ao 

liberalismo e ao “furor experimental” do Modernismo de 22. Porém, as severas 

críticas em relação à Geração de 45, feitas por Carlos Pena, mostram-se um pouco 

exageradas, pois o poeta do Livro Geral se declara oscilante entre o regionalismo e 

a forma, elegendo temas locais e o soneto como seu formato preferido e 

demonstrando sua preocupação com o fazer poético nos poemas: “Para fazer um 

Soneto” e “A Palavra”. 



 

Poeta lírico, cantou o amor: pela vida, pelos amigos (dedicou-lhes vários poemas), a 

sua cidade (Guia Prático da Cidade do Recife), a sua filha e a sua esposa, a quem 

dedicou um soneto: soneto do desmantelo azul. 

Ao longo da obra de Pena Filho, nota-se uma preocupação constante com a 

morte e seu lado místico-religioso. Morto. Como também já morre o dia/Mas 

continuas a ser noutros lugares?/Ou morto diariamente nos altares/por ser diversa a 

morte que morria. (Pena Filho, 1983:38)  No soneto “Primeiro Poema no Vazio”, o 

poeta busca o ideal, porém transcende na abordagem da morte em outros dois 

sonetos. Porém, contrariando a vontade do poeta: foi mais que longa a vida que vivi/ 

para ser em lembranças prolongada. Sua vida foi em lembranças prolongada, como 

testemunha o busto no Parque 13 de Maio e a placa no Bar Savoy - reduto da 

boemia e ponto de encontro de Carlos Pena Filho e seus incontáveis amigos. Nessa 

placa, está contida toda a filosofia de vida do poeta homenageado: Por isso no bar 

Savoy/ o refrão é sempre assim:/ São trinta copos de chope,/ são trinta homens 

sentados,/ trezentos desejos presos/ trinta mil sonhos frustrados (Pena Filho, 

1983:71). 

 

2.3.2.1 O Recife de Carlos Pena 
 

Já se passaram quase 500 anos desde que o donatário Duarte Coelho 

aportou em Pernambuco fundando a cidade de Olinda, que possuía geografia mais 

apropriada, oferecendo ampla visão dos arredores e maior condição de defesa. 

Porém, poucos anos foram necessários para que alguns pescadores percebessem 

as vantagens da terra “metade roubada ao mar metade roubada à imaginação.” 

Como os pescadores, os novos invasores vislumbraram as novas 

possibilidades ofertadas pelas terras do Porto dos Arrecifes. Barbosa Viana 

(1970:13): 
Quem a bordo de um paquete transatlântico, chega pela primeira vez a 
Pernambuco, tem a impressão de que a cidade do Recife vai surgindo das 
águas, tanto mais se avolumando e engrandecendo quanto mais se 
aproxima o paquete do porto. 

 

O Recife  é uma cidade que seduz, que atrai. Assim ocorreu com Maurício de 

Nassau, Castro Alves, Tobias Barreto, Silvio Romero, Augusto dos Anjos e, mais 

recentemente, o paraibano/pernambucano Ariano Suassuna. 



 

Pernambuco dos invasores - portugueses, holandeses - das batalhas, dos 

heróis, das heroínas - Dona Brites, as mulheres do Monte das Tabocas - de Ana 

Paz, dos poetas e das poetisas Francisca Izidora e Thargélia Barreto de Menezes. 

Recife difusor de culturas, do primeiro centro israelita das Américas, dos franceses 

trazidos pelo Conde da Boa Vista, dos ingleses modernizadores, dos árabes 

comerciantes, dos índios, dos africanos e dos portugueses. Se a Olinda cabe o 

orgulho de ter bradado, pela primeira vez no Brasil, pela República, Recife não se 

intimidou e uniu-se contra seus opressores, expulsando-os ou, pelo menos, 

mostrando sua insatisfação e indignação com os desmandos das autoridades, 

tendo, por isto, seus lideres massacrados, a exemplo de Frei Caneca, para que 

dessa forma novas revoltas fossem inibidas e seus heróis.  Tecida de claridade, 

Recife sonha ao luar... Lendária e heróica cidade plantada à beira do mar. Recife 

dos revolucionários e também, Segundo Freyre (1968:55): 

 
dos crimes, das assombrações, dos cadáveres dos podres ideólogos 
rolando pelo chão, dos fantasma, de moças nuas aparecendo a frades 
devassos, dos papa-figos pegando meninos, dos maridos ciumentos 
esfaqueando mulheres, das serenatas de rapazes, pelo Capibaribe, nas 
noites de lua. Todo esse Recife romântico, dramático, mal-assombrado, 
passa despercebido ao turista...  

 

Mas, tendo conquistado a cidade, sucumbem aos seus encantos e se 

declaram à já capital de Pernambuco, como o fez o naturalista inglês Mansfield, em 

1852, ao dizer que o Recife era um jardim, os coqueiros tão majestosos como os 

olmos das vizinhanças de Bowner; o ardor do sol mitigado sempre por uma brisa 

suave; as noites deliciosamente frescas; as borboletas, um encanto. (apud FREYRE, 

1968:56) 

Recife revela desde cedo sua aptidão para centro cultural e artístico. Trazidos 

por Maurício de Nassau, aportaram por estas terras cientistas, arquitetos e pintores. 

Com a transferência da Faculdade de Direito de Olinda para o Recife, já a nova 

capital do Estado, estudantes e intelectuais de várias partes do país são atraídos 

para cá. 

A Faculdade torna-se um efervescente centro de debates, os quais 

influenciam em vários setores a vida da cidade. Por lá passaram Joaquim Nabuco, 

Castro Alves, Tobias Barreto, Sílvio Romero, entre outros. As idéias fluíam e 

empolgavam seus defensores. O palco do Teatro de Santa Isabel foi testemunha de 



 

ávidos debates poético-filosóficos entre Castro Alves e Tobias Barreto. Nesse 

período, surge a Escola do Recife, liderada por Tobias Barreto, com base no 

positivismo e no evolucionismo (1860-1900), momento chamado por  Pereira (2001) 

de “o período áureo das letras em Pernambuco”, com intensa atividade jornalística e 

de estudantes e professores em torno de questões políticas e sociais. 

Destacam-se, neste período, Franklin Távora, com seu regionalismo, e 

Carneiro Vilela, com seus romances de costumes e históricos. Joaquim Nabuco e 

José Mariano brilham na tribuna com seus discursos abolicionistas. 

O novo século inicia com epidemias de varíola e desinteria, Dantas Barreto 

assume o governo do Estado, falece José Mariano. Nas letras, surgem nomes com 

Olegário Mariano, Manuel Bandeira, Austregésilo de Athayde, Edwiges de Sã 

Pereira e Mário Sette. 

Após um período de pouca criação artística, surge no Recife uma nova escola 

literária que retoma o regionalismo de Franklin Távora: o Movimento Regionalista de 

1926, que abrange as artes em geral, liderado por Gilberto Freyre, que defende uma 

arte com cores locais, porém com visão do mundo, em oposição ao Movimento 

Modernista do eixo Rio-São Paulo. Participaram do Movimento Regionalista, além de 

Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso e Cícero 

Dias, entre outros. Debates surgiram em torno de questões estético-literárias 

provocadas por divergências entre Freyre e José Inojosa, que defendia os ideais 

modernistas lançados por Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Paralelas às 

discussões literárias, surgiram as primeiras companhias teatrais pernambucanas: 

Companhia Trá-lá-lá, dos irmãos João e Raul Valença, ligado ao Cine-Teatro 

Madalenense; o Grupo Gente Nossa, em 1931, dirigido por Samuel Campelo e 

ligada ao Teatro de Santa Isabel - inaugurado em 1850, pelo Conde da Boa Vista e 

projetado pelo francês Louis Vauthier; o Teatro de Amadores de Pernambuco, em 

1941, dirigido por Valdemar de Oliveira, que daria nome à futura sede própria, no 

bairro da Boa Vista. Em 1945, Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna criam o 

Teatro do Estudante de Pernambuco, na tentativa de levar o teatro às praças, 

escolas e hospitais, grupo substituído, em 1958 pelo Teatro Popular do Nordeste, 

que funcionava no Teatro Arena do Recife. 

Porém, a década de 30 ficou marcada na lembrança dos recifenses pelo seu 

poder de destruição e de descaracterização da cidade para promover sua 



 

“modernização” com a abertura de grandes avenidas.  Neves (apud Nascimento, 

1977:52) lamenta: 
 
Procurava o Recife. 
Chamei-o. Chamei-o. Gritei por ele 
Rua do Cabugá. Rua do Cabugá. 
Que fizeram das dez casas da menor rua do mundo. 
 

O mesmo sentimento é vivido por  Cardoso (1977): 

   
   Recife,  

Ao clamor desta hora noturna e mágica, 
Vejo-te morto, mutilado, grande, 
Pregado à cruz das novas avenidas. 

 

Na literatura surge a Geração de 45 - de Mauro Mota e João Cabral de Melo 

Neto - que questiona os exageros experimentalistas do modernismo de 22. Em 

1948, Abelardo da Hora e Hélio Feijó criam a Sociedade de Arte Moderna do Recife 

(SAMR) com a intenção de incentivar discussões sobre cultura, através de 

conferências, palestras e encontros. Em fevereiro de 1952, surge o Atelier Coletivo 

composto por Abelardo da Hora, Gilvan Samico, Wellington Virgulino, Wilton de 

Souza, José Cláudio, entre outros, na tentativa de pôr em prática as idéias discutidas 

na SAMR. Artes plásticas, artes cênicas e literatura em ebulição. É nesse período de 

efervescência cultural que surge Carlos Pena Filho, cantando a cidade do Recife, 

com sua beleza e suas mazelas através do poema “Guia Prático da Cidade do 

Recife”. 

 

2.3.3 João Cabral de Melo Neto 
 

João Cabral de Melo Neto - filho e neto de donos de engenho - nasceu no dia 

9 de janeiro de 1920. Em Recife desde muito cedo,  revelou inequívoca relação com 

a palavra escrita: com dois anos de idade já conseguia distinguir letras nos jornais, 

motivo de orgulho nas reuniões familiares na casa do avô materno, Virgínio Carneiro 

Leão, quando um tio, Ulisses Pernambucano, o exibia para as visitas. 

Desde que aprendeu a ler, lia tudo o que lhe caísse nas mãos, fosse livro de 

Química, Geografia ou História, de um fôlego só, por pura curiosidade. Leitor 

inveterado tornou-se em pouco tempo a alegria dos cassacos (trabalhadores em 



 

engenhos de açúcar), para quem recitava romances de cordel nos intervalos da 

jornada. 

Em São Lourenço da Mata, interior de Pernambuco, viveu a infância entre 

canaviais, coqueiros e engenhos do Poço do Aleixo, propriedade da família, e 

cresceu entre cantadores, repentistas e cordéis, sem imaginar que aquilo seria 

cultura.  

A família se mudou para Recife quando João tinha 10 anos de idade. Era a 

época da Revolução de 1930 e a polícia havia invadido o engenho, pois seu pai, 

Luís Cabral de Melo, defendia o situacionismo, ligado ao governo de Estácio 

Coimbra. 

Em Recife, estudou no Colégio São Luís, dos irmãos maristas, distante da 

indisciplina infantil e do mundo dos canaviais no engenho. Em compensação, havia 

as peladas nos terrenos baldios do bairro do Monteiro e os papos com o avô Virgínio 

na hora do jantar quando se reunia com os primos (entre os quais Gilberto Freyre e 

Manuel Bandeira), em volta da grande mesa. Havia também o rio Capibaribe, que 

costumava ficar contemplando, no fim da tarde, forte presença em sua vida e em sua 

poesia. 

