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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa está centrada na poética do autor pernambucano Carneiro Vilella 

e busca fazer uma leitura em sua obra mais famosa A Emparedada da rua Nova com o 

objetivo de trazer à  discussão o seu olhar sobre a cidade, o qual foi capaz de revelar através 

de sua escritura. Como o espaço e tempo se apresentam dialogicamente relacionados, 

percorremos também o seu itinerário no século XIX, analogicamente ligados à época da 

infância e adolescência do escritor, bem como algumas crônicas em busca desse olhar, sempre 

atento às coisas que o rodeavam, as quais registrava na memória para posteriormente 

transformá-las em arte. Considera-se como embasamento teórico preponderante às 

concepções de Ítalo Calvino, Gaston Bachelard, Kevin Lynch e Lucrécia D’Alessio Ferrara. 

Além destes, é necessário à recorrência a outros teóricos sobre as questões elucidativas com a 

finalidade de obtermos êxito na configuração desta pesquisa. O principal objetivo é mostrar 

que lugares e situações representativos do eu-poético podem unir-se com aqueles que captam 

a evolução da cidade no tempo, através da arte. 

Palavras-chave: Análise da Poética, Carneiro Vilella, Literatura Brasileira, Recife – Século 

XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper focuses on the poetry of an author from Pernambuco Carneiro Vilella and 

tries to provide a reading through his most famous piece writing A Emparedada da Rua Nova, 

aiming at discussing the way he looks over the city, which was revealed in his writing. As 

space and time are intrinsically related, we also followed his itinerary in the XIXth Century, 

linked to his infancy and adolescence, as well as his chronicle in search of his way of looking 

over the city. He was always aware of the things that surrounded him, which he kept in 

memory to change them into art later. It is considered the main theoretical support to Ítalo 

Calvino’s, Gaston Bachelard’s, Kevin Lynch’s and Lucrécia D’Alessio’s conceptions. 

Besides the ones mentioned, it is necessary to appeal to other theorists to cover elucidative 

matters in order to be successful to fulfill this research. Its main aim is to show that places and 

situations, which are representative of the self-poetic, can mingle with those which capture the 

evolution of the city in time through art. 

 

 

 

 

Key words: Analysis of Poetry, Carneiro Vilella, Brazilian Literature, Recife- XIXth 

Century. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Nos meados do século XIX, o cenário literário pernambucano passou a abrigar um 

autor que viria a ser posteriormente, um dos fundadores da Academia Pernambucana de 

Letras. Trata-se do bacharel em Direito, Joaquim Maria Carneiro Vilella, romancista, 

novelista, poeta, dramaturgo, caricaturista, paisagista, cenógrafo, e que escolheu como cenário 

de sua obra mais famosa, A Emparedada da Rua Nova, a capital pernambucana. Neste 

trabalho, percorreremos o romance que mistura ficção e realidade em busca desse olhar atento 

sobre a cidade e os elementos que a compõem, com a finalidade de analisar a sua poética e 

compreender de que forma o autor pôde construí-la. 

 Sílvio Rabelo1 nos faz ver que Carneiro Vilella, apesar de possuir uma extensa 

produção: romances, crônicas, teatro, não teve a devida importância, como nos revela em seu 

artigo Um Novelista de Província: 

 

O próprio Silvio Romero, que viveu perto de dez anos no turbulento grupo de Tobias 
Barreto, parece não ter dado a devida importância ao companheiro que tinha, como 
todos os outros, o seu livro de versos e por sinal com o título Silvestre de As 
Margaridas. Na verdade, Carneiro Vilella não mereceu espaço suficiente digno na 
História da Literatura, tanta vezes aberta com a mais tolerante hospitalidade para 
autores de menor significação de que ele. Apenas em três ou quatro momentos, e 
incidentemente, menciona Silvio Romero o nome de Carneiro Vilella. Menciona-o de 
cambulhada com muitos outros, sem nenhuma referência às suas obras e muito menos, 
às qualidades que elas pudessem ter2. 

 

As novelas que escreveu, publicadas a princípio como folhetins do Correio do Recife, 

da Província e do Jornal Pequeno, posteriormente sairiam definitivamente em livro, nada 

diminuindo das simpatias do público que as consumia aos milheiros. Escrevia 

simultaneamente duas ou três sem misturar os tipos e os episódios, como se cada uma tivesse 

                                                
1 Escritor e jornalista pernambucano. 
2 RABELLO, Silvio. Um novelista de Província. In: ______. Caminhos da Província. Recife: Imprensa 
Universitária da UFPE, 1965. p. 61-62. 
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uma vida própria. Sílvio Rabelo, chegou à conclusão de que os leitores de O Moço Louro, de 

Joaquim Manuel de Macedo e de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, teriam a mesma 

enternecida admiração pela A Menina de luto se esta chegasse às suas mãos.3 Quanto a isso 

acrescenta Vamireh Chacon  

 

Acontece, porém, com Carneiro Vilella, idêntico fenômeno do tipo ocorrido com a 
Inconfidência de 1789 e a Revolução Pernambucana de 1848, tão carregadas de 
pioneiro sentido socialistas: se elas fossem mineiras, ou paulistas, conforme disse 
ironicamente Barbosa Lima Sobrinho, seriam hoje muito mais conhecidas e festejadas 
[...]4 

 
 

Para tecer o seu romance, que foi escrito inicialmente em folhetim, no Jornal 

Pequeno, entre 1909 e 1912, Carneiro Vilella uniu um relato que lhe foi narrado por uma ex-

escrava ainda quando criança, a um crime ocorrido em 1864, no Engenho Suaçuna, sendo este 

o fio condutor que percorrerá toda a história. Fazendo o entrelaçamento entre fato e ficção 

conseguiu transformá-los em arte. Também faz uma análise dos costumes de um Recife do 

século XIX,  remetendo o leitor a um tempo só visto quando muito por fotografias. 

Dividimos nosso trabalho em quatro capítulos. No primeiro, daremos um enfoque 

sobre o Recife do século XIX, contextualizando o homem e o seu tempo, dando ênfase a 

alguns elementos que marcaram a nossa cidade, principalmente a partir da metade do século, 

ao início da República, que não passaram despercebidos pelo referido autor e, que estavam de 

certa maneira, direta ou indiretamente ligados ao mesmo, como A Escola do Recife, A 

Questão Religiosa, A Questão Abolicionista. Para fundamentar este capítulo tomamos como 

referência as seguintes obras: Arruar e Maxambombas e Maracatus de Mário Sette; Casa-

Grande & Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso de Gilberto Freyre; Traços 

do Recife: ontem e hoje de Orlando Parahym; O Tempo Mágico; Dom Vital e a Questão 

                                                
3 RABELLO, op. cit., p. 63. 
4 CHACON, Vamireh. Da Escola do Recife ao Código Civil. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1969. p. 149. 
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Religiosa no Brasil, ambas de Nilo Pereira; O Seminário de Olinda e seu fundador o Bispo 

Azeredo Coutinho de Mons.Severino Leite Nogueira; Presença Poética do Recife e os 

lançamentos mais recentes sobre o Recife como o do professor Antônio Paulo Rezende, O 

Recife – histórias de uma cidade e A velha rua Nova de Rostand Paraíso.  No segundo 

capítulo estudaremos o homem envolvido com a sua produção jornalística e literária, 

publicadas nos jornais da época. Utilizamos como fonte os periódicos nos quais escrevia, 

como A América Ilustrada, A Província, Jornal Pequeno, Diário de Pernambuco, além do 

roteiro jornalístico de Luiz do Nascimento.  No terceiro capítulo, abordaremos o surgimento 

da cidade como  processo de escritura e no quarto e último capítulo  trataremos da análise do 

seu romance mais famoso A Emparedada da Rua Nova, analisando a poética do autor, 

procurando evidenciar seu olhar sobre a cidade, na tentativa de apurar a imagem de um 

homem sob constante vigília que procurou, através da sua obra, registrar a observação sobre a 

cidade antes que os outros a esqueçam. Como fundamento para dissertar sobre a cidade, 

espaço de emaranhados humanos, recorremos a: Ítalo Calvino, com as obras As cidades 

invisíveis e Seis propostas para um novo milênio; Kevin Lynch com A imagem da cidade; 

Gaston Bachelard com A Poetica do Espaço; Lucrecia D’Alessio Ferrara com O Olhar 

Periférico e Os Significados Urbanos; e Renato Cordeiro Gomes com Todas as Cidades, A 

Cidade; Para falar da memória utilizamos Memória e Sociedade de Ecléa Bosi, bem como o 

capítulo sobre O narrador de Walter Benjamin, que nos serviu também para sustentação a 

respeito do narrador clássico. Outras obras não menos importantes foram utilizadas ao longo 

da construção desse trabalho, as quais poderão ser percebidas durante a leitura.  
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CAPÍTULO I 

 
 
1. O RECIFE DO SÉCULO XIX 

 
É a cidade valente 
Brio da altiva nação, 
Soberba, ilustre, candente 
Como uma imensa explosão: 
De pedra, ferro e bravura, 
De aurora, de formosura, 
De glória, fogo e loucura... 
Quem é que lhe põe a mão? 
 
                                   Tobias Barreto 

 
 
1.1 O homem e o seu tempo 
 
 
 O século XIX foi considerado como um dos mais agitados na história do Recife. Essas 

agitações foram de certa maneira, influenciadas pelas mudanças que aconteciam na Europa, 

desde o século XVIII, que ficou marcado como o século das grandes revoluções burguesas. A 

revolução Industrial na Inglaterra, não só alterou o sistema de produção, como também 

eliminou o modelo econômico existente entre comércio e a agricultura. Adam Smith com a 

sua obra A riqueza das nações criticava fervorosamente o mercantilismo. A grande fonte de 

riqueza social para ele, era o trabalho produtivo. A partir do século XVII, o conceito de 

liberdade e igualdade, já vinham sendo elaborados5. Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau 

preconizavam novos tempos e pactos sociais. A Revolução Francesa (1789) e a Independência 

das colônias inglesas da América do Norte (1776), serviriam como referências para o 

processo de independência das colônias. Esse desejo se fez também presente em terras 

brasileiras. O domínio português foi ameaçado pela Inconfidência Mineira (1789) em Minas e 

                                                
5 REZENDE, Antônio Paulo. O Recife: histórias de uma cidade. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do 
Recife, 2002. p. 64. 
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posteriormente na Bahia, com a revolta dos Alfaiates (1798). Inspirados pelas idéias de 

liberdade, igualdade e fraternidade, os revolucionários baianos redigiram diversos panfletos, 

nos quais conclamavam o povo a participar. Um deles dizia: “Animai-vos, povos baiense, que 

está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos irmãos, o tempo 

em que todos seremos iguais.” 

No Recife, as idéias liberais circulavam, fazendo parte das discussões dos intelectuais, 

fascinando os mais rebeldes. A chegada da família real, ao Brasil em 1808, que fugia do 

exército napoleônico iria provocar mudanças significativas: os portos brasileiros foram 

abertos às nações amigas, favorecendo especialmente a Inglaterra com as tarifas 

diferenciadas; Elevação, em 18l5, do Brasil à categoria de Reino Unido aos de Portugal e 

Algarves. Em outras palavras, o Brasil ganhava a autonomia administrativa; O Rio de Janeiro 

passou a ser capital do Império. As realizações que D.João VI executou no plano cultural, 

como a fundação da Imprensa Régia, da Academia Militar, da Marinha e do Hospital Militar; 

Criação do ensino superior, com a fundação de duas escolas de medicina; Criação do Jardim 

Botânico e a inauguração da Biblioteca Real, e a criação da Academia Belas de Artes, com a 

contratação de artistas e professores, estavam marcadas pela mentalidade colonialista e não 

tinham preocupação em beneficiar o povo. Essas medidas visavam satisfazer as elites sociais, 

cujo desejo era europeizar o Brasil. Em suma, a vinda da família real em nada modificou as 

condições da população pobre, que já era cerca de 4 milhões de habitantes em 18l9. Escravos, 

negros livres e mestiços pobres representavam mais de 70% da população do país. 