Despontou para a poesia aos dezessete anos, embora seu ideal fosse ser 

crítico literário. Começou a fazer poesia “apenas para produzir alguma coisa”, pois 

se achava imaturo para crítica. Já havia terminado o colégio, mas  prosseguiu os 

estudos: sua sólida formação humanística deveu-se ao amigo Willy Levin, dono de 

vasta biblioteca, onde João e seus companheiros de geração, como Ledo lvo e 

Benedito Coutinho, liam no original as obras de Apollínaire, Valéry, Giraudoux e 

outros autores franceses modernos. Para um rapaz de dezoito anos na província, 

comenta Cabral, ler esse pessoal era uma formação extraordinária. Mais tarde, outro 

mentor intelectual - Joaquim Cardoso, poeta e matemático - haveria de influenciá-lo 

bastante. 

Muitas lembranças ficaram gravadas em sua memória: Willy Levin, a 

biblioteca, o rio Capibaribe, a casa do avô ficaram na “província”,  quando João se 

mudou para o Rio de Janeiro, em 1942. Trazia na bagagem o primeiro livro - Pedra 

do Sono -, mas como ninguém precisasse de poeta, era imperioso arrumar um 

emprego. 

João Cabral não possuia nenhum curso universitário, desta forma, a 

perspectiva que se abria era a do funcionalismo público. Prestou concurso para o 



 

DASP (Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal) e passou. 

Trabalhou como assistente de seleções durante os anos de 1943 e 1944. 

Poeta e funcionário público nem sempre tiveram uma convivência muito 

harmoniosa, o que não impediu que continuasse poetando nem que prestasse novo 

concurso: ingressou no ltamarati em 1945, mesmo ano da publicação de O 

Engenheiro. 

Casou-se em 1946, com Stella Maria Barbosa de Oliveira, e os filhos (cinco) 

nasceriam pelo mundo afora, para onde o levou a carreira diplomática: Barcelona, 

Londres, Sevilha, Marselha, Genebra, Berna, Assunção, Dacar... Uma carreira que 

teve seus percalços, entretanto: em 1952, servindo em Londres, foi chamado para 

responder a um inquérito administrativo, acusado de subversão pelo Ministro das 

Relações Exteriores, João Neves da Fontoura.  

Foi colocado em “disponibilidade inativa” por decreto do presidente Getúlio 

Vargas. João Cabral de Melo Neto não se conformou e recorreu à Justiça. Enquanto 

esperava, fixou-se em Recife, viajando constantemente pelo interior do Estado, 

perseguindo o itinerário do Capibaribe, numa pesquisa geográfico-sentimental do 

amado rio da infância. Disso resultou o longo poema “O Rio”, que em 1954 foi 

prêmio de poesia nas comemorações do quarto centenário da fundação de São 

Paulo. Nesse mesmo ano, ganhou a causa na Justiça e, reintegrado em suas 

funções, parte para Sevilha no final de 1955. No entanto, sua carreira ficou 

“congelada”, pois não obteve nenhuma promoção por merecimento, até 1966, 

reflexo da “punição” iniciada com o inquérito. 

O “descongelamento” e o reconhecimento de seu trabalho em todos os níveis 

aconteceu com o poema dramático:  Morte e Vida Severina, escrito em 1956, levado 

ao palco pelo Teatro da Universidade Católica (Tuca), dez anos depois. 

O espetáculo, dirigido por Roberto Freire e Silnei Siqueira, musicado por 

Chico Buarque de Holanda, foi visto por mais de 100 000 pessoas em São Paulo e 

no Rio de Janeiro. Entre os espectadores, um pelo menos ficou mais impressionado 

que todos: foi o Marechal Castelo Branco, então Presidente da República, que afinal 

o promoveu, oferecendo-lhe o posto de cônsul-geral do Brasil em Barcelona. 

É a primeira vez que a poesia tem alguma utilidade em minha carreira, comentaria 

João Cabral, entre irônico e agradecido à poesia. 

Morte e Vida Severina, já encenada anteriormente por um grupo amador (O 

Norte Teatro do Pará) e ganhadora de prêmio no ano de 1958, não apenas projetava 



 

agora o nome de Cabral nacionalmente: levada ao Festival do Teatro Universitário 

de Nancy, na França, foi também premiada e entusiasticamente aclamada pelo 

público. Sucederam-se, a partir disso, edições de coletâneas do poeta, rapidamente 

esgotadas. O final da década de 60 parece ter sido reservado para a grande 

evidência do João Cabral poeta. 

A consagração de Morte e Vida Severina foi a segunda grande alegria de sua 

vida, confessou. A primeira foi em 1967, quando recebeu a Ordem do Mérito 

Pernambucano, de prata (no ano seguinte, receberia outra - de ouro). Em 1968 

vieram muitos prêmios: o de poesia, pelo Instituto Nacional do Livro; o Jabuti, pela 

Câmara do Livro de São Paulo, o do Pen Clube do Brasil - todos pela mesma obra, 

A Educação pela Pedra. E afinal, foi lembrado pela Academia, uma candidatura 

meio à revelia, para a vaga de Assis Chateaubriand: tomou posse em 1969, 

recepcionado pelo romancista José Américo de Almeida. 

Tantas homenagens e alegrias não cessaram no poeta uma dor de cabeça 

diária e já folclórica em sua biografia. Perseguido por ela desde a adolescência, 

quando trabalhava num escritório da Associação Comercial de Pernambuco,  fez de 

tudo para combatê-la. Desde uma arteriografia cerebral, testes psicológicos e até 

uma delicada intervenção cirúrgica nos nervos da face, que não lhe curou a cefaléia, 

mas lhe deixou marcas profundas no rosto. 

Como nada surtisse efeito, recorreu à velha aspirina: consta ter ingerido cerca 

de 70000 comprimidos. E agradecido ao único medicamento capaz de lhe aliviar a 

dor, dedicou-lhe um poema, inserido em seu livro: A Educação pela Pedra, de 1966. 

Trata-se de “Num Monumento à Aspirina”, Claramente: o mais prático dos sóis,/O 

Sol de um comprimido de aspirina:/de emprego fácil, portátil e barato,/compacto sol 

na lápide sucinta.  

Além dos seis comprimidos diários que tomava, João Cabral também se 

dedicava à auto-análise, estudou Freud em profundidade, no afã de compreender a 

origem de sua dor de cabeça. Mas, se não chegou a curá-la, pelo menos tornou-se 

um “expert” em psicanálise. Segundo Roberto Freire (1968): seus conhecimentos 

são um desafio para os grandes especialistas”. E, por outro lado, “não deixou de 

utilizar o conhecimento científico nas investigações do processo criador, refletindo 

em sua obra a dupla aplicação da intuição e do conhecimento. 

 



 

Quanto a isso, não há dúvida: basta ver a produção do poeta, reunida em 

suas Poesias Completas (1966), no Museu de Tudo (1975) e na Escola das Facas 

(1980). 

Personalidade sensível, obsessiva, angustiada e fascinante. O poeta e 

diplomata João Cabral de Melo Neto recebeu inúmeros prêmios literários 

importantes como o New Stadium International Prize, em 1992, nos Estados Unidos 

e na Espanha, em 1994, o prêmio Rainha Sofia de Poesia pelo conjunto de sua 

obra. Além disso João Cabral foi, durante vários anos, um dos fortes candidatos ao 

Prêmio Nobel de Literatura, mas estes fatos não abalaram ou comoveram o escritor 

que não acreditava em vitórias literárias. 

Coerente com suas idéias, João Cabral não gostava de dar entrevistas e 

receber homenagens. Em 1968, quando sua original poesia ainda provocava 

impacto nos meios literários, o sempre polêmico Cabral, num depoimento para o 

disco "Cabral por ele mesmo", chegou a afirmar que se considerava um marginal da 

poesia luso-brasileira ao definir-se como poeta. 

Nos últimos anos de sua vida ele estava quase cego (o que o impedia de ler e 

escrever) e enfrentava muitos problemas de saúde. Mesmo assim o poeta 

continuava com grande vitalidade intelectual. Exigente e corajoso, nunca se sentia 

plenamente satisfeito como criador. Considerava que sua obra estava ainda em 

processo. Para ele a poesia era um risco. Faleceu em 19 de outubro de 1999, aos 

79 anos. 

 

2.3.3.1O Recife de João Cabral 
 

O universo poético de João Cabral de Melo Neto não era exatamente o 

Recife, mas, o da zona da mata e do sertão nordestino. Sua poesia no entanto não 

deixa de  remeter o leitor constantemente às cidades de Olinda e principalmente  de 

Recife com seus casarões antigos , seus mares e rios importantes como o Beberibe 

e o Capibaribe, e aos canaviais da zona da mata pernambucana. Mas também 

remete para a vegetação escassa da caatinga e a dor do agreste brasileiro. Por isso 

mesmo, dois de seus livros, Pedra do sono, de 1942, e A educação pela pedra, de 

1966, trazem no título a idéia de pedra, símbolo da secura sertaneja e do solo 

pedroso da região.  



 

A obra de poetas como João Cabral de Melo Neto exerce um papel na 
formação e na manutenção da identidade nacional. A obra de João Cabral 
está indissoluvelmente ligada a esta identidade profunda e verdadeira do 
nosso país e do nosso povo. (Ariano Suassuna, 1998) 

 

Apesar da vivência nos grandes centros, Cabral nunca se adaptou à cidade 

grande e à agitação do mundo urbano, sentindo-se para sempre um homem do 

interior. Na infância feliz, seu tempo era dividido entre as brincadeiras na casa 

grande com Virgínio, seu irmão mais velho a quem era muito unido, e os passeios a 

cavalo pelo canavial. João Cabral era uma criança sensível e, desde pequeno, 

demostrava preocupação com o ser humano, numa atitude muito singular para sua 

pouca idade. 

Por volta dos oito anos de idade, ele morava com a família em Recife e ia 

para o engenho no tempo das férias. Seu irmão Virgínio lembrou que, aos domingos, 

o administrador do engenho ia à feira fazer as compras de mantimentos para a casa. 

Nestas ocasiões João Cabral dava-lhe dinheiro e encomendava a compra de 

folhetos de cordel. À tarde ele ia para a moita do engenho e, com os empregados 

todos ao redor de si, lia três, quatro folhetins para o pessoal do engenho. 

O contato com os trabalhadores da usina seria uma experiência fundamental 

para o poeta pois, mais tarde, na vida adulta, viajando pelo mundo como diplomata, 

Cabral teria o necessário distanciamento para ver melhor, com preocupação e 

pungência, a verdadeira realidade do Nordeste e retratá-la em sua obra.  

Em 1930, ano da Revolução, terminava a Primeira República. Começava a 

Era Vargas e, por complicações políticas com o presidente Getúlio Vargas, seu pai, 

Luís Antônio Cabral de Melo, foi obrigado a abandonar o engenho. No Recife, um 

novo mundo menos acolhedor e tranqüilo se apresentava ao poeta e, apesar das 

brincadeiras nos trilhos de trem e dos alegres acompanhamentos no corso em época 

de carnaval, a vida já não era tão feliz.   

A visão dos retirantes fugitivos da seca, dos miseráveis habitantes dos 

manguezais, o contraste entre os casarões e os mocambos construídos dentro da 

lama, também afetaria o poeta. Uma realidade que mais tarde se transformaria num 

outro elemento importante de sua poesia participante. 

 
Meu primeiro poema foi publicado em 1942 no Recife, mas não tinha nada a 
ver com a cidade. Era de influência surrealista. Tenho 180 poemas escritos 
sobre Pernambuco - a maioria deles sobre o Recife e seu Rio Capibaribe. E 



 

escreveria outros tantos se pudesse. A veia inspiradora do Recife não 
morre, porque a cidade continua a existir. (Senna, 1982:21) 

 

Persiste a atmosfera de miséria que inspirou, por exemplo, O Cão Sem 

Plumas, de 1950, ou Morte e Vida Severina, de 1954: 

 
Sempre escrevi poemas sobre o Recife longe da cidade. Eu não precisava 
estar lá para recriar o universo sobre o qual falo em meus poemas. Não 
acabaram as favelas nem as populações ribeirinhas do Capibaribe, que 
conheci na minha adolescência andando pelos mangues perto de casa, na 
Jaqueira. Algumas pessoas chegaram a me perguntar se eu tinha me 
inspirado em Josué de Castro e sua Geografia da Fome na hora de 
escrever esses dois poemas. Conheci, admiro e respeito Josué de Castro, 
que foi meu chefe em Genebra. Mas não me inspirei nele. Fiz poesia e 
emoção sobre aquela realidade miserável do Recife. Ele fez ciência. Essa é 
a diferença entre nós. A história desses dois poemas é bem simples. Eu era 
cônsul-geral do Brasil em Barcelona quando li numa revista que a média de 
vida na Índia era de 29 anos. Isso significava um ano a mais que os 28 anos 
de perspectiva de vida do recifense. Fiquei absolutamente estupefato com 
esse dado estatístico. Comecei a lembrar do Recife de minha infância. 
Durante certo tempo morei numa casa da Praça do Carmo, em Olinda. 
Morava lá e estudava no Colégio Marista do Recife. Ia e voltava do colégio 
num bonde. Esse bonde saía do centro da cidade, passava pelo Mercado 
de Santo Amaro, pelo Cemitério dos Ingleses, e tomava a Estrada de Luiz 
do Rego, onde hoje é o Complexo de Salgadinho e a Escola Naval. Pois 
bem, tudo aquilo era favela e mangue. O bonde passava por dentro da 
favela e eu assistia à miséria. Fui lembrando disso, revendo essas imagens 
na memória e cheguei à conclusão que a beleza do Recife contrastava com 
a sua pobreza comparável à de Bangladesh. E fui recriando a atmosfera 
miserável para escrever O Cão Sem Plumas. Eu brincava com aqueles 
miseráveis que só viveriam em média 28 anos! E as senhoras da sociedade 
pernambucana faziam crochê para doar aos mortos de fome da Índia, sem 
olhar para o quintal delas. Foi isso que me chocou e que me levou a 
escrever esse poema, o primeiro sobre o Recife. Tinha escrito três anos 
antes Psicologia da Composição, um livro teórico, e achava que minha 
produção literária estava encerrada. Na verdade, apenas começava. (Sena, 
1982:23) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO III. A GEOGRAFIA POÉTICA DO RECIFE 
 
3.1 A geografia sentimental 
 

De certo modo, a reconstrução, na poesia, da paisagem infantil, não deixa de 

ser uma  modalidade de fuga, pois admite que aquela paisagem  pode ter sido 

melhor que a presente, que aquele lugar, seria melhor do que é hoje.  A nostalgia do 

passado, a suposição de que o tempo que passou constitui uma ilha de felicidade é 

uma convicção que persegue todo homem. Certo ou não, a verdade é que, no caso 

de Bandeira, embarca-se nas ondas poéticas que trazem as doces lembranças  

daquelas  paisagens que se perderam no tempo.  

A temática do espaço-tempo percorre a obra de Bandeira  e avança por 

sistema de oposição entre a criança e o  adulto, o espaço antigo e o espaço novo, o 

passado e o presente, tempo feliz e tempo de desconforto. 

São quatro os poemas de Bandeira dedicados à sua cidade: “Evocação do 

Recife” (1925), “Minha Terra” (1948), “Cotovia” (1952) e “Recife” (1963). Ele reponta, 

ainda, em outras composições ao longo de toda a poesia bandeiriana. Em “Mangue”, 

por exemplo, ele observa daquela parte do Rio de Janeiro, também imortalizada nas 

obras-primas que são a “Balada do Mangue” de Vinicius de Moraes e o álbum de 

Lasar Segall, que é mais Veneza americana do que o Recife. Já ao evocar sua 

cidade no poema encomendado por Gilberto Freyre ele afastou a retórica fácil de 

Gonçalves Dias ao chamar o Recife de “Veneza americana, transportada/boiando 

sobre as águas” E tinha razão porque as águas do Capibaribe eram, então, muito 

mais limpas do que as dos canais venezianos, 

O caso de “Profundamente” (Bandeira, 1984:89) é ainda mais significativo, 

porque se trata de um poema filosófico em que Bandeira introduz  um elemento 

folclórico - a festa de São João - e outro pessoal; e neste é que o Recife se insinua 

através dos personagens que povoaram a infância do poeta na Rua da União: 

 



 

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 
Minha avó 
Meu avô 
Totônio Rodrigues 
Tomásia 
Rosa 
Onde estão todos eles?  

 

Desconfia-se que a voz de Rosa era a mais difícil de ser esquecida, a julgar 

por esta passagem das memórias do poeta: 

 
Tomásia era a velha preta cozinheira da casa da Rua da União. Tinha sido 
escrava de meu avô e fora por ele alforriada. Naquela cozinha, com seu 
vasto fogão de tijolo, o seu enorme pilão, e que pelas festas de Santo 
Antônio, São João e São Pedro resplandecia quentemente com as grandes 
tachas de cobre areadas até o vermelho, Tomásia, pequena, franzina e de 
poucas falas mandava sem contraste e me inspirava um sagrado respeito 
com as suas duas únicas respostas a todas as minhas perguntas: “hum” e 
“hum-hum”, que eu interpretava por “sim” e “não”. Rosa era a mulata clara e 
quase bonita que nos servia de ama-seca. Nela minha mãe descansava 
porque a sabia de toda a confiança. Rosa fazia-se obedecer e amar sem 
estardalhaço nem sentimentalidade. Quando estávamos à noitinha no mais 
aceso das rodas de brinquedo, era hora de dormir, vinha ela e dizia 
peremptória: “Leite e cama!” E íamos como carneirinhos para o leite e a 
cama. Mas havia, antes do sono, as “histórias” que Rosa sabia contar tão 
bem... 

 

Parece evidente a primazia de Rosa, de quem Bandeira volta a lembrar-se em 

“Vou-me embora pra Pasárgada”: 
 
(...) E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d’água 
Pra me contar as histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar (...) 

 

Seria Pasárgada uma paráfrase mítica do Recife? É o que parece indicar o 

desejo de rever a terra natal manifestado por Manuel Bandeira noutro poema de 

evasão: 
Quero dar a volta ao mundo 
Só num navio de vela 
Quero rever Pernambuco 
Quero ver Bagdá e Cuzco 

 

Do poema “Recife”, datado de 20 de março de 1963, pode-se dizer que é o 

mais pungentemente recifense. O poeta se dirige à sua cidade na primeira pessoa, 

excusando-se por ter sido obrigado a viver longe dela, confessando que não houve 

dia em que a não sentisse dentro de si - “nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no 



 

sangue, na carne” - e pedindo para estar lúcido na hora da morte a fim de mandar-

lhe o seu “último pensamento”. Isto, aliás aconteceu: o poeta Thiago de Meio ouviu-o 

delirar, pouco antes de morrer dizendo o nome da cidade que amou com aquele 

“pungir de acerbo espinho“ que é a saudade, na poética definição de Garrett. 

Na apresentação da antologia da prosa de Manuel Bandeira, que organizou 

para a coleção Nossos Clássicos, da Livraria Agir Editora (1983, nº 108), Antônio 

Carlos Villaça acertou ao assinalar que ele foi “tão grande prosador quanto poeta”; 

mas enganou-se ao dizer de Bandeira que, embora recifense, ‘foi um carioca de 

coração”. O próprio Bandeira fez questão de proclamar sua pernambucanidade não 

apenas acidental, mas “intelectual e moral”. Esta condição ele a exprimiu tanto em 

verso como em prosa numa das deliciosíssimas Crônicas da Província do Brasil 

(1937) e em várias das reunidas por Carlos Drummond de Andrade no volume 

Andorinha Andorinha (1966). 

Na noite de Natal de 1952 sozinho em seu apartamento do Castelo - não, 

ainda, o “virado para o Nascente’ mais o que dava para escuro e deserto pátio - 

Manuel Bandeira não ouve sequer os sinos da igreja próxima, que é a de Santa 

Luzia. E a saudade da infância no Recife se faz sentir mais uma vez. Pensa tanto 

nos sinos das matrizes da Boa Vista e de Santo António - os que ouviam da Rua da 

União - como nos de igrejinhas dos subúrbios onde venerava Poço, Monteiro, Boa 

Viagem. E com essas recordações compõe o poema “Natal sem sinos”: 
 
No pátio a noite é sem silêncio. 
E que é à noite sem o silêncio? 
A noite é sem silêncio e no entanto onde os sinos 
Do meu Natal sem sinos? 
Ah meninos sinos 
De quando eu menino! 
Sinos da Boa Vista e de Santo Antônio. 
Sinos do Poço, do Monteiro e da igrejinha de Boa Viagem. 
Outros sinos 
Sinos 
Quantos sinos! 
No noturno pátio 
Sem silêncio, ó sinos 
De quando eu menino. 
Bimbalhai meninos, 
Pelos sinos (sinos 
Que não ouço), os sinos de 
Santa Luzia. 

 

A escritura dos poemas mostra um esforço extremo de memória na busca dos 

espaços, dos registros que deixaram marcas mais decisivas em sua experiência. 



 

Nesta direção, o passado almejado ganha contornos singulares e se projeta como 

um espaço-tempo propício à geração de sua particular mitologia por ser um 

momento de dimensões especiais: um tempo-forte. A atitude de cavar fundo para 

alcançar o ponto mais distante da vida leva à ressurreição dos atos que 

preencheram  este passado, ao mesmo tempo em que se vai construindo o poema, 

substância maior da vida presente. Se a palavra foi o veículo que permitiu a 

aproximação, a ponte entre os dois tempos foi também a responsável pela 

cristalização dos acontecimentos, que se banham agora numa aura de sacralidade. 

Na verdade, são acontecimentos que estabelecem um espaço-tempo 

exemplar, diferente daquela normal, profano. Espaço-tempo inaugurador  que dá 

aos acontecimentos estatuto de rito põe o homem diante do desconhecimento, até 

chegar ao amadurecimento e ao conhecimento. Assim, chega-se a uma nova 

dimensão do mundo, assiste-se ao surgimento de um novo homem, ciente daqueles 

valores, ansioso por guardar e proteger aquela realidade que, congelada na poesia, 

torna-se susceptível de repetição, pois possibilita a reatualização do gesto e 

momento inicial. 

O poeta construiu; por semelhança, outro espaço, a partir de dados de 

experiência, não, com certeza, como se deram na realidade, mas como ficaram na 

memória - retrabalhados, despojados das imperfeições, intemporalizados. A 

totalidade ou o desejo de totalidade só foi possível pela junção de fragmentos, união 

de pedaços de pessoas, coisas e fatos que se imprimiram mais fortemente no 

espírito da criança e permaneceram na memória do adulto, tornando-se susceptível 

de recuperação. A ama-de-leite, a casa de São Paulo, a praia de Santos, a chácara 

da Gávea, o primeiro cachorro, casa do avô, a descoberta da rua, são atos e fatos 

que nos levam diretamente à:  

 

Evocação do Recife 
 

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 

Segundo Gomes (1997)  a paisagem do Recife repleta de  pontes, canais, 

sobrados e outras obras de engenharia hidráulica - deixados pelos holandeses -  

tem inspirado representações do espaço recifense à semelhança da Europa. É 

comum a comparação do Recife com cidades como: Veneza, Amsterdã Hamburgo e 

outras. É o caso do poeta romântico Gonçalves Dias. Segundo ele o Recife é: 

Veneza Americana transportada/boiando sobre as águas; Joaquim Nabuco diz: O 

Recife é com efeito uma Veneza (...). No entanto, Manuel Bandeira rejeita este ou 

outros títulos, nem mesmo o nome que ela já teve um dia: Maurisstadt ou Cidade 

Maurícia, quando este sob o domínio holandês (fig 1). Bandeira preferia o Recife do 

início do século XX, um Recife provinciano, onde se podia brincar nas ruas: na rua 

da União (fig 2) com quase meio século depois ainda tinha um ar de cidade pacata, 

mas já não permitia as mesmas brincadeiras infantis. 