Desejos de liberdade alimentavam as mentes, que buscavam concretizar esse sonho 

derrubando o sistema vigente. Esses desejos transformar-se-iam em realidade com os 

movimentos que iriam marcar o século XIX. O professor Antônio Paulo Rezende, assim 

classificará esse século. 
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Na França européia, houve um século das luzes. Século da razão..e por que  não século 
da paixão? Pois o Recife pode orgulhar-se do seu século XIX. Século que desponta 
com a conspiração dos Suassunas pela República, como a antever a bravura patriótica 
de pernambucanos amantes e amados pela terra natal6. 

 
 

 
 A julgar pelos movimentos subseqüentes como a Revolução de 18l7, a Confederação 

do Equador e a Praieira, podemos concluir que a história do século XIX está marcada pela 

lutas no campo das idéias políticas e religiosas. Constantes inquietações agitavam nossa 

cidade, que se recusava a subordinar-se à corte, desafiando todas as ordens advindas. 

 O Seminário de Olinda, instalado no dia 16 de fevereiro de 1800 pelo bispo Azeredo 

Coutinho, foi um difusor das idéias liberais que vinham da Europa. Muitos alunos e 

professores que participaram dos movimentos de rebeldia eram do Seminário. Era objetivo do 

bispo, através deste estabelecimento religioso fazer do ignorante um sábio; para ele, o homem 

sem estudos e sem educação, entregue aos vícios e a si próprio prejudicava ao mesmo tempo a 

Religião e o Estado. Esperava com isso a regeneração da sociedade. O referido Seminário 

abrigou homens para a Igreja e para o mundo. 

 Outra grande contribuição foi através da maçonaria, sociedade secreta, que atuava na 

divulgação e defesa das idéias liberais. Intelectuais, padres e militares reuniam-se com a 

finalidade de elaborar um plano para a revolução. A sociedade preocupava-se em resolver 

seus problemas que tinham na reorganização política um grande foco de discussão. Trazida ao 

nosso país pelos que em Portugal foram estudar, a maçonaria teve papel destacado na 

subversão ao autoritarismo português.  Tanto a Inconfidência Mineira, como a Revolução de 

18l7, em Pernambuco teriam maçons como principais líderes.  

                                                
6 REZENDE, Antônio Paulo. Histórias do Recife. Recife: PCR, 1998,  p. 63 
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No século XIX, o Recife não era mais uma vila, nem estava subordinada a Olinda,  

tornara-se uma cidade em 1823 e capital de Pernambuco em 1827, conseguindo a autonomia 

que tanto almejava. Tais rebeldias tinham, com efeito, fortes relações com a modernidade, 

com seu projeto civilizatório que se ampliava e conquistava sobretudo a cultura ocidental. As 

mudanças como se vê não aconteceriam apenas, no mundo das idéias ou nos anseios de 

liberdade política: 

 

Os espaços urbanos ganhavam importância, os costumes sociais exigiam novos 
comportamentos, a burguesia colocava claramente suas cartas na mesa.   
Queriam fazer o mundo a sua imagem e semelhança, o grande mundo das 
mercadorias e do liberalismo. Os povos da América, que conseguiram expulsar 
os antigos colonizadores, passavam a conviver com uma dominação mais 
sofisticada, certamente mais sedutora e sutil7. 

 Como capital, o Recife apresentava alguns problemas: havia ainda a escravidão, cuja 

defesa não foi objetivo nos movimentos de 18l7 e 1824; a confusão entre liberais e 

conservadores nas suas práticas e escolhas políticas seria um assunto que iria ainda esquentar 

o cenário pernambucano. 

 Os sinais de modernização chegavam entre essas polêmicas, pelas mãos do presidente 

da província de Pernambuco, Francisco do Rêgo Barros (1837-1844), conhecido 

posteriormente como Conde da Boa Vista. Ligado ao partido conservador, no entanto 

procurou inovar a nossa cidade, não apenas com as idéias, mas também com trabalhadores e 

técnicos franceses, pois o modelo era Paris. O conde, se não conseguiu realizar todos os seus 

projetos, deu novos ares ao Recife, com as ruas numeradas, nomes definidos, instalação de luz 

pública a gás, padronização de prédios, além de ter mandado construir estradas, a ponte pênsil 

de Caxangá e o Teatro Santa Isabel. A contratação de Louis Vauthier chefiando uma missão 

de engenheiros, operários alemães como pedreiros e marceneiros, trouxe no setor das obras 

                                                
7 REZENDE, op. cit. p. 78 
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públicas mudanças importantes, além da circulação de idéias socialistas através da revista O 

Progresso. Fora o teatro, foi construído o palácio presidencial (atual palácio do governo). 

 É importante registrar que assim como o bispo Azeredo Coutinho, através do 

Seminário de Olinda, interessou-se em tirar os seus alunos da ignorância em que se 

encontravam, difundindo as idéias liberais; Louis Vauthier preocupou-se com as questões 

sociais que dominavam o Brasil, trazendo consigo idéias socialistas, procurando repassá-las. 

O francês provavelmente chocou-se com o sistema patriarcal, escravocrata e monocultor, que 

detinha todo o poder político sobre os demais elementos da população ou da organização 

social.  Vauthier contribuiu para o conhecimento das novas tendências do socialismo europeu, 

sendo dessa forma um elemento de difusão das preocupações reformadoras dos idealistas da 

primeira metade do século XIX.  No seu Diário Íntimo há a lista de assinantes pernambucanos 

da Democratie, do Socialiste e da Phalange, vultos de projeção cultural e da política: Soares 

de Azevedo, Antônio Pedro de Figueiredo, Paula Batista, Antônio Borges da Fonseca.8 

Gilberto Freyre apud Quintas,9 mostra a preocupação de Vauthier no que diz respeito aos 

oprimidos e espoliados, contra inclusive a deficiente alimentação fornecida aos calcetas. 

 Dois pernambucanos irão comungar com as idéias do francês: Antônio Pedro de 

Figueredo,  o Cousin  Fusco e Abreu e Lima, o General das Massas.  Antônio Pedro foi um 

dos primeiros socialistas brasileiro,  fundador e principal redator da revista O Progresso. 

Tinha anseios de ordem social: 

 
Foi Antônio Pedro de Figueiredo dos primeiros em Pernambuco, se não o primeiro, a 
discutir e levar para um plano de rigorosa observação, e para um plano de idéias, 
problemas que antes dele eram ordinariamente uma diversão da Retórica, e pretexto 
para demagogia, como os relacionados com literatura e com o sistema social e político 
do Brasil10. 

 
 

                                                
8 QUINTAS, Amaro. O sentido social da Revolução Praieira. Recife: Ed. Massangana, 1982. p. 30. 
9 Ibidem, p. 31. 
10 QUINTAS, op. cit.,  p. 32 
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Nas páginas d’O Progresso soube fazer crítica social, percebendo o verdadeiro 

itinerário a seguir na solução das nossas questões. Suas idéias no dizer do professor Amaro 

Quintas se “encontravam adiantadas um século.”11 

O General das Massas, que era diretor do Diário Novo, foi outro que enriqueceu a 

nossa vida político-social com idéias reformadoras principalmente em A Barca de São Pedro, 

onde teve a oportunidade de expandir a sua concepção de um ideal de livros publicados. 

Gilberto Freyre afirma que Abreu e Lima foi o precursor das lutas de classe e anteviu as 

influências dos fenômenos da infra-estrutura, como mostra o artigo do jornal A Barca de São 

Pedro nº 20: “ Estes fenômenos econômicos não podem ficar no esquecimento sem que os 

males da sociedade em que vivemos se agravem todos os dias; cumpre portanto preveni-los 

com tempo”12. 

 Os modos, os costumes, as comidas da França, passaram a ser assimilados pelos 

recifenses. Todos esses francesismos não tiveram aceitação unânime. Alguns nacionalistas 

não viam com bons olhos essas mudanças. Os gastos que Rêgo Barros fazia em prol dessa 

modernização foram alvo de críticas da oposição que o acusava de gastar sem medidas. 

 Em 1839, apontava aqui pela primeira vez, uma embarcação a vapor, trazendo um 

grande benefício ao Recife, visto que desenvolvia uma velocidade quatro a cinco vezes 

superior a de um veleiro, o que demonstra a  preocupação do Conde em tornar o Recife mais 

civilizado. 

 No entanto, essa modernização não conseguia acalmar os ânimos dos insatisfeitos e as 

divergências políticas. O governo de Rêgo Barros tinha os seus adversários. Uma parcela do 

Partido Liberal conseguiu formar o Partido Nacional de Pernambuco ou Partido Praieiro, esse 

nome devido à sede do jornal Diário Novo, localizar-se na rua da Praia. Insatisfeitos com a 

administração e o estrangeirismo que reinava em nossa cidade, principalmente com a decisão 

                                                
11 Ibidem, p. 35 
12 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1998. p. 165. 



 19 

dos comerciantes em contratar apenas portugueses, os recifenses começaram uma campanha 

contra Rêgo Barros. Os praieiros se fortaleceram politicamente, quando cai o governo de 

Rêgo Barros em 1844. A partir daí os ânimos seriam cada vez mais acirrados entre liberais e 

os conservadores, culminando com a Revolução Praieira em 1848, que teve como líderes 

Nunes Machado, Pedro Ivo, Jerônimo Vilella. A batalha antes de chegar às vias de fato, 

acontecia pelos jornais, onde cada um procurava atingir o adversário com quadrinhas 

agressivas, como esta do Dr. Jerônimo Vilella Tavares 

 
Quem viver em Pernambuco 
Deve estar desenganado 
Que ou há de ser Cavalcanti, 
Ou há de ser cavalgado.13 

 
 
 Por sua vez os guabirus retrucavam: 
 
 

Tudo passa, tudo morre, 
Neste mundo de cachorro, 
Só não morrem os chimangos, 
Chica Polka e o Chichorro.14 
 

 
A Revolução Praieira foi deflagrada em 7 de novembro de 1848. Foi considerada a 

última das chamadas Revoluções Libertárias. O motivo foi a queda do governo Liberal que 

desde 1844 assumira o poder.  Após a morte de Nunes Machado em combate, em 2 de 

fevereiro de 1849, o movimento perde força até ser totalmente eliminado. Encerrava-se a fase 

de intensa agitação social iniciada no Período Regencial.  

      O Recife possuía na metade do século XIX, uma população aproximada em 50.000 

habitantes. Era a terceira cidade do Brasil. Apesar disso tinha problemas que precisavam ser 

solucionados como a modernização dos equipamentos do porto, a fim de agilizar o embarque; 

Também não possuía um sistema de água encanada nem de esgoto.  A cidade no entanto, 

                                                
13 QUINTAS,  op. cit., p. 41. 
14 Ibidem, p. 149. 
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crescia rapidamente, os arrabaldes ganhavam novos moradores. Em 1870 uma nova estrada 

ligava Recife a Olinda15. 

 

1.2 A Faculdade de Direito e a Escola do Recife 

 
 O Recife era considerado o centro da vida do Norte.  Mereceu  essa consideração pela 

primazia intelectual dentre as cidades vizinha. Uma gama de jovens intelectuais vinha de 

todas as partes para estudar Direito na Faculdade que ficava em Olinda e que só mais tarde, 

em fins de 1854, seria transferida para Recife. Possuía a Faculdade um estudo sério e 

proveitoso. A freqüência obrigatória das aulas, a severidade dos exames, tornava o curso, 

objeto de dedicação e esmero para o estudante.16 Nas horas de folga, as algazarras noturnas 

imperavam, a ponto de perturbar o sossego da pacata cidade. Carneiro Vilella na sua obra O 

esqueleto, fez um interessante comentário dessa agitação estudantil: 

 

Descrever a vida dessa Boêmia, naqueles tempos em que a Academia funcionava na 
antiga capital de Pernambuco, seria tentar um trabalho hercúleo, senão totalmente 
impossível. 
Seria preciso para isso reunir e resumir em um só quadro todas as extravagâncias 
imagináveis, todos os episódios extraordinários que têm dado a Heidelberg, 
Salamanca ou Bolonha17. 