  

 

Figura 1 - Maurisstad - Cidade Maurícia - Pool Editorial S/A 

 

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 cada 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 um rosa 

Craveiro dá-me um botão 

 
Figura 2 - Rua da União em 1949 - Pool Editorial S/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 bairros de Santo Antonio e de São José (figuras 3 e 4) de fins do século 

XIX, época em que viveu aqui no Recife o  poeta Manuel Bandeira, começou a 

sofrer intensas mudanças a partir do início do século XX.  Mas é na década de 30 

que as mudanças se aceleram. São abertas as avenidas Guararapes e Dantas 

Barreto e a construção de grandes edificações: o Trianon, Sulacap, Almare, o prédio 

dos Correios. As reformas realizadas nos bairros do Recife e Santo Antonio foram 

duramente criticadas pela população recifense. 

 
 

 
Figura 3- Vista do bairro de Santo Antônio - Pool Editorial S/A 

 



 

 

Figura 4 - Bairro de São José início do século - Lauro Villares 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Rua do Sol - Pool Editorial S/A 



 

Atrás de casa ficava a Rua da Saudade... 

...onde se ia fumar escondido 

Do outro lado de lá era o cais da Rua da Aurora... 

 

A rua da Aurora, considerada uma das mais belas da cidade, margeia o 

Capibaribe e também o Beberibe:  o encontro dos dois rios. Esta rua nasceu de um 

aterro sobre o Pântano do Cassimiro, que ia das margens do Capibaribe até a Rua 

do Hospício. Deste aterro surgiram também as ruas da União e da Saudade, que 

povoaram o imaginário infantil de Bandeira. Em 1840 são construídos os primeiros 

prédios da Rua da Aurora, entre o trecho da Conde da Boa Vista e a Rua do 

Riachuelo. Na casa de número 405 residiu Francisco do Rego Barros, o Conde da 

Boa Vista, hoje é a Secretaria de Segurança Pública. A rua do Sol que contempla a 

rua da Aurora situa-se na margem oposta do Capibaribe.  
 

 
Figura 6 - Rio Capibaribe  Rua da Aurora - Pool Editorial S/A 

 
...onde se ia pescar escondido 

Capibaribe 

-- Capibaribe  

São 21 quilômetros de rio cortando os bairros da cidade e guardando parte de 

sua história. È sem dúvida a maior marca da fisionomia da cidade. Chega ao Recife 

pela Várzea, e vai cortando meandricamente a cidade. O Capibaribe apesar de 

encantar os moradores e visitantes, já causou inúmeros prejuízos aos habitantes do 

Recife. Cheias famosas, como a de 1975, deixaram milhares de desabrigados. 

Diferentes das cheias da época de Bandeira. Cheia! As cheias! barro boi morto (...) 

Hoje o rio foi domado pelas barragens de Tapacurá e Carpina. O Capibaribe passa 

pelos bairros: Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos, Monteiro, Barbalho, Santana, 



 

Graças, Madalena, Capunga, Derby e Ilha do Retiro. Neste último, se divide em dois: 

um braço passeia pela Boa Vista, separando este bairro de Santo Antônio, outro vai 

pelo Joana Bezerra e recebe no Cabanga as águas do Tejipió, Jordão e Pina.  

 

Lá longe o sertãozinho de Caxangá 

Banheiros de palha 

 

Um dia eu vi uma moça nuinha no banho 

Fiquei parado o coração batendo 

Ela se riu 

Foi 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 

Eu me deitei no colo da menina e ela começou  

[a passar a mão nos meus cabelos 

Capiberibe 

-- Capibaribe 

Rua da onde todas as tardes passava a preta 

[das bananas 

Com 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 

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 eu não sabia onde ficavam 

Recife... 

Rua da União... 

A casa do 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. 

 

Como se pode perceber, o poeta conseguiu passar a imagem de suas 

experiências, focalizando exatamente o que, com mais força, impressionou seus 

sentidos de criança e permaneceu como fundamental ou como único. Nesta imagem 

o poema imprime um duplo sentido de distanciamento, quer em relação ao cenário 

daqueles jogos, definitivamente perdidos, quer pela impossibilidade de revê-los, 

salvo no estrito âmbito da memória. 

O poema se organiza segundo um plano de exclusão, o que lhe permite 

singularizar a imagem almejada, limpando o terreno de suas generalidades. A 

estrofe de abertura atua como princípio redutor que, dominado pela idéia de 

negação, elimina o comum e ordinário, a face externa, o Recife de todos, para se 

concentrar num  dado de extrema particularidade, a que se chega pelo processo de 



 

afunilamento: “Recife da minha infância“. A partir de então o poeta traça os limites e 

predicados de seu universo, outrora tão cheio de vida. 

A feição de “Infância”, também aqui o poema se constrói em cima dos ritos 

forjadores da experiência infantil. Mais densamente lírico, com íntima relação entre o 

processo formal e a evocação, o poeta demonstra fidelidade ao universo recriado, 

conseguindo transmiti-lo como se fosse uma confissão necessária, cheia de tons 

confidenciais, por onde atinge nossa sensibilidade e revolve nosso interior. Ao 

comover o leitor, a voz lírica o predispõe a acompanhar o poeta em suas excursões 

pessoais, deixando de lado o Recife cultural e histórico, voz de fora, para fazê-lo 

encantar-se com a voz de dentro, construtora desse Recife todo particular. 

Configurado por um processo rotativo  que lhe permite perpassar os vários ângulos 

daquela experiência, que se enriquece com as intenções, variações e necessidade 

do poema - alteração de sons: 

 
   Capiberibe 
-  Capibaribe 

 

cujas diferentes tonalidades chamam a atenção para a intencionalidade 

musical em suas modulações; versos que alternam o ritmo, com medidas ora curtas, 

ora longas, com pausas dadas pela interseção de versos e melodias diferentes que 

se introduzem no corpo do poema: 

 
Coelho sai! 
Não sai! 
em sua politonia com 
Roseira dá-me uma rosa 
Craveiro dá-me um botão 

 

Elementos que introduzem a cantiga de roda se valoriza a cultura popular, 

mas também outra modulação, enriquecendo o poema com uma incrível mobilidade 

de ritmos, tons e semitons; ou ainda quando aproveita o espaço gráfico para dar 

outra disposição às estrofes: 

 
Novenas 
  Cavalhadas  

ou com a clara intenção de significado visual, quer em versos soltos 
Recife... 
  Rua da União... 
    A casa do meu avô... 

 



 

Quer nesta notável disposição em que se aproveita o espaço da página para 

marcar a distância do acontecimento: 

 
De repente 
 nos longes da noite 
    um sino 
 

distância que, graças ao aproveitamento gráfico, chega até nós com muito 

maior impacto, enquanto o poema ganha fluidez e contagia o leitor, que se deixa 

envolver no seu embalo. 

Deste modo e com este modelo o poema vai circulando pelas experiências 

pessoais, ao mesmo tempo em que define os contornos particulares da “sua cidade” 

em que avulta a casa do avô, centro deste universo, uma vez que lá tudo parecia 

impregnado de eternidade. E se não estava, passou a estar daqui para a frente, 

graças ao milagre da poesia, à força do verso bandeiriano. É que seu poema trouxe 

a vida vibrante, rica de nuances e paixão, porque ela não lhe chegava pelos jornais, 

sem 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... 

Cultura  assimilada a dispensar a presença de intermediários, pois 

incorporada na linguagem  autorizada do letrado. Incorporar esta linguagem, assim 

como as formas populares de cultura, significa, em últimas instância, incorpora a 

pessoa que a fala e a utiliza, abrindo  caminho para a sua aceitação  nos circuitos 

oficiais. Significa reconhecer sua existência. Não poderia ser melhor nem mais 

auspicioso trazê-la para a literatura, enquanto a literatura, dentro do mais ambicioso 

projeto modernista, buscava enraizar-se no solo brasileiro, para como Manuel 

Bandeira, extrair dele a seiva com que  passasse a se nutrir. 

 

3.2 A geografia cultural 
 

Carlos Pena Filho publicou, em 1959, o poema “Guia Prático da Cidade do 

Recife”, inserido no Livro Geral - reunião dos três livros anteriores, acrescidos de 

alguns poemas inéditos. Poeta que dedicou sua vida a cantar, em verso, a vida e a 

sua cidade. E no “Guia Prático...” ele faz uma declaração de amor ao Recife sem, 

descortinando-o culturalmente, porém, deixar de perceber seus problemas.  

 



 

Guia prático da cidade do Recife. 

 

O INÍCIO 

 

No ponto onde o mar se extingue  

e as areias se levantam  

cavaram seus alicerces  

na surda sombra da terra  

e levantaram seus muros  

do frio Sono das pedras.  

Depois armaram seus flancos: 

trinta bandeiras azuis  

plantadas no litoral.  

Hoje, serena, flutua,  

metade roubada ao mar,  

metade à imaginação  

pois é do Sonho dos homens  

que uma cidade se inventa. 

 

Nesta estrofe do poeta Carlos Pena Filho, vê-se em tom poético a 

representação que ele faz do soerguimento da cidade, traduzida geograficamente: 

O sítio sobre o qual  se ergue a cidade do Recife constitui-se de uma planície 

de origem flúvio-marinha resultado do trabalho de acumulação sedimentar numa 

antiga baía para onde deságuam dois dos mais importantes rios da região, 

Capibaribe e o Beberibe, além de outros de menor porte como o Tejipió, Jiquiá e 

Jordão que também trouxeram sua contribuição aluvial. 

Em passado remoto, a planície aluvional que compõe grande parte do sítio da 

cidade do Recife constituiu em uma baía ocupada pelo Oceano Atlântico, então 

circundada pelas colinas Terciárias que afloram entre o cabo de Santo Agostinho, ao 

Sul, e a atual cidade de Olinda, ao Norte, as quais ainda hoje se erguem, bem 

visíveis, contornando-lhe o espaço. 

E a baía em forma de semi-círculo foi sendo entulhada durante milhões de 

anos, de um lado, a Oeste, pelos sedimentos fluviais trazidos pelos rios durante as 



 

enchentes e, de outro lado, a Leste, pelos sedimentos de origem marinha que se 

depositavam por sobre a linha de arrecifes (fig 7). 

Os processos de transgressões e regressões marinhas alternaram-se sempre 

associados às contribuições dos nós e dos ventos, moldando progressivamente a 

feição do sítio do Recife, preparando-o, aos poucos, para as fases seriais pioneiras 

do seu ecossistema, até que se consolidaram as comunidades climáticas dos 

manguezais e das restingas, enfim, da mata litorânea. 

Essa planície  Quaternária se formou entre as colinas Terciárias e os arrecifes 

sobre terreno de solos de aluvião, argilosos - o famoso massapé -, nas áreas 

desenhadas pelos rios e, na porção litorânea, os depósitos areno-argilosos de cor 

escura que ficam submersos quando da maré alta. Nesse delta-estuário, a superfície 

se recortou e, porções separadas por rios, canais e camboas, formando ilhas que se 

cobriam por uma vegetação específica a essas áreas - o mangue (Rizophora 

Mangle) -, que encontra nessa geografia seu habitat natural. 

A paisagem natural sofreu transformações ao logo do tempo quando a mão 

do homem empreendeu os aterros que soldaram as ilhas, formadas no delta, ao 

continente. Muitas delas ainda permanecem até hoje como é o caso, dos bairros do 

Recife, Santo Antonio, São José e Boa Vista. 

Embora os diferentes fatores geo-ecológicos entres os outros condicionantes, 

respondam pela formação e consolidação da planície recifense, inegavelmente a 

contribuição humana teve um papel decisivo no delineamento da feição que ora o 

Recife exibe. Foram os desmatamentos, os aterros de camboas e pauís dos 

mangues e áreas ribeirinhas, extração de minerais, etc, durante a construção do seu 

habitat urbano, ao longo de mais de 460 anos, que lhe transmudaram o sítio, 

ampliando e consolidando os solos, reduzindo-lhe os espaços antes ocupados pelas 

águas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Recife e Ponto, Forte do Picão - 1874 - Fundação Joaquim Nabuco 



 

O NAVEGADOR HOLANDÊS 

 

Outrora o tempo era intacto  

em seus braços prolongados  

e às suas línguas de areia, 

virgens de pés e barcaças,  

virgens de olhos e lunetas  

(até de imaginação)  

chegou, tranqüilo e exato,  

o argonauta do improviso,  

trazendo o sol na cabeça  

e o mar do fundo dos olhos,  

um gosto de azul na boca  

sob a audácia dos bigodes  

flamengos e retorcidos.  

Mas, depois de algumas bulhas  

com o português cristão  

e alguns segredos de amor  

com as donzelas de então,  

escorraçado voltou,  

deixando-nos essas coisas  

que a sua presença atestam: 

algumas mulheres prenhas  

destes Wanderleys que restam. 

 

Esse tempo, há muito gasto,  

resiste apenas, agora, 

em feriados de escola 

e em frias e sonolentas 

ordens do dia, em quartéis 

onde fofos capitães, 

esverdeados por fora, 

ganham a vida e as estrelas, 

o dia, o mês e o ano 



 

à custa do amarelinho 

e alegre “porque me ufano”. 

 
 

Segundo Gomes (1977) o Recife - conhecido na época como povoação dos 

arrecifes ou Recife dos Navios – originou-se num antigo istmo – onde hoje se 

encontra o bairro do Recife. Era uma estreita língua de terra que foi sendo 

aumentada em virtude dos aterros. A povoação surgiu em função da produção dos 

engenhos. Era ocupada em grande parte por marinheiros, pescadores e 

carregadores. Havia poucas edificações, sendo que a maioria era de cunho militar. 

Um povoado com poucos habitantes. Com a chegada de Mauricio de Nassau - o 

argonauta do improviso - em 1637, iniciou-se o processo de urbanização. Foi neste 

período que a povoação dos arrecifes passou a sofrer importantes transformações 

urbanas, em grande parte, impulsionada pelo déficit de moradias. Iniciou-se a 

expansão através de aterros, construção de pontes, canais para escoamento, 

sobrados e palácios (palácio da Boa Vista fig 8) nas áreas centrais e circunvizinhas. 

Os holandeses criavam assim, um modo de vida tipicamente urbano. Mesmo após a 

expulsão destes, ficaram as marcas  nas edificações, e no modo de vida da 

população do Recife. 

 
 

 
Figura 8 - Palácio da Boa Vista - Lauro Villares 

 
 
 



 

MANOEL, JOÃO E JOAQUIM 

 

Desse tempo, é o que resta  

para um discreto dizer,  

pois quem cantou esse tempo  

já não é do meu saber.  

Hoje a cidade possui  

os seus cantores que podem  

ser resumidos assim: 

Manoel, João e Joaquim. 

No jardim Treze de Maio,  

Manoel vai ficar plantado,  

para sempre e mais um dia,  

sereno, bustificado,  

pois quem da terra se ausenta  

deve assim ser castigado.  

Dali não poderá ver  

a casa do seu avô  

e nem a rua da Aurora,  

nem o que o tempo acabou,  

nem o mar nem a sereia  

e nem boi morto na cheia  

desse rio escuro e triste,  

de lama podre no fundo  

e baronesas na face,  

que vem, modorra e preguiça,  

parando pelas campinas  

e escorregando nos montes,  

até este sítio claro,  

onde cobriram seu leito  

de pedra, ferro e cimento  

organizados em pontes. 

 

 



 

Desde a Velha, carcomida,  

paisagem para detentos,  

que é por onde sempre passa  

esse povo marginal,  

escuro e anfíbio que habita  

o cais dito do Areal,  

até à ponte mais nova  

que tem o nome mais velho: 

a ponte de Duarte Coelho. 

Mas tudo o que for do rio,  

água, lama, caranguejos,  

os peixes e as baronesas  

e qualquer embarcação,  

está sempre e a todo instante  

lembrando o poeta João  

que leva o rio consigo  

como um cego leva um cão.  

Mas vieram de longe as águas  

que aqui no Recife estão,  

já começaram areia e pedra  

lá bem perto do sertão  

e é por isso, talvez, 

que escuras e tristes são.  

Porém não foi só tristeza  

sua peregrinação,  

em seu trajeto tiveram  

a farta satisfação  

de dar de beber a secos  

homens, cavalos e bois  

e em seu incerto caminho  

ainda viram depois  

os sítios cheios de sombra,  

onde dorme o sonho espesso  

do poeta Joaquim que foi  



 

fazer uma estação de águas  

nos olhos do seu amor  

e trouxe nos seus, acesos,  

os cajueiros em flor. 

 

A PRAIA 

 

Mas não é só junto ao rio  

que o Recife está plantado,  

hoje a cidade se estende 

por sítios nunca pensados,  

dos subúrbios coloridos  

aos horizontes molhados.  

Horizontes onde habitam  

homens de pouco falar,  

noturnos como convém  

à fúria grave do mar.  

Que comem fel de crustáceos  

e que vivem do precário  

desequilíbrio dos peixes.  

Nesse lugar, as mulheres  

cultivam brancos silêncios  

e nas ausências mais longas,  

pousam os olhos no chão,  

saem do fundo da noite,  

tiram a angústia do bolso  

e a contemplam na mão.  

Só os velhos adormecem,  

lembrando o tempo que foi,  

vazios como o vazio  

e fácil sono de um boi. 

O poeta mostra o crescimento do Recife, que não se limitava apenas ao 

centro. Segundo Gomes (1997) a cidade do Recife cresceu em várias direções, 

sobre os  aterros e sobre os rios surgiram os corredores viários que permitiam a 



 

ligação do centro do Recife com os subúrbios. Assim, foi construída a Ponte do Pina 

no governo de Sérgio Loreto, possibilitando o crescimento do bairro de Boa Viagem 

(fig 9). Este bairro era considerado insalubre e atrasado, argumento utilizado pela 

oposição para não investir na  construção da Avenida Boa Viagem. Hoje este bairro 

é o mais moderno da cidade. 

 

 

 
Figura 9 - Praia de Boa Viagem - 1957 - Fundação Joaquim Nabuco 

 
 
SUBÚRBIOS 

 

Nos subúrbios coloridos  

em que a cidade se estende,  

em seus longos arredores,  

onde, a cada instante nasce  

uma rosa de papel,  

caminham as tecelãs.  

Restos de amor nos cabelos  

que ocultam por ocultar,  

levam a noite no ventre  

e a madrugada no olhar  

e em esqueletos da sombra,  



 

aonde a luz chega filtrada,  

as tecelãs vão parar.  

Adeus lembrança de amores,  

adeus leve caminhar.  

Agora resta somente  

um desencanto sereno: 

o gerente e as botinas,  

magoando o silêncio pleno. 

Mas, nos domingos mais claros,  

as tecelãs se transformam  

em puras rosas de sal 

e oferecem os seus braços  

à curva do litoral.  

Nem se lembram mais do mangue,  

podre, virgem, vegetal,  

onde os homens são sem sonhos,  

como qualquer mineral. 

 

A LUA 

 

Mas, enquanto tudo é fome,  

por todo o reino animal,  

existe ainda fartura  

na “terceira capital”,  

pois os que forem passear  

no cais da rua Aurora,  

em certa noite do mês,  

poderão sair dizendo,  

todos juntos, de uma vez: 

Era uma lua tão grande, 

de tão vermelha amplidão  

que mesmo Ascenso Ferreira,  

comendo só a metade,  

morria de indigestão. 



 

IGREJAS 
 
Não é que somente em luas,  

o Recife farto seja;  

é farto, também de igrejas.  

Tem a de São Francisco,  

na rua do Imperador,  

com rezas pra Santo Antônio  

e promessas por amor;  

tem a Igreja de São Pedro,  

no pátio do mesmo nome  

que se fosse gente, há muito  

tinha morrido de fome,  

mas, como é, firme, resiste,  

sozinha, em seu abandono  

e em seu destino bem triste  

de igreja quase sem dono. 

 

E como se fosse pouco  

seu exílio obrigatório,  

ainda está condenada  

a ver o bar de Gregório,  

onde os nossos literatos,  

criados a uva e maçãs,  

levam os amigos de fora  

pra comer sarapatel,  

depois transformado em obra  

com tinta escura e papel. 

 

Mas não é só; o Recife  

ainda tem muitas igrejas  

lavando os pecados seus.  

Tem lá perto do mar,  

plantada em meio do mal,  

a sua concatedral  



 

chamada Madre de Deus,  

que é onde essas menininhas  

de Maria Madalena  

vão à missa e à novena. 

 

Iniciada pelos franciscanos em 1608 e concluída em 1613 é também 

chamado de Convento de Santo Antonio (fig 10). Situa-se na Rua do Imperador com 

a Siqueira campos. O Pátio de São Pedro de forma retangular é circundado por um 

casario colonial. No lado Sul, a Igreja de São Pedro, ladeada pelas  ruas Felipe 

Camarão e Águas Verdes. No pátio fica o bar do Gregório, precursor da comida 

típica. A Igreja Madre de Deus, situada na rua do mesmo nome está próxima ao 

antigo centro de prostituição e próximo ao Marco Zero. Iniciada a construção em 

1706 e 1720, foi incendiada em 1971 e reformada em 1975. 

 

 
O BAIRRO DO RECIFE 
 
Ali é que é o Recife  

mais propriamente chamado,  

com seu pecado diurno  

e o seu noturno pecado,  

mas tudo muito tranqüilo,  

sereno e equilibrado.  

No andar térreo, moram os bancos  

(capitais da Capital)  

no primeiro, a ex-austera  

Associação Comercial,  

no segundo, a sempre fútil  

Câmara Municipal 

e, no terceiro, afinal,  

está a alegre pensão  

da redonda Alzira, a viga  

mestra da prostituição.  

Mas como vivem tão bem,  

em tão segura união,  



 

qualquer dia, todos juntos,  

vão fundar a Associação 

dos Múltiplos Pecadores,  

com banqueiros, comerciantes,  

prostitutas, vereadores,  

ingleses do British Club,  

homens doentes e sãos,  

pois o camelô já disse  

que somos todos irmãos.  

Esse é o bairro do Recife  

que tem um cais debruçado  

nas verdes águas do Atlântico  

e ainda tem o cais do Apoio,  

apodrecido e romântico,  

beleza que ainda resiste  

lá nos desvãos da memória  

desse bairro que se escoa  

pela Ponte Giratória,  

que é uma estranha armação  

que agüenta em seu férreo dorso  

automóvel, caminhão  

e trem de carga bem cheio,  

mas não resiste às barcaças  

que a fendem do meio a meio. 

 

Nesta estrofe o poeta Carlos resume o bairro do Recife. Aqui nasceu o 

primeiro núcleo urbano o comércio de açúcar impulsionou sua ocupação. Passou por 

várias transformações, a maior delas em 1909, quando no Governo de Herculano 

Bandeira foi elevado os arrecifes e construído um extenso cais. A partir de 1942 o 

bairro iria sofrer outra grande transformação, tornando-se importante zona de 

boemia e prostituição da cidade. A partir da década de 60 começou a entrar em 

decadência, perdendo seu charme. Hoje ainda resistem velhos  casarões e 

sobrados. Ainda há no bairro várias edificações importantes como o da Bolsa de 

Valores e a Associação Comercial. Nele estão alguns monumentos históricos da 



 

cidade como o Marco Zero, a Torre de Malakoff e a Rua do Bom Jesus, com a 1a 

sinagoga das Américas. A ponte giratória hoje é a ponte 12 de Setembro. Na 

Marquês de Olinda, o Moulin Rouge  e o Chanteclair -  ícones da boemia e de 

prostituição dos anos 50/60. 
 
 
SÃO JOSÉ 

 

É por ela que se chega  

ao bairro de São José,  

de ruas de casas juntas,  

cariadas, mas de pé.  