 
 
 No entanto, quando em 1831, soldados insubordinados se apoderaram da cidade do 

Recife, no movimento que ficou conhecido como setembrizada, os estudantes souberam 

deixar de lado a anarquia e se uniram para combater os insubordinados.18 Quando em 1865 

                                                
15 REZENDE, op. cit., p. 86. 
16 BEVILÁQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. Brasília: INL, Conselho Federal de 
Cultura, 1977. p. 295-296 
17 VILELLA, Carneiro. O esqueleto: crônica fantástica de Olinda. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000. p. 
45. 
18 BEVILÁQUA, op. cit., p. 298. 
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irrompeu a Guerra do Paraguai, também deixaram a folha dobrada para morrer lutando num 

sinal de patriotismo, como diria Tobias Barreto.19 

 Em Olinda, essa classe acadêmica formava um grupo social dominante, contraía-se um 

espírito corporativista. Os estudantes passavam a ser respeitados nas suas relações com a 

sociedade civil, onde quer que fossem, desde o primeiro ano recebiam o tratamento de doutor. 

Gilberto Freyre em Sobrados e Mocambos, chama a atenção para a ascensão desses 

bacharéis, que crescera de importância desde os começos do Império. 

 
 

Entretanto, o prestígio do título de ‘bacharel’ e de ‘doutor’ veio crescendo nos meios 
urbanos e mesmo nos rústicos desde os começos do Império. Nos jornais, notícias e 
avisos sobre ‘Bacharéis formados’, ‘Doutores’ e até ‘Senhores Estudantes’, 
principiaram desde os primeiros anos do século XIX a anunciar o novo poder 
aristocrático que se levantava, envolvido nas suas sobrecasacas ou nas suas becas de 
seda preta, que nos bacharéis-ministros ou nos doutores-desembargadores, tornavam-
se becas ‘ricamente bordadas’ e importadas do Oriente. Vestes quase de mandarins. 
Trajos quase de casta. E esses trajos capazes de aristocratizarem homens de cor, 
mulatos, ‘morenos’20. 

 
 

Quando da transferência para o Recife, o espírito de corporação dos estudantes se foi 

afrouxando para dar espaço ao espírito religioso: 

 

Com a mudança, escreve PHALEANTE,(sic) o carolismo invadiu a Faculdade e, 
enquanto os lentes iam ouvir os sermões de frei Espírito Santo, metidos nas opas da 
confraria de São Pedro, os rapazes fundavam a irmandade do Bom Conselho, faziam, 
em procissão solene, com assistência do diretor e do reverendíssimo bispo diocesano, 
a transferência da imagem para o Ordem Terceira de S. Francisco. E a memória 
histórica daquele ano, omissa em coisas do ensino, pormenorizou aquela cerimônia 
religiosa, com um zelo meticuloso e um tom beato, que eu cheguei a pensar que aquilo 
era uma crônica de convento e não um trecho de nossa vida escolar21 

 
 

Contudo essa carolice foi sendo substituída por novas correntes que agitavam o século 

XIX; tornaram-se livres pensadores em filosofia e republicanos em política. A importação das 

                                                
19 Ibidem, p. 298. 
20 FREYRE, Sobrados e Mocambos..., op. cit., p. 582. 
21 BEVILÁQUA, op. cit., p. 299. 
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coisas européias se fazia corriqueira e generalizada, principalmente dos livros e das idéias 

como nos mostra Mário Sette: “Principiava-se a ler no Recife sem o recato de um pecado. 

Filosofia e poética, oratória e política, romance e teatro. O danado do século XIX amanhecera 

trepidante de novidades: constitucionalismo, democracia, igualdade, individualismo, 

republicanismo [...]”22 

 

 O autor mais adiante, alerta para a soberania política e autônoma do século XIX, como 

também do máximo prestígio intelectual do Recife:   

 

O século XIX, sendo o da soberania política e autonomia literária, seria também o do 
máximo prestígio intelectual do Recife. Olinda, com a sua Academia criada em 1827, 
conservá-la-ia, no seio de suas ridentes colinas até 1853, considerada então uma Nova 
Coimbra. Núcleo mental de juristas e de beletristas. Sociedades de letras e imprensa na 
qual O Olindense deixou nome em prédios literários e políticos acompanhando as 
agitações da época. Consoante acentua Hélio Viana, em sua Contribuição à História da 
Imprensa Brasileira, foi o primeiro jornal de estudantes do Brasil.Contudo o Recife ia 
tendo suas ruas povoadas de homens de letras, que as preferiam às ladeiras desertas da 
capital23. 
 
 
 

1.3  As livrarias e os letrados 

 

 Foi esse “século das luzes”, segundo o autor de Arruar24, que favoreceu o 

aparecimento das livrarias no Recife. A primeira, foi a de Cardoso Aires, na rua da Cadeia 

Velha, no bairro de São Frei Pedro Gonçalves. O dono da livraria viria a ser o pai de um 

jovem e erudito sacerdote, futuro bispo, que mais tarde iria de encontro às idéias socialistas do 

gal.Abreu e Lima. Tal livraria foi destruída por um incêndio em 28 de janeiro de 1871. 

Contava, então já 65 anos de existência. Outras surgiriam no decorrer do século dezenove, por 

exemplo a Livraria Acadêmica, na rua do Imperador, já com a Faculdade de Direito  no antigo 

                                                
22 SETTE, Mário. Arruar. Rio de Janeiro: Livraria Editora da Casa do Estudante do Brasil, 1978. p. 325. 
23 SETTE, op. cit., p. 331. 
24 Ibidem, p. 335. 
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Colégio dos Jesuítas. Vendia-se ali desde a Gramática Portuguesa, às obras do momento: O 

Manuscrito Materno, de Peres Escrish; As doidas de Paris, de Montepin; Eurico, o presbítero 

de Alexandre Herculano; A judia, de Tomás Ribeiro; A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio 

Dinis e os volumes mais sugestivos de Júlio Verne, Camilo, Dumas Pai, Pinheiro Chagas, do 

qual o Santa Isabel levara à cena, com êxito de aplausos e lágrimas, A Morgadinha de Val-

Flor.  

 Esse entusiasmo pelas letras, foi favorecido, parece-nos, pelo surgimento dos 

folhetins. Muitas dessas obras citadas acima foram publicadas anteriormente via periódico e 

só então enfeixadas em livros, como nos mostra Marlyse Meyer no seu livro Folhetim, 

editado pela Companhia das Letras: 

 

Tão fulgurante e rápida penetração do folhetim francês sugere a constituição no Brasil, 
nas décadas de 1840 e de 1850, de um corpo de leitores e ouvintes consumidores de 
novelas já em número suficiente para influir favoravelmente na vendagem do jornal 
que as publica e livros que as retomam25. 

 

 Desde 1838, o folhetim francês já havia chegado ao Brasil, com o primeiro ensaio no 

gênero de Alexandre Dumas, o Capitão Paulo. Alguns jornais tiveram, inclusive, de adaptar-

se ao gênero para melhor atender a demanda de leitores. A autora de Folhetim dá  um 

exemplo  da real dimensão, do que foi esse gênero a partir  de um edital de 3 de janeiro de 

1842: 

 

Desde 1839 os melhoramentos do Jornal do Comercio tem ido em continuado 
progresso. Aumentamos o formato da folha, chamamos para a colaboração os mais 
hábeis redatores, demos um Jornal aos domingos, envidamos enfim todas as nossas 
forças para o melhoramento moral e intelectual de nossa folha. Cumpre porém 
confessa-lo: o aumento de circulação do jornal não compensou o acréscimo da despesa 
nem o extraordinário trabalho que exige uma folha como o Jornal do Comércio. Nessa 
circunstancia, temos de escolher de duas uma: ou diminuir a despesa, ou aumentar a 
receita. Julgamos que os nossos leitores antes queiram concorrer com um pequeno 
aumento do preço das assinaturas do que ver o jornal retroceder ao estado em que se 

                                                
25 MEYER, Marlise. Folhetim. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. p. 292. 
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achava em 1838. Por conseqüência, a principiar de 1º de janeiro de 1842, é elevada a 
20$ por ano (em vez de 16$000)26. 

 

 Marlise Mayer ressalta ainda o público que se formou a partir do folhetim francês, mas 

deixa  bem claro que esse mesmo público também é fiel à produção nacional, basta lembrar  A 

Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo,1844 e outros mais. Porém, faz uma ressalva, 

quando se refere à produção nacional folhetinesca: 

Mas, se considerarmos o folhetim nacional explicitamente imitador do modelão 
europeu, sem rebuços nem paródia, com talvez idênticas ambições de vendagem, mais 
provavelmente como única forma de expressão de candidatos a romancistas, pode-se 
dizer com aquele articulista citado por Brito Broca, que escreve em 7 de abril de 1890 
em Cidade do Rio: ‘os esqueletos e as caveiras do paço têm fornecido assunto a nada 
menos de três romances que, valha a verdade, bem poderiam ficar guardados no fundo 
do tinteiro; a julgar por eles os Dumas, os Ponsons e os Montépin brasileiros ainda 
estão por nascer’. Mas nasceu um autor, salvou-se um esqueleto: a exceção 
honrosíssima fica por conta de um escritor e jornalista pernambucano Carneiro Vilella, 
autor de um excelente romance-folhetim. Grande, grosso e cativante livro como sói ao 
gênero: A Emparedada da rua Nova27. 

 

As livrarias serviam também de ponto de encontro dos intelectuais da época. Os novos 

ousavam penetrar a pretexto de mirar as recentes edições de 3 fr. e 50, entre as quais as 

novidades de Maupassant, de Daudet, de Leconte de Lisle, de Baudelaire. Os intelectuais ali 

habitualmente reunidos eram os membros da novel Academia Pernambucana de Letras ou do 

velho Instituto Arqueológico. Nenhum ponto de reunião mais cobiçado para os cultuadores da 

literatura do que a Livraria Econômica, ou a Nogueira, como nos afirma  Mário Sette28. Ali, 

invariavelmente, à tarde, encontravam-se e cavaqueavam os eminentes da época, alguns de 

dobrada eminência: nas letras e na política. Comentavam-se os últimos aparecimentos 

literários e as futuras chapas para deputados. A Livraria Nogueira reunia nos primeiros anos 

de 1900, quase todos os vultos literários do tempo, como Samuel Martins, Manuel Arão, 

Artur Muniz, Gervásio Fioravanti, Regueira Costa,  amigo de Castro Alves. 

                                                
26 Ibidem, p. 282. 
27 MEYER, op. cit., p.310 
28 SETTE, Arruar..., op. cit. 
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 Carneiro Vilella, segundo Sette, já preso de hemiplegia, nem por isso deixava de 

mirar as vitrinas dos livreiros, com o seu ar de ironista, temido pela crítica mordaz em que  

fazia lembrado seu tirocínio na América Ilustrada, pela pena e pelo lápis de caricaturista, 

ambos seguros e destros. Lia-se muito o seu A Emparedada da Rua Nova, e emprestavam-se 

nomes reais àqueles personagens, enquanto um prédio era apontado como o verdadeiro 

cenário do drama. 

 Tanto A Emparedada da Rua Nova como os Mistérios do Recife, ambos de Carneiro 

Vilella, foram publicados, primeiro, em folhetins nos jornais recifenses. Como se sabe, o 

gênero estava muito em moda, inspirado em Eugène Sue, no Visconde Ponson du Terrail, 

autor de Rocambole, e em Dumas, pai. 

 

1.4  A Escola do Recife 

 

Orlando Parahym, no seu discurso de posse na Academia Pernambucana de Letras, 

invoca o testemunho de Cruz Costa para afirmar que a “Escola do Recife” é certamente, a 

parte mais fulgurante da renovação intelectual do Brasil no século XIX, com irradiações pelo 

Brasil todo29. 

“Foi, primeiramente um movimento poético, depois crítico e filosófico, e, por fim, 

jurídico, sendo, em todos, figura preponderante Tobias Barreto”, afirma Clóvis Beviláqua30. 

A Escola do Recife, se a considerarmos como tendo durado dos anos 60 do século 

XIX até o início da segunda década do nosso século, atravessou sessenta anos. Observa 

Nelson Saldanha,31  que gerações não são demarcações cronológicas fáceis de situar, pois há 

restos de gerações anteriores convivendo com gerações em ascensão. Conclui, desse modo, 

                                                
29 COUTINHO, Edilberto. Presença Poética do Recife. São Paulo: Empresa Gráfica Carioca, 1969. p. 19. 
30 BEVILÁQUA, História da Faculdade..., op. cit., p. 350. 
31 SALDANHA, Nelson. A Escola do Recife. 2. ed. São Paulo: Convício; Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-
Memória, 1985. p. 20. 
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que efetivamente, a Escola correspondeu a umas três gerações: a de Tobias, nascido em 1839 

e começando a publicar seus trabalhos no fim dos anos 60; a de Sílvio Romero, apenas doze 

anos mais moço, mas com vida mais longa e mais variada evolução; a que atua depois de 

1890 e chega às primeiras décadas do século XX. 

Na sua História da Literatura Brasileira32 Sílvio Romero, no capítulo Período de 

Transformação Romântica, 1830-1870, elenca os participantes do movimento e afirma que  

foram os sustentadores deste durante os últimos quarenta anos, do qual fizeram parte : Tobias 

Barreto, Castro Alves, Franklin Távora, Araripe Júnior, Vitoriano Palhares, Guimarães Júnior, 

Carneiro Vilella, Celso Magalhães, Cardoso Vieira, Castro Rabelo, José Higino, Plínio de 

Lima, Jorge Generino dos Santos, Sousa Pinto, Aníbal Falcão, Clóvis Beviláqua, Artur 

Orlando, Inglês de Sousa, Marques de Carvalho, Rocha Lima, Martins Júnior, João Freitas, 

João Bandeira,Vergílio Brígido, Álvares da Costa, e outros, muitos outros. 

 Como se vê, não foram pernambucanos todos os seus prógonos, mas é evidente  
 

que a atmosfera intelectual da nossa Faculdade de Direito favoreceu 
consideravelmente a eclosão dos seus talentos e que daqui jorrou nos decênios 
seguintes por todo o Brasil a torrente das novas idéias, fomentando o extraordinário 
progresso mental que tanto contribuiu para assegurar as letras pátrias a sua 
incontestada supremacia na América Latina33. 

 
 
Segundo Alfredo de Carvalho, sem querer entrar no embate da questão entre Tobias e 

Castro Alves, a inauguração  definitiva da nova Escola deve ser datada da publicação do 

jornal científico e literário O Futuro, redigido a partir de 15 de junho de 1864, por Castro 

Alves em companhia de Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, Aristides Augusto Milton e Antônio 

Alves de Carvalho e que aparecia quinzenalmente, arvorando como epígrafe as palavras de 

Dupin : On ne commande pas à la pensée avec des fers. Ainda segundo Carvalho, foi este 

                                                
32 ROMERO, Silvio. Período de Transformação Romântica, 1830-1870. In: ______. História da Literatura 
Brasileira. [S. l. : s. n.], [19--]. p. 777. Xerox. 
33 CARVALHO, Alfredo de. Estudos Pernambucanos. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, Departamento 
de Cultura, 1978. p. 101. 
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periódico o primeiro que concretizou nitidamente os esforços tendentes a nacionalizar entre 

nós o panteísmo amplíssimo e a linguagem vigorosa e esplendente do grande mestre francês,  

suas colunas tiveram  várias poesias de Castro Alves e nos artigos em prosa, nota-se o estilo 

metafórico, sobrecarregado de imagens audaciosas, estilo cujas qualidades foram mais tarde 

exageradas até ao absurdo e ao ridículo.  

 Após o desaparecimento d’O Futuro, Antônio dos Passos Miranda, José Nicolau 

Tolentino de Carvalho, Adolpho Generino Rodrigues dos Santos e José Elysio de Carvalho 

Couto publicam, O Ensaio Literário, em 15 de Dezembro de 1864, que saiu regularmente até 

meados do ano seguinte, entretanto os redatores não compartilhavam do mesmo entusiasmo 

que abrasava os do precedente periódico: a nota dominante nos seus escritos é ainda 

freqüentemente o sentimentalismo lamartiano. 

 Manifestou-se, ao contrário, inspirada num robusto desejo de renovação a revista 

contemporânea O Acadêmico, na qual escreveram  Tobias Barreto de Menezes, José Jansen 

Ferreira Júnior, Manuel Pinheiro de Miranda Ozório, Casimiro Borges Godinho de Assis, José 

Pires da Fonseca e Fábio Nunes Leal;  Antonio de Sousa Pinto e Claudino Gomes Barreto 

seguia-lhes as pegadas, com passos ainda indecisos, n’A Semana. 

Neste mesmo ano, ou seja, 1865, alguns estudantes, conhecidos pela sua verve,  

fundaram uma sociedade secreta, com a denominação de Tugenbund, da qual foi órgão a 

Illustração Acadêmica, redigida principalmente por Joaquim Maria Carneiro Vilella, José 

Hygino Duarte Pereira e José Elysio de Carvalho Couto; tanto no texto, recheado de 

espirituosas críticas, como nas gravuras, devidas ao lápis do alemão Luiz Schlappri., esta 

interessante publicação justificou cabalmente as célebres palavras de Erasmo: Admonere 

volimus, non mordere; prodesse, non laedere;  moribus hominum,  non officere – que trazia 

como divisa. 
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 A sua influência foi assaz benéfica,  porquanto verberou com o ridículo os exageros 

,aos quais tendiam muitos dos poetas da escola hugoana, Tobias Barreto, por exemplo,viu 

parodiada com chiste inexcedível na Illustração Academica a sua conhecida Lenda rústica. 

 Com o rompimento da guerra do Paraguai o estro patriótico alçou-se a vibrantes 

canções guerreiras; o embarque dos batalhões de voluntários, as notícias de vantagens obtidas 

pelas nossas armas, eram sofregadamente aproveitadas por Victoriano Palhares, Carneiro 

Vilella e Plínio de Lima, entre outros muitos, para tema e inspiração de composições poéticas 

que inundaram as colunas dos grandes diários noticiosos e dominaram por bastante tempo nos 

jornais literários, especialmente em 1866 no Mosaico de Paulo de Amorim Salgado, M.ª de 

Godofredo Autran e Tristão de Alencar Araripe Junior, e n’O Século de José Nicolau 

Tolentino de Carvalho, Antônio Passos de Miranda e José Elysio de Carvalho Couto; foi nesta 

época também que ocorreu a violenta e legendária polêmica entre Tobias Barreto e Castro 

Alves, aquele escrevendo na Revista Illustrada e este n’A Luz. 

 

1.5  A influência de Tobias Barreto 

 

  Tobias foi, sem dúvida, uma personalidade fascinante. Fazendo da Faculdade o centro 

preferido, agitou idéias, renovou ambiente, a literatura e o pensamento brasileiros, com uma 

força e uma garra que ainda hoje permanecem. Ariano Suassuna apud Edilberto Coutinho34  

indica como resultado, direto ou indireto, da Escola do Recife, no século XIX – tanto a 

epopéia de Euclides da Cunha e o amor pelo Romanceiro (através de Sílvio Romero), como a 

poesia de Augusto dos Anjos e o romance cearense. No Canto Armorial ao Recife, presente 

na obra de Edilberto Coutinho, o autor do Auto da Compadecida, assim evoca Tobias 

 

                                                
34 COUTINHO, Presença poética..., op. cit.,  p. 18. 
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Canta, ó clarim do Teuto Sergipano, 
A onça-da-pobreza, a Desumana. 
Não te enganes: o cheiro desse Mel 
Mesmo de prata, mesmo em Massangana 
É forjado no sangue que bebeu 
A leoa-dos nobres, a Tirana !35 

 
 
 Nos versos seguintes, ainda referindo-se a Tobias Barreto, faz menção a Sílvio 

Romero, nascido em Lagarto, Sergipe. Considera Sílvio como  o principal crítico da “Escola 

do Recife”, com o crédito de ter valorizado as fontes populares da poesia, como o Romanceiro 

Nordestino, de indiscutível influência em poetas dos nossos dias (o próprio Ariano, João 

Cabral, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso, Audálio Alves e tantos outros): 

 

Vai! Chama teu irmão desabusado, 
teu irmão sertanejo e brasileiro, 
Lagarto alumiado pelo sol, 
escorpião da Raça e do braseiro, 
gila-do-sangue, Povo-coroado, 
Arauto-inicial do Romanceiro36. 

 
  
 
 Deve-se a Tobias Barreto, o pioneirismo das idéias que iriam impulsionar o 

movimento denominado por Sílvio Romero de Escola do Recife. Tobias foi quem trouxe para 

o Recife idéias revolucionárias em Filosofia, Direito e Literatura. Luiz Delgado em seu ensaio 

Centenário do nascimento de Artur Orlando, conforme Mauro Mota,  traduz o seu 

pensamento a respeito da influência produzida por Tobias: 

Entrou como um furacão, na alma da mocidade que no Recife se concentrava, vinda 
de todos os pontos do país, para estudar Direito. Em nossa história, antes ou depois 
dele, até agora ninguém teve uma influência igual a sua em amplitude e feitio. A 
verdade é que ele mudou a fisionomia e talvez a alma do Brasil [...]Fixou-se ele como 
um divisor de águas na paisagem de nossa cultura37. 

                                                
35 Ibidem, p. 23 
36 COUTINHO, op. cit., p. 23. 
37 MOTA, Mauro. O Recife no tempo de Tobias e Castro Alves. In: ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DE 
PERNAMBUCO. Um tempo do Recife. Recife: Ed. Universitária, 1978. p. 173. 
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Esse encanto de que nos fala Luiz Delgado, refere-se possivelmente à irreverência de 

Tobias àquele arcaísmo existente dentro de uma sociedade estática. A novidade, a polêmica e 

a espontaneidade aliadas à jovialidade de Tobias foram o motivo para atrair as classes na 

Faculdade, os leitores em geral e as pessoas no convívio, apesar das críticas contrárias . 

A entrada de Tobias Barreto na dita Faculdade iria abalar as estruturas mentais dos 

que ali estudavam : 

 

Para se avaliar o que foi a ação de Tobias Barreto, basta atender ao que eram os 
estudos de Direito antes e depois dele. Saíamos da disciplina de Braz Florentino, de 
Ribas, de Justino, para as lições de tantos mestres emancipados.  O código Civil 
brasileiro, construção de Clóvis  Beviláqua, se filia à inspiração de Tobias. À crítica se 
renova por ele. Sílvio Romero, Araripe e o próprio José Veríssimo são seus 
discípulos”. [E finaliza:] “Seu apostolado era o de emancipar as inteligências e não o 
de perpetuar escola;  por ele me tornei um homem livre38. 

 [...] 
A mensagem de Tobias frutificava assim, já no plano nacional, no que apresentava de 
mais juridicamente burguesa. Suas implicações filosóficas revolucionárias se 
limitavam a preparar o caminho da Nova Ordem , derrubando as resistências clericais, 
saudosas do domínio doutras classes ainda mais retrógradas39. 

 

 Foi através dele, inclusive, que pela primeira vez se ouviu falar de Marx, em discurso 

de colação de grau dos bacharéis de 1883: 

Karl Marx diz uma bela verdade, quando afirma que cada período tem a suas próprias 
leis... Logo que a vida atravessa um dado período evolutivo, logo que passa de um 
estádio a outro, ela começa também a ser dirigida por leis diferentes. [E  continua:] A 
questão cardeal do nosso tempo não é política e nem religiosa: é eminentemente social 
e econômica40. 

 
 
Essas referências que Tobias fazia a Marx, aguçaram a curiosidade brasileira por este 

novo alemão, entre outros que descobriu para o nosso país. Foi também Tobias que percebeu 

os maus efeitos que produzia no Brasil a excessiva influência francesa, e que estimulava a 

nossa propensão para o literalismo superficial. Foi inclusive Tobias Barreto que prefaciou a 

                                                
38 CHACON, Da Escola do Recife..., op. cit., p. 47-48. 
39 Ibidem, p. 79. 
40 Ibidem, p. 31. 
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tradução brasileira de As relíquias vivas de Turguiéniev, em 1884, efetuada por Carolina Von 

Koseritz. Tobias revelou a Literatura russa a Artur Orlando e a Beviláqua e os três ao Brasil. 

E Beviláqua foi o primeiro brasileiro a escrever sobre Dostoievsky41. 