De classe média arruinada,  

mas de gravata e até  

missa ao domingo, pois sempre  

é bom ter alguma fé.  

Bairro português que outrora  

foi de viver e poupar,  

nascer, crescer e casar  

naquela igreja chamada  

São José de Ribamar. 

 

Aqui nesta ilha, foi construída a Cidade Maurícia, de Nassau. Antes da 

invasão holandesa existiam apenas alguns casebres. Era então chamada “Ilha dos 

Navios”. Posteriormente, “Antonio Vaz”. Nassau construiu pontes, palácios, aterros, 

dique, fortes, zoológico e observatório astronômico. Aqui morou quando chegou ao 

Recife em 1637, na esquina das atuais rua 1o de Março e do Imperador. Aqui, 

também, demonstrou seu carinho pela cidade, que foi retratada pelos artistas que 

compuseram sua equipe. 

Nassau determinou a elaboração de um plano de urbanização do bairro em 

1639, incluindo São José e Santo Antonio (figuras 10, 11 e 12) definindo os 

fundamentos básicos de uma nova cidade, na Ilha de Antônio Vaz, hoje incluindo os 

dois bairros e projetado pelo arquiteto Pieter Post. Teve o nome de Mauristad, ou 

cidade Maurícia. 



 

Por aterro, foi construída no século XVIII a área entre a Rua Dantas Barreto e 

a Rua do Sol e, no século seguinte, edificado o casario do lado nascente da Rua do 

Imperador. Estes bairros conservam um acervo de edificações antigas, com ruas 

estreitas, becos e vielas, que se abrem em pátios. 

Na retirada dos holandeses, frente aos avanços das forças luso-brasileiras, os 

flamengos destruíram quase tudo que fizeram.  

Posteriormente à invasão holandesa, a Ilha de Antonio Vaz passou a ter um 

traçado regular e geométrico, características comuns ao renascimento. Em 1838, o 

Bairro de santo Antonio possuía ainda, o mesmo traçado do século XVII. As pontes 

já interligavam os três núcleos iniciais de povoamento. Marcavam assim o processo 

de expansão e interligação com os demais espaços da província. As grandes 

reformas só aconteceram mesmo no século XX, a partir de 1930, com a abertura dos 

principais corredores da cidade. 

 

 
Figura 10 - Bairro de Santo Antônio - Diário de Pernambuco e Pátio do Paraíso - 1930-1940 - 

Fundação Joaquim Nabuco 

 

 



 

 
Figura 11 - Bairro de Santo Antônio - Igreja de São Francisco - 1950 - Fundação Joaquim 

Nabuco 

 

 
Figura 12 - Rua Larga do Rosário - Bairro de Santo Antônio - 1930-1940 - Fundação 

Joaquim Nabuco 

 
 

 
CHOPE 

 

Na avenida Guararapes, 

o Recife vai marchando. 

O bairro de Santo Antônio, 

tanto se foi transformando 

que, agora, às cinco da tarde  



 

mais se assemelha a um festim  

Nas mesas do Bar Savoy,  

o refrão tem sido assim: 

são trinta copos de chope,  

são trinta homens sentados,  

trezentos desejos presos,  

trinta mil sonhos frustrados.  

Ah, mas se a gente pudesse  

fazer o que tem vontade: 

espiar o banho de uma,  

a outra, amar pela metade  

e daquela que é mais linda  

quebrar a rija vaidade.  

Mas como a gente não pode  

fazer o que tem vontade,  

o jeito é mudar a vida  

num diabólico festim.  

Por isto no Bar Savoy,  

o refrão é sempre assim: 

são trinta copos de chope, 

são trinta homens sentados,  

trezentos desejos presos,  

trinta mil sonhos frustrados. 

 
A avenida Guararapes é uma homenagem dos pernambucanos a um grande 

episódio de coragem - A Batalha dos Guararapes. Marco Histórico da expulsão dos 

holandeses, ali defendeu-se a soberania nacional e assegurou-se nossa dimensão 

territorial. Em 1940, na gestão do prefeito Novaes Filho, esta rua foi aberta, 

demolindo-se a Igreja do Paraíso, desapropriando-se um quarteirão inteiro. Nela, o 

Edifício dos Correios (1950), obra do Governo Eurico Dutra e o prédio da caixa 

econômica Federal, com painéis de Lula Cardoso Ayres. Nela Também o Savoy, 

fundado em 1944, ponto de encontro dos boêmios recifenses e local de inspiração 

do poeta Carlos Pena Filho. Em suas paredes vêem-se os versos de Mauro Mota, 



 

Eugênio Coimbra Júnior e do próprio Carlos Pena: são trinta copos de chope, são 

trinta homens sentados, trezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados.  

Na esquina da Av. Guararapes com  a rua da Palma funcionava o Cinema 

Trianon que, inaugurado em 1940, fechou as portas em 1993. Na mesma esquina  

existia a “Sertã”, conhecido ponto de encontro da cidade, onde de tudo e de todos se 

falava. Um pouco mais adiante, já na rua da Palma, ficava o Cine Art Palácio, cartão 

postal da cidade por muitos anos.  

 
ORADORES 

 

Este ponto verde aqui,  

feito de folhas e flores,  

é o Jardim Treze de Maio,  

onde os nossos oradores  

vão um ao outro contar  

como foi que conseguiram  

a vida inteira passar  

nas trevas da ignorância  

sem nunca desconfiar.  

Pois, cada qual sente um gênio  

dentro de si borbulhar  

e, coitadinhos, nem sabem,  

que o que borbulha é a ameba  

que não puderam tratar. 
 

No governo de Barbosa Lima (1892-1896) foi iniciada a construção do Jardim 

Treze de Maio, transformado em parque pelo prefeito Antonio Novaes Filho, em 

1939. O local era uma área alagada, das margens do Capibaribe (atual Rua da 

Aurora) até a Rua do Hospício. Com o aterro do canal da Boa Vista, deu-se origem a 

Av. Mário Melo. 

No parque podem ser encontradas grande variedades de árvores, os bustos 

do poeta Farias Neves, de Dantas Barreto (ex-governador), do grande historiador 

Pereira da Costa, a escultura de um vendedor de caldo de cana, um monumento aos 

cantadores (ambas de autoria de Abelardo da Hora), um monumento em 



 

homenagem à Força Expedicionária Brasileira e outro a Sabino Pinho, que 

introduziu a homeopatia no norte do País. 

 
 
SECOS & MOLHADOS 

 

Ainda existe muita coisa  

de bom e ruim pra contar,  

mas como sou conhecido  

por discreto no falar,  

irei, agora, evitar.  

Mas não sem antes passar  

pelos armazéns de estiva,  

mar dos nossos tubarões,  

de brasileiros sabidos e  

portugueses sabidões  

que na vida leram menos  

que o olho cego de Camões,  

mas que em patacas possuem  

muito mais que Ali Babá  

e os seus quarenta ladrões.  

É por isto que aos domingos,  

cada qual na sua Igreja,  

reza, assim, as orações: 

Naquele mastro real,  

vê se descobres um meio 

de aumentar meu capital.  

Vendendo carne de charque,  

importando bacalhau,  

dizendo que prata é ouro  

e latão é bom metal.  

É assim que vivemos desde  

Pedro Álvares Cabral.  

Pois o Papa já nos pôs,  



 

no Trato das Tordesilhas,  

além do bem e do mal. 
 
 
O FIM 

 

Recife, cruel cidade,  

águia sangrenta, leão.  

Ingrata para os da terra,  

boa para os que não são.  

Amiga dos que a maltratam,  

inimiga dos que não  

este é o teu retrato feito  

com tintas do teu verão  

e desmaiadas lembranças  

do tempo em que também eras  

noiva da revolução 
 

 

Verso a verso, Pena Filho reproduz, detalhada e pitorescamente, 

particularidades da cidade do Recife e sua história com expressões vibrantes, 

metáforas e contrastes inusitados. Faz uso das cores locais abordando a história da 

cidade desde seus primórdios até o século XX, fazendo referências à paisagem, 

personagens, nomes próprios, tipos e características regionais, buscando, dessa 

forma, a verossimilhança.  A  memória é falha,  e  pode provocar um falseamento da 

história. Assim, existe em cada um uma cidade diferente, só sua, visto que são as 

lembranças pessoais, invisíveis que constroem os fatos reais e as cidades 

concretas. É através da criação de símbolos próprios e da visualização de seus 

ícones que a cidade é criada. Mas, o que é uma imagem senão o que se consegue 

reter dela na nossa memória. É o olhar, ou antes, o modo de olhar, a disposição de 

espírito de quem a olha que formata a cidade, quem a transforma em “palavra 

articulada” (BOSI, 1990:14) e quem ouve, registra apenas o que lhe convém: na 

narração, a memória é auditiva. A imagem sendo anterior à palavra, é quem 

determinará a nitidez ou a nebulosidade das lembranças, de acordo com o humor de 

quem olhou e que definirá a qualidade de sua retenção. 



 

A retenção dessa imagem pode ser resgatada através de reminiscências ou 

pelo sonho, pois possui um passado (momento de sua visualização) e um presente, 

que permite seu resgate. E é nas suas recordações que Carlos Pena Filho vai 

buscar sua cidade, o seu Recife, cuja história, cujas verdades são histórias e 

verdades do poeta que sua experiência de vida filtrou transformando aquela cidade 

coletiva em particular e única. Nesse jogo de sombra e imagens, Pena Filho busca, 

nos recônditos da memória, uma forma de discurso mediando o tempo passado e a 

realidade presente. Pela analogia, o discurso recupera a imagem através de uma 

linguagem rica em metáfora, musicalidade e cor. 

É dessa forma que Carlos Pena canta o Recife. O ritmo pulsante percorre 

musicalmente todo o poema assim como as cores vivas e vibrantes são uma 

constante na obra deste poeta. 

Ao utilizar verbos de ação, Pena Filho dinamiza o poema, como podemos 

observar na primeira estrofe do “Guia Prático...”, intitulada “O Início”. “Um poema 

longo nada mais é que uma sucessão de (poemas) breves (Poe, apud GOTLIB, 

1988:36), dessa forma chega-se a mais um breve poema inserido no longo poema. 

A Carlos Pena Filho não escapa nenhum detalhe da cidade: rio, pontes, história, 

personagens, poetas, mangue - com sua lama e seus caranguejos - e agora  “A 

Praia”. Pena Filho intertextualiza Camões (por sítios nunca pensados). Voltando-se 

para o subúrbio, o poeta chama a atenção para a gente simples e operária dos 

arredores da cidade com sua realidade dura, porém com capacidade de sonhar. 

Sempre preso às suas raízes, Pena destaca a importância do Recife em termos 

nacionais (na terceira capital) que já foi,  e não esquece da rua da Aurora - talvez a 

mais recifense das ruas (Moreira, apud COUTINHO, 1977:102), nem da dura 

realidade social (...) mais, enquanto tudo é fome, por todo o reino animal). Místico e 

religioso, reverencia as igrejas recifenses: a de São Francisco, na rua do Imperador; 

de Santo Antonio, no bairro de mesmo nome: a de São Pedro, com seu pátio e seus 

bares; e a freqüentada pelas seguidoras de Maria Madalena, a da Madre de Deus. 

O poeta inicia seu passeio pelo Bairro do Recife pela Igreja da Madre de Deus 

que redime os pecados da noite para enveredar nos pecados do dia: os pecados do 

capital. Pena Filho inspira-se em Gregório de Matos e sugere, satiricamente, que os 

pecadores do dia unam-se aos da noite e formem a “Associação dos Múltiplos 

Pecadores” banqueiros, prostitutas, comerciantes, vereadores. 



 

Nesta viagem pelo Recife, chega-se ao bairro de São José, através da Ponte 

Giratória, que hoje não gira mais. Bairro um dia próspero, hoje sua paisagem está 

cariada e habitada por uma classe média arruinada, que não se casa mais na Igreja 

de São José de Ribamar. 