 Se formos somar as influências positivas e negativas da Escola , cremos que a primeira 

sai em vantagem.  Foram inúmeros que direta ou indiretamente beberam na fonte das suas 

idéias. Se nem todos foram homogêneos, pelos menos guardaram em si os ideais de 

renovação propostos. Quem nos dá uma abordagem a respeito dessa influência é Mauro 

Mota42 em seu ensaio O Recife no Tempo de Tobias e Castro Alves. Em seu artigo, afirma que  

o poeta baiano  sem o Recife talvez não tivesse sido o que foi. O certo é que de uma maneira 

ou de outra a Escola do Recife contribuiu para as renovações das idéias. Quem vivenciou 

aquele momento não saiu indiferente. Assim é que encontramos como integrantes do 

movimento Castro Alves,Vitoriano Palhares, Franklin Távora, Araripe Júnior, Carneiro 

Vilella, Fagundes Varela, Rui Barbosa, Celso Magalhães, Inglês de Souza, Fausto Cardoso, 

Aníbal Falcão, Martins Júnior, e muitos outros,  conforme a divisão de Sílvio Romero. Com 

relação a esses integrantes, Vamireh Chacon contesta quando afirma que Castro Alves, Rui 

Barbosa e Fagundes Varela pouco demoraram e que os mesmos se colocaram contra Tobias. 

A verdade é que de uma forma ou de outra participaram em determinado momento da Escola 

e o fato de suas idéias não serem homogêneas com o mestre é mais uma prova do espírito de 

liberdade proporcionado pela mesma. 

 Havia entretanto, uma certa discriminação quando se referiam a ela, principalmente 

alguns artigos que tentaram diminuir a sua importância ou a de seus componentes. Partiu 

inclusive do Rio de Janeiro a iniciativa de difamar Tobias, apelidado por Carlos de Laet de 

teuto-sergipano. “A guerra impiedosa a Tobias e sua escola,consciente ou inconsciente foi 

                                                
41 Ibidem, p. 98. 
42 MOTA, op. cit., p. 163. 
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sempre para gáudio de Taunay, de Machado e d’outros bonzos das letras”43.  Sílvio Romero 

além de perseguido pelos lentes, até hoje sofre um certo desdém quando seu nome é citado. 

Provavelmente pelo fato de ter em suas críticas, tratado com rudeza Machado de Assis e até 

mesmo Castro Alves em detrimento de Tobias Barreto. Segundo Chacon, muitos não 

perdoaram as virulências de suas críticas em relação aos dois ícones da Literatura Brasileira. 

No artigo do professor Antonio Candido44, por exemplo, constatamos algumas formas um 

tanto depreciativas ao referir-se a Sílvio e aos seus contemporâneos, tais como: “[...] 

Bacharel, sem preparo suficiente, como tantos dos seus contemporâneos[...]”; “Este artigo 

complicado, mal escrito, confuso”; “O seu primeiro trabalho acessível ao leitor, o pequeno 

artigo Realismo e Idealismo, canhestro e mal escrito[...]” “Este artigo igualmente mal escrito, 

a propósito do livro  Nebulosas”. Todas essas formas, são de certa maneira um modo de 

diminuir, a primeira vista, a figura do polêmico seguidor de Tobias Barreto. Em seguida, no 

entanto, Antônio Cândido fala da importância do trabalho de Sílvio como precursor da crítica 

literária do Brasil, sendo capaz de organizar um trabalho até então incompleto sobre as idéias 

de Literatura.  

Seria exagero afirmar que foi no Recife que se jogou a semente inspiradora para o 

modernismo? Afinal, foi na Escola do Recife que surgiu uma reação às idéias francesas, que 

segundo Sílvio era a causa da nossa fraqueza. Foi através do ufanismo de Sílvio Romero que 

se combateu o romantismo, fenômeno de importação, ligado a nosso vezo incurável de imitar. 

Sílvio Romero destaca inclusive, o negro e não o índio como elemento primordial na estrutura 

de nosso caráter. Tinha a certeza que a relação africana com os brancos foi maior que a dos 

aborígenes. Procurou mostrar através do estudo analisado, pela primeira vez, o problema da 

crítica e do criticismo, cujo objetivo principal é desacreditar o romantismo, principalmente 

                                                
43 CHACOM, Da Escola do Recife..., op. cit.,  p. 94. 
44 CANDIDO, Antonio. O método crítico de Silvio Romero. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1988. 
p. 30, 38-39. 
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sob o aspecto indianista45. Se considerarmos esses aspectos podemos perceber que ecoa nos 

ideais do movimento de 22 alguma semelhança com as idéias da geração 70 do século XIX.  

 

 

Foi através dessa geração eminentemente crítica, animada do desejo de esquadrinhar a 

cultura nacional que se deu um novo aspecto, uma nova feição às idéias sobre filosofia e 

literatura, criando um certo celeuma, tal como o movimento de 22 por romper com 

determinados arcaísmos. Enquanto no Rio de Janeiro os espíritos se diluíam nas divagações 

das cartas de Erasmo, a mocidade do Recife fremia sob o impulso das tentações republicanas, 

democráticas, abolicionistas e patrióticas46. 

Se tentaram negar as influências da Escola do Recife no Movimento Modernista, 

inclusive afirmando ter sido de satélite o papel de Graça Aranha, último discípulo direto de 

Tobias, heterodoxo como todos os demais, é porque não a consideraram como aquela que 

mais se identificou com os novos destinos de um Brasil em industrialização e emancipação 

intelectual. No entanto, basta ler a conferência de Aranha na abertura da Semana de Arte 

Moderna, para perceber os ideais de liberdade e rompimento com o academicismo. 

Desconhecer que aqueles ideais da Escola, não estão implícitos neste discurso é no mínimo 

desdenho pelo pensamento dos que fizeram a Escola do Recife: 

[...] Reclamemos contra essa arte imitativa e voluntária que dá ao nosso modernismo 
uma feição artificial. Louvemos aqueles poetas que se libertam pelos seus próprios 
meios e cuja força e ascensão lhes é intríseca.(...)Uma vibração íntima e intensa anima 
o artista neste mundo parodoxal que é o Universo brasileiro,e ela não se pode 
desenvolver nas formas rijas do arcadismo, que é o sarcófago do passado.Também o 
academismo é a morte pelo frio da arte e da literatura47. 

 
 

                                                
45 CANDIDO, op. cit.,  p. 42-44. 
46 MOTA, O Recife no tempo...., op. cit., p. 161. 
47 TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e Modernismo brasileiro. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 
284. 
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A Escola do Recife parece que foi julgada apenas por seus equívocos literários, ou 

seja, repulsa de Tobias e Sílvio a Castro Alves, oposição a Taunay, Machado de Assis e José 

Veríssimo. Esqueceram de levar em conta a sua contribuição global à evolução nacional 

sendo a parte mais fulgurante na renovação intelectual do Brasil, cobrindo o país todo, 

transbordando das nossas fronteiras, e firmando-se como o maior movimento de idéias na 

América Latina48. 

 

1.6  A Questão Religiosa 

 É durante a segunda fase da Escola do Recife (1868 a 1870) que mais uma vez a 

capital de Pernambuco será palco de um conflito, desta vez envolvendo a Igreja e o Estado: 

Até 1968, diz Sílvio Romero, nas Explicitações indispensáveis, dadas como prólogo 
dos vários escritos, de Tobias, p. XXIII, o catolicismo reinante não tinha sofrido, 
nestas plagas, o mais leve abalo; a filosofia espiritualista, católica e eclética, a mais 
insignificante oposição; a autoridade das instituições monárquicas, o menor ataque 
sério por qualquer classe do povo; a instituição servil e os direitos tradicionais do 
feudalismo prático dos grandes proprietários, a mais indireta opugnação; o 
romantismo com seus doces, enganosos e encantadores cismares, a mais apagada 
desavença reatora49. 

 A partir de 68 como acentuou Sílvio Romero, a intelectualidade brasileira  deixou-se 

penetrar  pelas idéias reinantes da Europa : o positivismo, o monismo e o liberalismo que 

ganha terreno e inspira o manifesto republicano de 187050. 

 Essa postura materialista adotada pelos intelectuais  refletir-se-á de uma certa maneira 

no embate entre Estado e Igreja com a chamada Questão Religiosa. Note-se bem que a 

assimilação da idéias alemãs coincidirá com o conflito envolvendo os bispos de Olinda e do 

Pará. Na imprensa do Recife – a imprensa católica e a imprensa maçônica – travou-se um 

longo debate, que não somente mostra uma fase do jornalismo pernambucano, mas o ardor do 

                                                
48 CHACON, Da Escola do Recife..., op. cit., p. 186. 
49 BEVILÁQUA, História da Faculdade..., op. cit., p. 359. 
50 PEREIRA, Nilo. O tempo mágico. Recife: Ed. Universitária, 1975. 
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combate. A decretação da infabilidade pontifícia pelo Concílio Vaticano I, que os jesuítas 

vinham defendendo desde o Concílio de Trento, pareceu aos liberais, uma ameaça do 

Pontificado Romano não somente às consciências, mas aos próprios Estados. O SYLLABUS 

de Pio IX, condenando os erros de liberalismo, não era menor perigo para os que viam na 

Alemanha e na Itália o paradigma das nações livres, onde as perseguições religiosas davam a 

medida da liberdade que então se exaltava: Jesuitismo e Liberalismo. Os jesuítas eram 

considerados ultramontanos e os maçons liberais. A Maçonaria apoiava-se na sua tradição 

brasileira: a de ter contribuído para a Independência nacional, lutando por ela nos seus 

areópagos, lojas, academias. Os jesuítas, que apoiavam Pio IX e Dom Vital, tinham por si a 

tradição missionária e evangelizadora do período colonial. 

 Desenvolver-se-á a partir de então, uma campanha na imprensa. De um lado A União, 

órgão católico, na tentativa de defender-se das investidas dos seus adversários. Do outro, sem 

dó, nem piedade os seguintes jornais: A Verdade, A Família Universal, A Província, O Jornal 

do Recife, O Diário de Pernambuco e o Diabo a Quatro. Esta última, no dizer  de Nilo 

Pereira no seu livro Dom Vital e A Questão Religiosa51, com um poder realmente satânico. 

Tal revista  gabava-se em caricaturar bispos, frades, freiras e sobretudo jesuítas. Algumas 

charges com Dom Vital, jesuítas e freiras dorotéias seriam hoje irreproduzíveis, segundo Nilo 

Pereira. E tinham o propósito de levar ao achincalhe o Bispo e aqueles que o apoiavam, 

envenenando a opinião pública. No mesmo sentido, havia também a América Ilustrada que 

nasceu da sociedade de Carneiro Vilella juntamente com José Caetano da Silva, destinada à 

discussão franca de princípios e à recreação por meio de sátira decente, que admoesta e 

moraliza. O fundador da América Ilustrada, passaria mais tarde, sempre com o mesmo tom, 

por alguns periódicos como A Província, O Diário de Pernambuco e o Jornal do Recife, 

como veremos no segundo capítulo deste trabalho.  Carneiro Vilella que havia sido 

                                                
51 PEREIRA, Nilo. Dom Vital e a Questão Religiosa no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Recife: 
Arquivo Público Jordão Emerenciano, 1986. p. 23. 
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companheiro de quarto do Bispo Dom Vital, quando na época era interno no Colégio Benfica, 

tornava-se agora seu opositor, pondo inclusive em relevo a vocação  mística do Bispo.  É de 

Lucilo Varejão Filho o seguinte comentário a respeito: “[...] Vale a pena lembrar aqui, que, 

vigoroso jornalista militante, Carneiro Vilella, embora antigo colega de escola de D. Vital, em 

nenhum momento, durante a Questão Religiosa, tomou da pena para defender o seu antigo 

condiscípulo”52. 

Esse afã, na defesa de seus ideais, levará  o autor d’A Emparedada em 1878 ao Pará 

para defender, como o mesmo confessa,  na coluna Cartas sem arte, que assinava no Diário de 

Pernambuco os interesses da maçonaria.  

 Nilo Pereira no seu livro O Tempo Mágico53 ressalta a prática desse polemismo no 

século XIX.  “O jornalismo era, até certo ponto, mais de opinião que de informação” reitera 

Aníbal Fernandes. A polêmica era doutrinária, embora resvalando nos casos pessoais, com o 

azedume ou a perversidade das  caricaturas, que, em revistas como o Diabo a quatro, tanto 

procuravam desmoralizar o Bispo de Olinda Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira. 

Também não seria poupado Joaquim Nabuco. Aníbal Fernandes apud Nilo Pereira cita esses 

versos satíricos de Tobias Barreto: 

Ó tu que vieste de Londres, 
Com teu verbo eloqüente, 
A este pobre beócio 
Ensinar que negro é gente. 
 
Falando de mão na ilharga 
Qual figura de entremês. 
Como quem dança a Cachucha 
Ou quem bate o solo inglês. 
 
O que dizes não tem senso, 
O que escreves não tem suco. 
És um cômico medíocre 
Não sejas besta, Nabuco54. 

                                                
52 VAREJÃO FILHO, Lucilo. Notas. In: VILELLA, Carneiro. A emparedada da rua Nova. 3. ed. Recife: PCR; 
Secretaria de Educação e Cultura, Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1984. p. 221. 
53 PEREIRA, O Tempo Mágico. op. cit., p. 12. 
54 Ibidem, p. 12. 
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 Gilberto Freyre salienta no seu livro Ordem e Progresso55 a respeito das caricaturas do 

século XIX, que além de Dom Vital foram objetos dessa prática D. Pedro II e nos primeiros 

do século XX, Ruy Barbosa. Ressalta o mestre de Apipucos, que ninguém até hoje  excedeu 

ou sequer  igualou a Emílio Cardoso Ayres, que era o extraordinário caricaturista da 

sociedade elegante, do Rio de Janeiro.  

 A Questão Religiosa terminou como todos sabem com a prisão e condenação dos 

bispos, sendo considerada um dos motivos que enfraqueceriam a monarquia, já um tanto 

abalada com a Questão Militar: 

 

A Questão Religiosa foi por isso, como disse Pandiá Calógeras, o maior erro político 
do Segundo Reinado. Ninguém ignorava que os Bispos haviam sido julgados por um 
Tribunal incompetente. E ninguém podia acreditar que o Papa, em Roma, estivesse 
contra eles. Presos, eram maiores do que anistiados. Mas uma vez libertados pelo 
próprio Poder que podia ter evitado a sua prisão, eram mais fortes do que o Império. 
Esqueceu-se Dom Pedro II que a  força moral era maior do que a coação civil. 
Enganou-se com a psicologia do povo como também se enganou com o destino da 
própria Coroa. O grande equívoco talvez fosse menos dele do que do Regalismo, que 
pensou salvar, comprometendo o prestígio do Estado, transformando o poder 
moderador num poder vingador. O Poder moderador não transige, disse ele a 
propósito da Questão Religiosa, que aos seus olhos não passava uma desobediência. 
Não transigiu, com efeito. Mas o trono não pôde mais suportar o peso dessa 
intransigência. E isso era um mau sinal! 56 

 
 

É  nesse clima que vai sendo preparado o terreno para a queda da monarquia no final 

do século XIX. A culminância dar-se-á com a abolição dos escravos. Dessa maneira, sem o 

apoio dos senhores de engenho, dos militares e da igreja só restará ao imperador aceitar o 

novo modelo que se pensava para o Brasil: a República. 

 Não foram poucas as lutas em favor da abolição e a instalação da República. Os jovens 

bacharéis aqui no Recife, reuniam-se, muitas vezes no meio da rua, conspirando, apesar do 

olho atento da polícia como nos mostra Carneiro Vilella, no seu artigo do dia 15 de março de 

                                                
55 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. Rio de Janeiro: Record, [1962]. p. 630-631. 
56 PEREIRA, Dom Vital e a Questão..., op. cit., p. 29. 
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1905 no Jornal Pequeno: “O Clube do Cupim, ligeiros apontamentos para a história da 

abolição  em Pernambuco”. O tal Clube  era uma espécie de confraria, cujo objetivo era 

libertar os negros nem que fosse por meios incomuns: 

 

[...] Fundou-se o Clube do Cupim (15.10.1884) com vinte sócios efetivos, que 
tomaram por nomes de guerra, os das vinte províncias do Brasil. Inspirando-se na 
admirável organização da Carbonaria, cada um destes sócios,tinha às suas ordens um 
capitão,este um sub capitão, que por sua vez,devia ter as ordens ou comandar vinte 
auxiliares, os quais todos tomavam por nome de guerra o de qualquer localidade 
brasileira. Foi assim que o Clube do Cupim conservando sempre os seus vinte 
membros efetivos, dos quais saia uma comissão executiva de três a cinco, chegou a 
contar um corpo efetivo de trezentos e tantos auxiliares, cada qual mais dedicado, cada 
qual mais ativo impavidamente solitários. Não tinha estatutos, sendo o seu único fim a 
libertação de escravo por todos os meios. 

 [...] 
Ora, nessa luta que se travava sem bulha, na qual estava de um lado a força com todo o 
seu prestígio, com todo o seu poder, e do outro a astúcia, o ardil, a previdência e a 
atividade, que de episódios se deram, formando-lhe a característica. 

  [...] 
Como várias vezes a sede em que funcionava fora invadida ou cercada pela polícia,o 
Clube do Cupim já não tinha sede para as suas sessões, reunia-se em toda a parte, ora 
sob as gameleiras da Lingueta, ora sob as da Rua do Imperador, no meio das pontes, 
nos fundos de qualquer armazém ou venda, nas lojas de cabeleireiro, no meio da rua, 
até defronte da secretaria da polícia, no jardim do Campo das Princesas, defronte ao 
Palácio do Governo, fosse onde fosse [...] 

 [...] 
O primeiro embarque teve por colaborador o carnaval e merece a pena ser narrado. 
Francisco Lauria tinha em casa, como ama alugada, uma escrava do Barão de 
Jaboatão, e para a sua alforria chegou a oferecer ao ilustre titular a quantia de um 
conto e seiscentos, que foi recusada acintosamente, dizendo o Barão que era desaforo 
querer a sua escrava libertar-se. 
Ora, o escravocrata precisava de uma lição. 
 
José Mariano conseguiu, dando a mão à referida escrava e ajudando-a, fazê-la passar 
da varanda da sala de detrás da casa de Lauria para a varanda da casa de junto, na Rua 
da Imperatriz. Ali estavam de espera o João Ramos  e o Afonso de Araújo que 
tomaram conta da escrava e foram-na esconder na casa de uma família Cupim na 
Baixa Verde. Dias depois, era domingo de carnaval, e munidos de três dominós iguais, 
João Ramos, o próprio Lauria e a escrava, devidamente fantasiados, partiram da Baixa 
Verde, atravessaram toda a cidade, impunemente já se vê, e embarcaram a inglesa na 
escadinha do cais da Regeneração em uma barcaça que seguia na mesma tarde para 
Aracati, consignando-a ao negociante Antônio Rodrigues da Silva Figuerôa. 
O bom êxito desta primeira façanha encorajou o clube para as outras, e então não 
houve mãos a medir57. 

                                                
57 VILELLA, Carneiro. O Clube do Cupim: ligeiros apontamentos... Jornal Pequeno, Recife, 15 mar. 1905. 
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 A campanha da Abolição mobilizou intelectuais e políticos, imortalizou-se também 

nos poemas de Castro Alves denunciando os crimes contra os escravos. Como já foi dito, o 

Recife tinha uma rica vida intelectual, marcada pela participação dos professores e estudantes 

da Faculdade  de Direito, grande centro de formação e divulgação de idéias, onde Tobias 

Barreto e Sílvio Romero tiveram uma atuação destacada. Na luta contra a escravidão, Joaquim 

Nabuco terminou por ser mais evidenciado pela historiografia, não podemos esquecer, no 

entanto, de José Mariano que fundou o Clube do Cupim em 1884, dando uma dimensão mais 

popular, saindo dos limites das disputas das tribunas. 

  Essa luta teve através dos periódicos da época uma grande valia. Em nossa cidade, 

vários jornais e revistas  ajudaram a difundir o conceito de liberdade entre seus leitores : O 

Outeiro Democrático, A América Ilustrada, O João Fernandes, A Lanterna Mágica, etc. 

O Diario de Pernambuco na edição especial no dia 17 de maio de 1888, traz uma 

reportagem  intitulada A festa do povo no Recife: 

[...] O telegrama declarando que estava sancionada a Lei áurea causou indescritível 
entusiasmo. O povo saiu às ruas com alegorias. Exibia-se o emblema do afamado 
Clube do Cupim, que prestava há anos relevantes serviços à liberdade,enviando os 
escravizados para livres terras.Via-se uma barcaça carregada pelos libertos e fazia 
gosto ver a faina que empregavam todos em carrega-las aos ombros,levando-a em 
triunfo. Novas ondas de povo envolviam a comitiva da barcaça pernambucana e 
seguia-se uma centena de bem adornadas carruagens,em que iam muitos distintos 
cavalheiros,acompanhados de suas famílias. Fechava o longo préstito um grande 
grupo de pessoas de todas as classes sociais [...] 

 O  fim da escravidão como  mostra  o professor Antônio Paulo Rezende58,no seu livro, 

O Recife: histórias de uma cidade, ajudou a desmoronar, o Império.  A República, chegará 

como resultado, como se sabe, de muitas lutas, muito sangue derramado por esse ideal há 

tanto almejado. Coube ao Barão de Lucena ser o primeiro governador eleito do Estado de 

Pernambuco, tendo como vice o desembargador José Antônio Correia da Silva.  

                                                
58 REZENDE, O Recife: histórias..., op. cit., p. 89. 
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1.7  O Recife e a República 

 Embora fosse um anseio há muito, de alguns intelectuais republicanos, o 15 de 

novembro pareceu-nos difícil  acreditar que houvesse acontecido. Pelo menos é isso, o que 

pudemos comprovar nas obras de Gilberto Freyre em Ordem e Progresso59 e de Mário Sette 

em Maxambombas e Maracatus,  no Capítulo “Como o Recife viu a Republica”,  Mário Sette, 

afirma que  

ninguém levou a história a sério. Nem os zangões da praça que bebiam umas botijas 
de cerveja pretas nas mesinhas do schipchlander da Lingüeta, nem os armazenários de 
algodão do cais da Companhia Pernambucana entretidos com um grosso embarque no 
vapor Jacuípe, nem os trapicheiros do largo do Corpo Santo às voltas com uma partida 
de manteiga francesa em despacho sobreágua na alfândega, nem os corretores da rua 
do Comércio mais interessados em fechar negócios nos bancos ao câmbio de 27 ½.60. 

 Não se alterou o ritmo da cidade naquela sexta-feira, 15 de novembro de 1889. Cada 

um tomava o rumo das suas ocupações, num ar de descrença, de argúcia, de ironia. 

 Apenas um grupo de republicanos, com a vontade natural da vitória acreditava, 

procurando contagiar o povo com o seu contentamento. 

 À tarde, com a confirmação positiva do acontecido, as pessoas passaram a ter 

confiança  no que então já se havia dito. 

 No Recife, o presidente Sigismundo Gonçalves passara o governo ao comandante das 

Armas. Abraçaram-se conhecidos e estranhos. Cada um que quisesse apresentar maior 

satisfação. Não havia mais monarquistas. Todos batiam nos feitos com uma convicção 

republicana de longos anos ou mesmo de berço. Até os que ainda na véspera esperavam um 

título de barão ou de visconde. Vivas a todo instante. Lojas embandeiradas. Ruas enfeitando-

se. Passeata. A dos estudantes de direito, a dos caixeiros, a dos operários, a do povo em geral. 

Procissões cívicas, no dizer da época. Todo mundo queria tomar parte nelas.  