Após tão longa caminhada, um chope é bem vindo e na avenida Guararapes, 

no bairro de Santo Antônio, que mais se assemelha a um festim. Encontra-se aí o 

Bar Savoy, reduto da boemia, com seus desejos presos e seus sonhos frustrados. 

Depois desta pausa, segue-se o passeio em direção ao Parque 13 de maio, 

onde Manuel Bandeira e o nosso poeta permanecem bustificados. Apesar de em 

minério transformado, Carlos Pena Filho lança seu olhar sobre os oradores 

medíocres que ali e ao lado daquele parque, vem suas genialidades exaltar.  

Chega-se ao fim do passeio cultural pelo Recife. Talvez pelo cansaço do 

longo percurso trilhado, o poeta encerra de forma melancólica a descrição da sua 

cidade, definindo-a como cruel e ingrata, porém iluminada pelo seu verão cheio de 

tintas: azuis, vermelhas, verdes, brancas. 

3.3 A geografia social  
 

   Pregão Turístico do Recife 
 

Aqui o mar é uma montanha 

regular redonda e azul,  

mais alta que os arrecifes 

e os mangues rasos do sul. 

 

do mar podeis extrair, 

do mar deste litoral,  

um fio de luz precisa,  

matemática ou metal. 

 

Na cidade propriarmente 

Velhos sobrados esguios 

Apertam ombros calcários 

De cada lado do rio. 

 



 

Com os sobrados podeis  

Aprender lição madura: 

Um certo equilibrio leve, 

Na escrita da arquitetura. 

 

E neste rio indigente,  

Sangue-lama que circula 

Entre cimento e esclerose 

Com sua marcha quase nula, 

 

E na gente que se estagna 

Nas mucosas deste rio,  

Morrendo de apodrecer  

Vidas inteiras a fio, 

 

Podeis aprender que o homem 

É sempre a melhor medida 

Mais: que a medida do homem  

                                  Não é a morte mas a vida. 

  
No poema Pregão Turístico do Recife apresenta-se o complexo físico-natural 

do Recife e as atividades econômicas que se disseminaram neste espaço. Os 

assentamentos que  se expandiram em virtude das condições propícias às 

atividades mercantis e portuárias,  ofertadas pela situação geográfica da cidade. 

Destaca-se os sobrados que ainda marcam a passagem do rio equilibrando a 

paisagem. Este equilíbrio contrasta com o estado de indigência do rio, que recebe os 

detritos de inúmeras fontes, tornando-se um esgoto a céu aberto. Mesmo neste 

ambiente desfavorável,  inúmeras famílias habitam e retiram do rio o seu sustento. 

 No próximo poema  se evidencia  ainda mais os elementos  marcantes da 

paisagem cidade do Recife – os cursos d’água, que cederam suas margens ao 

desenvolvimento da atividade canavieira por todo o período colonial e que ainda se 

estende aos dias atuais. Dentre estes cursos d’água, o rio Capibaribe é a mais forte 

referência. Este rio é o testemunho de que a evolução do Recife, se deu em ambas 

as direções do mar ao sertão, e vice-versa, conforme João Cabral. O rio denuncia 



 

com seus odores a origem canavieira das primeiras ocupações, não permitindo 

esquecer as relações imbricadas  tecidas na Zona da Mata que migram em 

adensamentos expulsos em direção aos espaços de sua desembocadura no litoral. 

Este rio sempre despertou as atenções dos viajantes, sendo uma espécie de 

marca registrada da cidade em todos os tempos. Para os que habitam as suas 

margens, o rio parece falar pela boca do poeta João Cabral de Melo Neto: 

 

A gente da cidade 

que há no avesso do Recife 

tem em mim um amigo, 

seu companheiro mais íntimo. 

Vivo com esta gente, 

entro-lhe pela cozinha; 

como bicho de casa 

penetro nas camarinhas. 

 

O rio Capibaribe tem em seu nascedouro nos contrafortes da serra do 

Jacarará, no planalto da Borborema, recebendo o nome de Canhoto. Reunindo as 

poucas águas da vertente sul-oriental da serra, no Sítio Araçá, em terras do 

município de Jataúba, ganha as caatingas das Duas Barras, unindo-se ao rio da 

Cachoeira, iniciando o seu caminho em direção à planície do Recife através dos 

municípios de Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama,  Salgadinho e Limoeiro, 

como um rio temporário de leito pedregoso. Ingressando na Zona da Mata, passa 

por Carpina,  Paudalho, Tiúma, São Lourenço e outras localidades, recebendo como 

afluentes 79 rios e outros riachos de menor porte até vir entregar suas águas ao 

Oceano Atlântico. 

No seu caminho de viajante, sem qualquer pressa do chegar, dormitando 

pelos remansos e barreiros, entrando pelo canavial e açudes, em contato direto com 

engenhos de fogo morto e usinas de açúcar, o Capibaribe chega ao Recife por entre 

as barreiras dos engenhos São João e São Cosmo, na Várzea, fazendo uma grande 

curva, cheia de meandros pelo Sertãozinho de Caxangá , onde provocou o primeiro 

alumbramento do poeta Manuel Bandeira e as observações do poeta João Cabral: 

Ao entrar no Recife, 

não pensem que entro só. 



 

Entra comigo a gente 

que comigo baixou 

por essa velha estrada 

que vem do interior; 

entram comigo rios 

a quem o mar chamou, 

entra comigo a gente 

que com o mar sonhou, 

e também retirantes 

em quem só o suor não secou; 

e entra essa gente triste, 

a mais triste que já baixou, 

a gente que a usina, 

depois de mastigar, largou. 

Entra aquele usineiro  

Que o outro maior devorou;  

Entra esse bangüezeiro  

Reduzido a fornecedor,  

Entra atrás um destes, 

Que agora é simples morador,  

Detrás, o morador 

Que a nova safra já não fundou; 

Entra enfim o cassaco 

Que por todas aquelas bocas passou 

Detrás de cada boca, ele vê que havia uma boca maior. 

 

O rio Capibaribe recebe vários afluentes que deságuam em seu leito e juntos 

atendem o chamado do mar. Recebe também efluentes (vinhoto das usinas, águas 

servidas dos domicílios, resíduos hospitalares e outros dejetos), que causam 

lentamente a morte do rio. Traz ainda os homens que vivem do rio, traz os cassacos 

das usinas e dos engenhos, mostrando as relações de produção e de trabalho da 

monocultura da cana de açúcar. E assim segue: 

Preguiçosamente, em longas curvas (meandros) ainda sem qualquer pressa, 

o “cão sem plumas” passa por Dois Irmãos, Santo Antonio de Apipucos - onde o 



 

sociólogo Gilberto Freyre produziu grande parte de sua obra -, seguindo em direção 

ao Monteiro, Barbalho, Bom Gosto, Caldeireiro e Poço da Panela, de onde tantas 

vezes transportou os escravos que buscavam a liberdade em barcaças de capim, 

cuidadosamente fretadas por José Mariano Carneiro da Cunha e tripulantes pelos 

destemidos “cupins”. No embarque de 23 de abril de 1888 foram levados 119 

“ingleses” (como eram apelidados os escravos), em batelões capitaneados por 

Guilherme Pinto, destinados à barcaça Flor de Jardim que os conduziu ao Ceará. O 

rio prossegue o seu caminho, falando pela boca do poeta João Cabral: 

 

Sou um rio de várzea 

não posso ir tão ligeiro. 

Mesmo que o mar os chame, 

os rios, como os bois, são ronceiros. 

 

E depois de comparar sua viagem com a do trem, que tomou caminho diverso 

ao entrar no Recife, o rio novamente se explica pela boca do poeta: 

 

Diversa da dos trens 

é a viagem que fazem os rios: convivem com as coisas 

entre as quais vão fluindo; 

demoram nos remansos 

para descansar e dormir; 

convivem com a gente 

sem se apressar em fugir. 

 

Sem qualquer pressa, chega às terras dos antigos engenhos Cordeiro e 

Torre, deixando Casa Forte e Santana em sua margem esquerda, iniciando-se, 

assim, através da parte poética da cidade: Cais do Vintém, Porto dos Cavalos, Porto 

do Cemitério, Forno do Chapéu de Sol, Taquari, Jaqueira, Ponte D’Uchoa, Graças, 

Porto Jacobina, Cais Ligeiro, Capunga, até chegar à Passagem da Madalena, em 

sua margem direita, olhando para o Paissandu do outro lado. 

O rio, da época não este que se conhece e de que nos fala o poeta João 

Cabral ou seu “cão sem plumas” -  “o outro rio/ de aquoso pano sujo! dos olhos de 

um cão” -, era o rio das águas límpidas, que permitia ver o fundo de areia branca, 



 

cercado de árvores, cujos ramos superiores se encontravam ou estão ligados por 

cipós floridos, pendentes em guirlandas, habitadas por mil pássaros adornados de 

brilhantes plumagens. Era o rio das capivaras, como bem deduz o seu próprio nome, 

habitado por peixes das mais variadas espécies e moluscos diversos, em nada se 

parecendo ao rio que hoje se conhece. 

Uma coisa, porém, o rio conservou até os nossos dias: as passagens. A mais 

famosa - “Passagem da Madalena” não existe mais. No seu local ergueu-se, desde o 

século passado, uma ponte de ferro e seus casarões compõem hoje a rua Benfica. 

Contudo outras, mais modestas, ainda se podem presenciar, e mesmo utilizar, na 

travessia do rio no Cais das Barreiras, bem em frente à capelinha do antigo Sítio  da 

Jaqueira, erguida em 1766 pelo capitão Henrique Martins, tendo como padroeira 

Nossa Senhora da Conceição das Barreiras. Nessas passagens, por um barco a 

remo, se chega de uma margem a outra. 

Existia outra no Porto do Vintém, onde hoje localiza-se a ponte Torre - 

Parnamirim, outra ainda no Porto do Cemitério, ligando a Torre à Santana; seguindo-

se a do Poço da Panela fazendo ligação com a rua Nossa Senhora da Saúde, em 

Bomba Grande; a do Caldeireiro, fazendo ligação com o Barbalho, e a do Monteiro, 

com a Iputinga. 

 
 As passagens persistem, no dizer de Tadeu Rocha, como testemunhas dos 
velhos e bons tempos coloniais, ou mesmo imperiais, que os nossos 
maiores desfrutaram entre bons pratos, boas conversas e sucessivas 
novenas. Os tempos mudaram e, para nós outros, somente restam a calma 
e a paisagem bucólica das antigas travessias do rio. 

 

Ao transpor a ponte da Madalena, já em terras da outrora ilha do Retiro, o 

Capibaribe divide-se em dois: o seu braço meridional, contornando as ilhas do 

Maruim e Joana Bezerra, vai ao encontro das águas do Tejipió - já trazendo em seu 

bojo o Jiquiá e o Jordão -, sob a ponte dos Afogados, para depois contornar a 

Cabanga e desaguar na bacia do Pina; em seu outro braço o “papa estrelas” segue 

o seu curso separando as ilhas da Boa Vista e Santo Antônio, através dos Coelhos. 

Mansamente ele vai se despedindo do Cais José Mariano, do Cais da Detenção, do 

Cais da Rua da Aurora, do Cais da Rua do Sol, do Cais do Palácio, do Cais do 

Apolo, do Cais do Abacaxi, do Cais da Alfândega e do Cais de Santa Rita. Já 

trazendo em seu bojo as águas do Beberibe, com o qual se encontrou no Cais do 

Palácio, após passar por uma infinidade de pontes  (fig 13) que são como braços a 



 

unir todo um povo, o Capibaribe contorna o Cais do Matos e vai ao encontro do 

Oceano Atlântico, deixando em sua margem esquerda o primitivo “Porto dos Navios” 

que, em 1537, viu nascer o Recife.  

Apesar da sua grande contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico 

do Estado de Pernambuco e do Nordeste, hoje o Capibaribe encontra-se poluído por 

dejetos orgânicos, coberto de lama e assoreado.  