                                                
59 FREYRE, Ordem e Progresso, op. cit., p. 3-12. 
60 SETTE, Mário. Maxambombas e Maracatus. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1981. p. 177. 
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 O mestre de Apipucos no Capítulo “O 15 de Novembro no seu aspecto político: 

considerações em torno da reação de um passado ao desafio do futuro”, de sua obra Ordem e 

Progresso,  chama a atenção para um detalhe percebido por um inglês de passagem pelo 

Brasil, especificamente Salvador, que ao retornarem da exploração que estavam fazendo 

numa ilha deserta baiana, notaram, então, uma estranha bandeira que flamejava  no alto dos  

fortes e dos edifícios oficiais e também no mastros das pequenas embarcações brasileiras 

paradas ou em movimento nas águas do Recôncavo. Perguntou, em seu mau português, 

segundo Freyre, ao negro que remava e este lhe explicou com um ar indiferente, que era a 

República. Outro inglês residente na Bahia, Mr.Wilson, é que explicou a Mr.Knight, era esse 

o nome do explorador, o que ocorrera: uma revolução política que expulsara do trono o 

“estimado imperador.” Uma revolução muito sem classe : não houvera uma única morte para 

lhe dar dignidade ou sequer respeitabilidade. O povo - informara Mr.Wilson a Mr.Knigh - 

parecia envergonhado do acontecimento, acerca do qual poucos falavam na Bahia onde, aliás 

- fato talvez ignorado, segundo Gilberto, por Mr.Wilson – a Câmara de Salvador se erguera 

altivamente contra os republicanos, protestando solidariedade ao Imperador. Atitude que, de 

forma menos ostensiva, fora a de muitos baianos, afinal solidários com os demais brasileiros 

na sua adesão sem entusiasmo ao novo regime, contanto que este assegurasse ao País a ordem 

e a unidade já por tantos anos garantidas pelo Império. Atitude, conforme Freyre, até de 

barões de Pedro II; um desses barões, o do Rio Branco, que, sendo um Paranhos, filho de 

baiano e de visconde, conservaria sempre seu apego ao velho regime,  embora admitindo a 

transigência com o novo. Transigência para bem do Brasil, da sua unidade, da sua ordem 

social e do seu progresso econômico. Precisamente quanto aos acontecimentos de 15 de 

Novembro é que Rio Branco escreveria a Ruy Barbosa – recorda-o o historiador Luís Viana, 

segundo Freyre, não ser a questão “entre Monarquia e República mas entre República e 

Anarquia”. Que o novo regime conseguisse “manter a ordem, assegurar, como o anterior, a 
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integridade, a propriedade e a glória do nosso grande e caro Brasil e ao mesmo tempo 

consolidar as liberdades que nos legaram nossos pais e que não se encontram em muitas das 

intituladas repúblicas hispano-americanas”61. 

 Foi o que disseram sinceramente desejar, em comunicados aos jornais, outros barões, 

viscondes e conselheiros do Império, logo que se verificou não ter havido reação ao 

pronunciamento de 15 de Novembro: que o novo regime se consolidasse, assegurando ao 

País, como o anterior, a ordem, a integridade e a prosperidade. 

 Publicou o Diario de Pernambuco no dia seguinte da Proclamação da República, em 

primeira página: 

 

República: entusiásticas aclamações 

O general Deodoro foi à Câmara Municipal e aí proclamou a Republica, havendo 
entusiásticas aclamações. Depois seguiu, com a bandeira vermelha alçada, 
acompanhado de batalhões, inclusive a Armada e a Força Policial,e grande massa 
popular a percorrer as ruas dando vivas muito correspondidos à República. Reina paz 
na cidade. 
 

 
 Outra notícia era divulgada no dia 18 de novembro de 1889, no Diario de 

Pernambuco, a respeito da intimação a D.Pedro a deixar o Brasil: 

 

Intimado para em 24 horas retirar-se para fora do país com sua família, S.M. O 
Imperador deu-se por intimado e assinou o ato de sua própria deposição. O governo 
provisório concedeu a S.M., de uma só vez, a quantia de 5.000:000$ para suas 
despesas, assegurando-lhes o pagamento regular de sua atual dotação. S.M. embarcou 
hoje às 4 horas da manhã para a canhoneira Parnaíba, devendo seguir para a Europa no 
paquete brasileiro Alagoas. O visconde de Ouro Preto conforme pediu, segue para a 
Europa no dia 21 do corrente.O governo provisório prestou juramento perante a 
Câmara Municipal, estando presentes o respectivo presidente, 14 vereadores e grande 
número de cidadãos. 

 
 
 Gilberto Freyre relata: “Constava-lhe, aliás, que o Sr. Dom Pedro II, ex-Imperador, no 

momento de despedir-se de um dos seus mais leais amigos, velho e benemérito servidor do 

                                                
61 FREYRE, Ordem e Progresso, op. cit., p. 5-6. 
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Estado, lhe dissera comovido mas resolutamente: ‘O que está feito, está feito; cumpre agora 

que os brasileiros se esforcem para ter uma boa Constituição’62 

 Começava uma nova etapa na organização política para os brasileiros. 

 

                                                
62 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso, op. cit., p. 7. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2 O HOMEM E SUAS IDÉIAS  

 

2.1  O jornalista 

 

 A primeira parte deste trabalho ocupou-se em contextualizar  Carneiro Vilella e o seu 

tempo. Neste capítulo, faremos uma rápida amostragem de como foi a sua passagem pelos 

principais periódicos do século XIX, sempre atento ao que estava acontecendo a sua volta. 

Achamos necessário fazer uma abordagem sobre o seu posicionamento nos jornais, a fim de 

trazer à cena as suas idéias, como uma forma de compreendê-lo.  

 Bacharel em Direito, Carneiro Vilella fez parte do movimento surgido em 1870 e 

batizado por Sílvio Romero de A Escola do Recife, que trazia idéias revolucionárias em 

Filosofia, em Direito, em Literatura. Mário Sette, no seu livro Arruar63, afirma que dentro das 

casas, senhoras piedosas  se benziam ao ouvir os nomes desses “endemoninhados”. Em um 

sobradinho da Praça Conde d’Eu, Carneiro Vilella, Franklin Távora e Martins Júnior reuniam-

se para ouvir Tobias Barreto ensinar Filosofia. O 13 de Maio já se havia proclamado e 

pregava-se a República. Defendia-se  a poesia que cantasse a ciência, porque a ciência era a 

única verdade e vinha destruir todos os antigos preconceitos da fé. O século estava marcado 

pelo materialismo. No Santa Isabel era levada à cena a peça patriótica Brasil-Paraguai de 

Carneiro Vilella. 

 Desde sua mocidade Carneiro Vilella sendo um inimigo ferrenho da escravidão teve 

participação ativa nas reuniões do Outeiro Democrático (sociedade acadêmica que defendia a 

libertação imediata do homem escravo), que ocorria em praça pública. Estas reuniões 

aconteceram por um certo tempo  até serem dispersadas pela polícia. Os jovens, então 

                                                
63 SETTE, Arruar, op. cit., p. 332. 
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decidiram  expandir os  arroubos de sua patriótica eloqüência   através de um jornal cujo 

nome era o mesmo da sociedade. Além de Carneiro Vilella, participavam das tais reuniões 

Jovino Carneiro, Xilderico Araripe de Faria, Francisco Antônio de Oliveira e José Nicolau 

Tolentino de Carvalho. O referido jornal sobreviveu um ano, de maio de 1870 a fevereiro do 

ano seguinte. Carneiro Vilella como os demais, escreviam de graça por amor à idéia. O jornal 

combatia com ardor a extinção da escravidão e lutava por uma reforma das instituições 

vigentes, que no caso seria a republicanização do Brasil.  Nessa época, os artigos vinham 

assinados com pseudônimos. 

 No ano seguinte, entrará Carneiro Vilella em intensa atividade jornalística, quando em 

agosto, precisamente no dia 6, funda com José Caetano da Silva A América Ilustrada. Seus 

principais ataques eram contra o governo imperial, o jesuitismo e a escravidão. Defendia, no 

entanto a Maçonaria. No Editorial de abertura, o jornal deixa bem claro a que veio: “O Jornal 

semanário que, com a denominação de A América Ilustrada, sai hoje, pela primeira vez, a 

solicitar o apoio e a benevolência d’este público, generoso, propõe-se à discussão franca de 

princípios, e a  recrear por meio de sátira decente, que a admoesta e moraliza”64. 

 O jornal tinha, como diz acima, o dever moral de alertar aos seus leitores os 

desmandos que aconteciam na nossa província. São contundentes as críticas aos desmandos 

da época, como, por exemplo, esta que encontramos do dia 27 de agosto de 1871: 

 
Nunca o Brasil teve uma época de tanta degradação e infâmia como a que 
atravessamos presentemente. 
O brio, a honra, a dignidade são postos ao lado, e os homens do governo só querem 
servilismo e baixesa! 

  Mas o que devíamos esperar de um governo filho da corrupção e o crime?[...]65 
 

Ou  então: 
 

A sociedade brasileira vai calma e desapercebidamente sofrendo os efeitos de uma 
completa desorganização. Nem a política, nem as instituições, nem os tribunais 
inspiram ao povo a menor confiança. Os próprios estabelecimentos de instrução vão se 

                                                
64 A AMÉRICA ILUSTRADA, Recife, 6 ago. 1871. Editorial. 
65 Idem, Recife, 27 ago. 1871. 
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tornando a fonte de grandes abusos, e nenhuma providência de cima, porque o 
governo é a norma dos desmandos, e a nossa é a terra dos fatos consumados66. 

Além das críticas,  havia a seção destinada à litogravura do próprio Vilella, que seguia 

a mesma linha, inclusive com histórias em quadrinhos, que segundo Luiz do Nascimento67 foi 

pioneiro em Pernambuco. É neste jornal  que publicará a sua primeira novela em folhetim 

Noivados Originais - Histórias históricas. Seguindo-se outras: O Amor, A mulher de gelo-

perfil do século XIX, O Esqueleto, Inah-história de três dias e A Menina de Luto. Teve 

Carneiro Vilella neste mesmo periódico, outra seção em estilo sarcástico, venenoso: “Teatro 

da América Ilustrada-Companhia de Bufos Literários-Empresa o pestana”, assim como uma  

longa série de versos sob o título “Bispeida” e o subtítulo “Surriada herói-cômica” de 

irreverência com o clero. Assinava com o pseudônimo Quinquim das moças. Após quatro 

anos, afastou-se Carneiro Vilella, não sem antes declarar que nada mais tinha de comum com 

o referido jornal, a não ser em seu favor um saldo de 165$000. 

 Paralela a sua atividade jornalística, Carneiro Vilella dedicava-se também ao setor  

teatral. Algumas peças foram representadas no teatro Santo Antônio como Avareza, cujo 

título foi mudado posteriormente para Demônio do crime. 

 Entre junho de 1875 a fevereiro de 1876, vamos encontrá-lo  no Jornal da Tarde, 

sócio de L. Silva Braga. Vinha abrir campo às lutas religiosas, à discussão política, à polêmica 

literária e aos interesses do comércio, sem filiar-se à esta ou àquela crença, a este ou aquele 

interesse. Tal posição ficou difícil conseguir dado ao espírito de combate do autor. Assim, é 

que já no segundo número do vespertino, iniciou Carneiro Vilella uma série de artigos sob o 

título Os nossos males, que derramava pessimismo sobre a situação de Pernambuco, que 

considerava o ilota de todos os tempos, o joguete de todas as políticas, o mártir de todos os 

fanatismos, o vasto campo aberto a todas as imposições: 

                                                
66 A AMÉRICA ILUSTRADA, Recife, 27 ago. 1871. 
67 NASCIMENTO, Luiz do. O roteiro jornalístico de Carneiro Vilella. Jornal do Commercio, Recife, 25 jul. 
1963 
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[...] é a última das províncias na ordem da consideração nacional, aquela que menos  
merece por mais que faça, e noutro: A política de Pernambuco é uma coisa sem nome, 
sem nexo, nem classificação. E ainda: o agricultor, o negociante, o banqueiro, o 
sacerdote, o médico, o artista e o literato morriam todos à mingua de animação, de 
proteção; morrem esquecidos e até ludibriados, se não tiverem, para escudá-los, o 
braço onipotente e cego da política68. 

 
 
  
O jornal fez campanha  pró-adoção do casamento civil, ocupou-se da questão religiosa 

na Europa e inseriu a narrativa Os crimes dos papas e a partir do dia 29 de novembro iniciou  

o romance Mistérios do Recife, ficando incompleto, no 32º rodapé, devido ao fim do jornal 

em 19 de fevereiro de 1876. 

Em março do mesmo ano iniciou na revista semanal Recreio Popular, a novela Biosia. 

Esta revista não teve continuidade. 