Além de ter sido fundamental para o desenvolvimento da região, o rio 

Capibaribe também foi uma grande fonte de inspiração para os poetas e escritores.  

O rio está ligado da maneira mais íntima à história da cidade. O rio, o mar e os 

mangues. Assassinatos, cheias, revoluções, fugas de escravos, assaltos de 

bandidos às pontes, fazem da história do Capibaribe a história do Recife.  

 

              Figura 13 - Vista Panorâmica do Rio Capibaribe - Ponte Maurício de Nassau - 1918 - 
Fundação Joaquim Nabuco 

 

O CÃO SEM PLUMAS - "Paisagem do Capibaribe" 

 

A cidade é passada pelo rio 

como uma rua 

é passada por um cachorro;  

uma fruta por uma espada. 

 

A cidade se integra nas séries inorgânica (rua) e orgânica (fruta). 

Inversamente o rio se equipara de início ao orgânico (cão), e em seguida ao 



 

inorgânico (espada). Se em ambos se encontram o produto natural (fruta, cão) e o 

fabricado (rua, espada), saliente-se a fixação das imagens da cidade no pólo 

inanimado, enquanto o rio tem dupla natureza: inanimada e animada.   

 

O rio ora lembrava 

a língua mansa de um cão,  

ora o ventre triste de um cão; 

ora o outro rio 

de aquoso pano sujo 

dos olhos  de um cão. 

 

A apreensão do rio passa pela exclusão de seu oposto. Assim, são rejeitados 

os valores que carreiam noções de clareza, cristalinidade e leveza: 

 

Aquele rio  

era como um cão sem plumas. 

nada sabia da chuva azul,  

da fonte cor de rosa, 

da água do copo de água,  

da água do cântaro,  

dos peixes de água,  

da brisa na água. 

 

O não-saber desta estrofe se opõe ao saber de uma realidade impura “sabia 

dos caranguejos/ de lodo e ferrugem”. Rompendo a contigüidade previsível (água - 

peixe), é nos elementos vegetal e humano que o rio encontra cumplicidade. Tudo no 

rio parece morto, podre -  não há água limpa, peixes - somente lama na qual os 

homens se atolam em busca de alguns crustáceos - homens caranguejos - e mau 

cheiro. 

 

Abre-se em flores 

Pobres e negras 

Como negros. 

Abre-se numa flora 



 

Suja e mais mendiga 

Como são os mendigos negros  

 

O signo negro transita do vegetal ao humano, indicando a interpenetrabilidade 

de uma paisagem em que cada elemento partilha a mesma cota de carência. 

Também se constata uma analogia entre o modelo de representação do Capibaribe 

e o espaço de penúria social que o cerca: 

   (...) 

Ele tinha algo então, 

................................ 

do hospital, da penitenciária, dos asilos, 

da vida suja e abafada 

(de roupa suja e abafada 

por onde se veio arrastando. 

(...) 

  Na paisagem do rio 

  difícil é saber 

  onde começa o rio; 

  onde a lama 

começa do rio; 

onde a terra 

começa da lama; 

onde o homem, 

onde a pele 

começa da lama; 

onde começa o homem 

naquele homem. 

 

São os homens  num espaço de referência da cidade - o Recife - do qual 

fazem parte fisicamente, mas são excluídos socialmente. Homens que sobrevivem 

ao rio e sobrevivem por causa do rio. 

 

   (...) 

O mar e sua carne 



 

Vidrada, de estátua,  

Seu silêncio, alcançado  

À custa de sempre dizer 

A mesma coisa, 

O mar e seu tão puro  

Professor de geometria 

 

Se o mar destrói, também se destrói logra-se romper a barreira da 

intransitividade, a ação  corrosiva continua a recair nele mesmo - e o círculo torna a 

fechar-se. Invade e é sempre invadido. 

 

                   O rio teme aquele mar 

Como um cachorro 

Teme uma porta, entretanto aberta,  

Como um mendigo,  

A igreja aparentemente aberta. 

 

Animizando o rio, o poeta volta a fazê-lo solidário de universo humilde e 

marginalizado, cujas relações de recusa se estabelecem nos planos natural/natural 

(rio-mar), natural/cultural (cachorro - porta), cultural/cultural (mendigo - igreja). O 

movimento inicial do mar é no sentido de rejeitar a contaminação do impuro; atitude 

defensiva que engloba não somente o curso efetivo do rio, mas as imagens de 

miséria que a ele se agregaram.  O rio Capibaribe, paisagem do Recife, traz as 

impurezas adquiridas ao longo do seu tortuoso percurso para deposita-las no mar. 

Este, na preamar, invade o leito do rio, empurrando de volta a miséria  que  o habita.  

Momentaneamente evita a contaminação pelos detritos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

           Todo texto literário possui seu espaço, na medida em que encerra um pedaço 

da realidade, estabelecendo uma fronteira entre esta realidade e o mundo 

imaginário. O espaço na poesia constitui o cenário do poema, onde os personagens 

vivem seus atos e seus sentimentos. As descrições das cidades, ruas, casas, etc, 

funcionam como pano de fundo dos acontecimentos, constituindo índices da 

condição social da personagem e de seu estado de espírito. Sendo possível em 

certas obras literárias – através de um determinismo disfarçado – prever com certa 

exatidão quais são as ações e reações dos personagens, uma vez descrito o espaço 

vital. A descrição do espaço físico é fundamental, porque os objetos são os 

verdadeiros atores de suas narrativas e são criados pelo próprio movimento da 

descrição, independente da ligação a uma personagem ou a um acontecimento. 

Enfim, seja qual for o texto literário, é fundamental para captar sua significação o 

levantamento e a análise dos elementos espaciais, porque o espaço impõe seu 

molde às coisas que realiza, que permite ultrapassar a zona do sonho e a 

contemplação das virtualidades, é graças a ele que o mundo acede à existência e  à 

objetivação. O espaço é meio vital onde se encarna nossas atividades. Ao se situar 

fisicamente um personagem cria-se uma representação do espaço geográfico, 

relacionando-se desta forma duas ciências, duas disciplinas: literatura e geografia. 

Estudos geográficos recentes apontaram a importância desta inter-relação, e 

da importância  da percepção do espaço quando se quer explicar fatos sob a ótica 

da ciência geográfica. Demonstrou também que a percepção exige a utilização de 

um arcabouço conceitual que envolvesse outras ciências, induzindo à formação de 

equipes multidisciplinares, num esforço conjunto em busca de uma verdade, tendo 

como conseqüência à interpenetração e ampliação dos saberes. Com isso, as 

fronteiras científicas da Geografia assumiriam uma nova dimensão. “É uma nova 

geografia que há que inventar, rompendo ainda divisórias entre disciplinas, com 



 

geógrafos abertos à literatura e à arte, homens de letras a par da geografia” 

(Frémont,1990:356). 

Nesta visão interdisciplinar foram fundidos os pressupostos teóricos da 

Geografia Humanística e os pressupostos teóricos da Literatura,  com o objetivo de 

analisar o espaço/paisagem/lugar do Recife. Assim, Recife, o objeto de estudo,foi 

apresentado através da representação que a Literatura fez da sua geografia, 

evidenciando as múltiplas possibilidades do texto poético para o estudo geográfico.  

A partir da Literatura, área sobre a qual incidiu as análises, percebeu-se como 

uma realidade pôde ser captada e descrita, e como a  representação desta realidade 

complementou a mesma. Veiculadas pela linguagem, que é um momento de 

percepção, as idéias dos autores/poetas representaram o Recife de forma 

diferenciada, porque diferenciado foi o processo de construção do lugar (afeto, 

pausa), do espaço (movimento, liberdade) pelos narradores/poetas. Manuel 

Bandeira fixou limites temporais para o seu espaço – um Recife preso na inocente 

ampulheta do tempo, imutável. Carlos Pena Filho, circunscrito à área da cidade, não 

pode acompanhar durante muito tempo as transformações de seu Recife adulto-

festivo, que se deixa  aproveitar todos os espaços. João Cabral segue a trilha do rio, 

vem do Sertão, passando pelo Agreste e Zona da Mata – da miséria verde que salva 

matando o povo e o rio. Chega ao Recife – depois da longa jornada e vislumbra 

paisagens carcomidas – miséria e modernidade. 

Os textos estudados confirmaram que a Literatura pode traduzir o essencial 

das relações homem e espaço. A Literatura e o pensamento expressam-se em 

termos de distância, horizonte, universo, paisagem, lugar, sítio, caminhos e morada: 

figuras ingênuas, mas características: figuras por excelência, onde a linguagem se 

espaça a fim de que o espaço em se torne linguagem, se fale e se escreva. Explicita 

também que o modo de existência de uma obra literária é, essencialmente, temporal. 

Mas a literatura é também habitada por traços de espacialidade, que estão a dizer 

sobre sua linguagem - apta para exprimir e utilizar as relações espaciais como 

símbolo ou metáforas de outras relações. Como se verificou, a Literatura e a 

Geografia se contemplaram em um conceito básico: o espaço. Na soma dos olhares 

sobre o espaço/lugar há uma maior aproximação da realidade descrita, 

comprovando a utilidade do texto literário que chama  a atenção para áreas que de 

outro modo passariam despercebidas: “Em obras literárias (...) estão registrados 

intrincados mundos de experiências  humanas”. Desta forma, quando os  três 



 

autores tentaram descobrir, na paisagem recifense, pontos de referência geográficos 

ou simbólicos, eles tornaram visíveis as experiências lá vivenciadas por eles 

próprios. Permitindo que se discuta a visão do mundo-cidade contida e veiculada por 

suas obras. Permitindo a retirada de um maior número de véus que encobrem e 

expõem aquela realidade, multifacetada em peças contraditórias e complementares; 

seus conhecidos, seus desconhecidos. Tentando-se compreender a visão de mundo 

dos autores, ou seja, quais foram as marcas, as características que eles destacaram 

daquele espaço/paisagem/cidade, conferindo-lhe significado e o estatuto de 

lugar/Recife. Uma visão de mundo que foi sendo edificada numa permanente 

renovação do sentido de espaço e lugar, liberdade e segurança, movimento e 

pausa, nos remetendo, permanentemente, à noção de tempo. Espaço e o tempo 

entrelaçados, coexistindo e sendo valorizados pelo/no discurso, gerando uma marca 

da espacialidade, que permite a transformação do próprio espaço e tempo em 

linguagem. Imagens literárias antigas, presentes, ou imagens projetadas para o 

futuro, tempos envolvidos na construção de um Recife simbólico. 

Trabalhar com a linguagem é fazê-lo com sobreposição de identidades. A 

unidade ilusória do texto se assemelha a um espelho, no qual se reflete não só a 

vida do autor, mas também o que ela devia ser. O texto é um momento de 

descoberta do mundo e outro de autodescoberta, que vão sendo registrados em sua 

superfície, lacunas e esconderijos. 

Determinado pelo desenrolar da história, todo texto é conseqüência de uma 

visão de mundo de quem o faz. E dessa teia, então, a maneira única de construí-lo, 

ou reconstruir e construir  o mundo. O espaço geográfico, sendo fonte de vida e 

cerne da trama, é também a presença que envolve o escritor, convertendo-se no 

cenário e no objeto de suas observações, afetos, desafetos, e paixões. Assim, o 

escritor/poeta vai colocando nuances de cor na paisagem, ao mesmo tempo em que 

a recria no seu texto/paisagem. É impossível precisar onde começa o real e onde 

termina a criação. Mundo e texto são, portanto, duas realidades interdependentes 

ontologicamente: impossível separá-los; um depende do outro para existir. 

Desta interação – literatura/geografia espera-se que surja uma nova literatura 

e uma nova geografia. Ambas conscientes de que o discurso próprio de cada uma 

não representa fielmente a realidade, mas constrói uma representação entre outras,  

ressaltadas multiplicidade de sentido dos textos. E que a soma dos discursos podem 

apresentar contribuições às duas disciplinas/ciências. 
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