No ano seguinte, primeiro semestre, colaborará com o Jornal do Domingo publicando 

poesia, que tinha sido a sua primeira atividade intelectual. Publicara anteriormente um livro 

nessa especialidade intitulado As Margaridas. Esse livro  foi reeditado por Carmélio Vilella, 

seu neto, em  2003, numa tentativa de resgate de sua produção. 

 No período de julho a dezembro de 1888 assinará as crônicas Cartas sem Arte no 

Diario de Pernambuco. Nelas, Carneiro Vilella versará sobre os mais variados assuntos, 

desde política à religião. Desperdir-se-á do seu público no tal periódico em 8 de dezembro, 

quando sairá de férias. O autor retornará às crônicas só em janeiro do ano seguinte, 

especificamente no dia 6, no referido jornal,   porém na semana seguinte interromperá as 

mesmas nesse periódico, retomando-as, então, no Jornal Pequeno. 

 Será no Sítio do Piranga em Afogados que Carneiro Vilella escreverá essas crônicas 

recebendo todas as manhãs a visita de seu amigo Luís Távora, que ia beber leite fresquinho 

                                                
68 NASCIMENTO,  op. cit., 21 jul. 1963 
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das suas ovelhas. Em muitas dessas crônicas utilizar-se-á das suas reminiscências para 

construí-las. 

 Passou ainda por outros periódicos como o Jornal do Recife, Correio do Recife, 

escrevendo sem cessar, somente a doença o manteria afastado das redações dos jornais, no 

entanto como era ambidestro conseguia ainda assim produzir, como foi o caso d’A 

Emparedada da rua Nova,  seu último livro, já sob o domínio da enfermidade. 

 Carneiro Vilella ainda encontrava tempo para traduzir romances franceses divulgados 

pela  A Província, até que a morte o veio roubar em 1º de julho de 1913.  

 

2.2.  O poeta 

 

 Antes que o positivismo lhe matasse a inspiração, como ele  próprio afirmou na 

América Ilustrada  na edição de 29 de novembro de 1874, Carneiro Vilella escreveu também 

poemas inspirados pelo perfume da mocidade,  do tempo de amor e de criança. Na tentativa 

de resgate   é que  traremos alguns  à tona,  onde analisaremos a temática, que fez parte da 

vida do autor em sua mocidade: amor, a fuga ao passado, o saudosismo. 

 Octávio Paz69 afirma que  além de transformar o mundo, a poesia revela-o, cria outro. 

E acrescenta que o poeta é um artesão o qual utiliza como matéria-prima a palavra, no 

momento em que é capaz de dar às imagens  novos significados. Podemos dizer que Carneiro 

Vilella, fez da escrita a sua companheira não só de trabalho, mas também de solidão e de 

existência.  Foi  sua companheira durante toda a sua vida. Era  sua essência. Dela emanou  sua 

criação em prosa, em crônica e em verso. “As palavras são nosso próprio ser. E por fazerem 

parte de nós, são alheias, são dos outros: são uma das formas de nossa ‘outridade’ 

constitutiva.”70  Tomado pelo entusiasmo romântico da época  escreveu: 

                                                
69 PAZ, Otávio. O Arco e a Lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 15. 
70 Ibidem, p. 217. 
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Saudades 
   1859 
 
 
Eu tenho saudades dos montes, dos vales 
Por onde corria; 
São tristes meus dias, deploro meus males 
Sem ter alegrias. 
 
Se durmo, só sonho com os campos risonhos 
Aonde eu dormia; 
Se velo, meus dias são longos, tristonhos 
Sem ter alegria. 
 
E  passo meus anos sem ver as florestas, 
Onde eu me perdia; 
E triste recordo meus risos e festas 
Sem ter alegria. 
 
Eu tenho saudades das frutas cheirosas 
Que alegre colhia; 
Eu tenho saudades das flores formosas 
Sem ter alegria. 
 
Ó dias felizes do tempo de outrora, 
De tanta magia! 
Em vos recordando, meu peito mais chora 
Sem ter alegria. 

 
Ó gozos ingênuos da idade fagueira, 
Da infância vadia! 
Ó noites passadas ao pé da jaqueira 
Que o vento movia! 
 
Ó tardes amenas, alegres, risonhas! 
Ó sol que sorria! 
As tardes de agora tão tristes, medonhas, 
Sem ter alegria! 
 
Ó tempo ditoso da infância querida 
Da idade vadia! 
Que fundas saudades eu tenho da vida 
Que então eu vivia! 
 
Eu tenho saudades da vida folgada, 
Que eu ledo fruía! 
Eu tenho saudade! Saudade magoada, 
Sem ter alegria! 
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Eu choro e pranteio tão cândida idade 
Que amor só dia! 
Eu tenho saudades... de tudo saudade 
Sem ter alegria!71  

 
  Esse poema é carregado de valor sonoro, rítmico, além de transmitir um sentimento 

de nostalgia. Segundo Otávio Paz, “a poesia parte da situação humana original - o estarmos aí, 

o nos sabermos atirados nesse aí que é o mundo hostil ou indiferente – e do fato que a torna 

precária: sua temporalidade, sua finitude. Por uma via que a seu modo, também é negativa, o 

poeta chega à margem da linguagem.”72 Nessa perspectiva , o eu lírico busca  nas palavras o 

que não encontra no presente. A busca desse passado só será possível, via lembranças 

alcançadas por meio da travessia  das imagens reveladas pela escrita.  

 A linguagem do poema é ritmada  pela cadência do último verso que aparece no final 

de quase todas as estrofes ao longo do poema. Esse fator se contrapõe aos versos que abrem a 

maioria das estrofes numa constatação melancólica de um tempo longínquo. O presente não 

traz alegria ao eu lírico.  Daí a sensação de saudade que emana de cada verso no instante em 

que o eu lírico elenca todos os momentos de felicidade. Resgata situações da infância que 

parecem sem importância, e as coloca em destaque. Assim, montes, vales, campos, florestas, 

inquietam a imaginação ao constatar que no mundo moderno não há espaço para o sonho, 

para a inocência. 

 Em outro  momento, a saudade não é da infância, e sim de um amor não correspondido 

 
Por ti choro mil vezes de saudade 
Por ti sinto em meu peito mil tormentos, 
E exalando nos versos os meus lamentos 
Sinto em dor afogar-se a mocidade; 
 
  
Por ti desprezo o mundo em minha idade, 
Na idade dos prazeres turbulentos; 
Procuro a solidão, negros momentos 
Trazem-me a alma cruel escuridade; 

                                                
71 VILELLA, Carneiro. As Margaridas. Poesias 1859-1975. Tamandaré-PE: NM Stúdio Gráfico, 2003. p. 9. 
72 PAZ, O arco e a lira...., op. cit., p. 179. 



 51 

 
Por ti passo meus dias – delirante – 
Meus versos a compor, nos quais te imploro 
Um doce olhar do teu bem deslumbrante, 

    
Por ti mil vezes nos prazeres choro...  
Penso em ti noite e dia, a todo instante, 
E tu dizes, cruel, que não te adoro!?73 

 

 Ao não ter o amor correspondido, o eu lírico confronta-se com o próprios sentimentos 

que lhe perturbam a alma. A dor, a indiferença, a saudade roubam-lhe o sossego. O 

sofrimento torna-se maior ao constatar que tudo aquilo é em vão, já que a sua amada não 

acredita no seu amor. Dessa maneira o seu pesar é em dobro. Usa como elementos de reforço 

substantivos que dão a dimensão de sua dor como tormentos e lamentos. Ao utilizar-se do 

termo escuridade procura deixar que a sua atitude não deve ser entendida, já que as atitudes de 

quem ama serão sempre incompreensíveis. Essa atitude reforça os temas característicos da 

escola romântica, na qual havia sempre um amor a ser alcançado, a fuga, a evasão, enfim um 

modo de viver e um modo de morrer.74 Se a vida verdadeira encontrava-se noutro lugar, o 

ideal era morrer de amor: 

Sonhas com a vida eu com a morte. 

[...] 
A saudade viva 
Meu seio agita, meu viver tortura, 
Enquanto alegres sonha com a ventura, 
E povoas teu céu de almas fulgores, 
Enquanto enchem teu peito mil amores! 
Da felicidade a caminhar pra o norte, 
Sonhas na vida, porém eu na morte!75 

   

 Dessa maneira as antíteses vida x morte, alegria x sofrimento serão utilizadas para   

ampliar a intensidade dos sentimentos do eu lírico num processo de desdobramento e  serão 
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recorrentes na poética  do autor,  que apesar de confessar em 1874 não fazer mais poemas, 

utilizar-se-á desta antítese nas crônicas  e nos romances que escreveu.  

 

2.3  O cronista 

 

 Ao tomar parte do movimento liderado por Tobias Barreto e Sílvio Romero, Carneiro 

Vilella deixará as poesias da adolescência e se dedicará a escrever artigos para os jornais, 

dentre eles, a crônica. Esta fará parte da sua produção durante toda sua passagem pelos 

periódicos. Conseguimos resgatar algumas que compõem o universo do cronista. O poeta 

recorrerá a alguns elementos românticos para despojar os seus sentimentos nestas crônicas, 

embora tenha afirmado que o positivismo tinha acabado com os resquícios do romantismo. As 

crônicas escolhidas foram escritas em datas distintas: quando o autor fazia parte do Diario de 

Pernambuco em 1888 e no jornal A Província em 1901. Se nas primeiras o autor mantém o 

tom da conversa fiada com um interlocutor, no entanto sem revelar o seu nome, versando 

sobre assuntos variados, nas segundas o autor mantém o tom de nostalgia, na busca de um 

tempo perdido de sua infância. Dessa maneira durante os meses de fevereiro e março, 

diariamente, reportará o leitor a um tempo  que  já não existe. 

 

2.4  Nostalgia do paraíso 

 

 A exemplo de outros escritores Carneiro Vilella, provavelmente enfrentou o tédio 

urbano, a modernização do Recife, que acabou se transformando possivelmente num espaço 

sufocante, capaz de abafar não somente os sentimentos, como também os costumes. 

 Dessa forma, o homem é levado a buscar um outro espaço, nem que seja na memória, 

onde as brincadeiras de infância, os costumes da família, as festas que a cidade vivenciava 
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continuam inalterados. Voltar a esse tempo é uma forma de combater esse mal que aflige o 

homem moderno ao constatar que certos valores foram sufocados em nome de uma 

modernidade. 

 Neste contexto a crônica revela-se como um alento, não somente para quem escreve, 

mas também para quem as lê, visto que é uma forma de trazer ao presente momentos 

vivenciados, mas nunca apagados da memória. Através dela o cronista recupera esse lado 

ausente. Nas crônicas Carnaval e Procissão de Cinzas, Carneiro Vilella mostra aos leitores 

duas situações da sua infância através de suas reminiscências:  

Que de saudades desperta esta simples palavra naqueles que já viveram bastante para 
fazer de seu presente um tecido complexo de recordações um volume querido, 
folheado de contínuo ora em busca de ensinamentos acumulados pela experiência, ora 
em busca de ensinamentos acumulados pela experiência, à cata de pontos de 
comparação,  à cata de exemplos que sirvam de lição aos seus filhos, ora até à procura 
de prazeres gozados, de momentos felizes, na contemplação de umas horas de ventura 
que foram relâmpagos,  de uns relâmpagos de amor que pareciam eternidades.76 

 Esses momentos reproduzidos na crônica, só foi possível dividir com os leitores, no 

momento em que o autor repassou a sua essência, permitindo, desta maneira que os 

sentimentos evocados fossem compartilhados por aqueles que também vivenciaram esse 

tempo perdido das ruas recifenses.  

Como um organismo vivo, a cidade sofre modificações e destrói ambientes. No 

entanto essas modificações não podem destruir o vínculo afetivo que se tem por eles. “Amo o 

Recife velho, Leninho. Minha vida ficou por lá. Forte do Brum, fortaleza do Buraco,”77 diz o 

avô de Leninho, personagem de Gilvan Lemos ao perceber a degradação da cidade,  vítima da 

modernidade. A cidade, testemunha de tantas histórias vai sendo assim aniquilada. Muitas 

vezes disfarçadamente, sem que ninguém perceba, até um dia dar-mos-nos conta que aquela 

igreja, praça, ou mesmo casa foram destruídas. Resta apenas a memória como arma para 

perpetuá-las através do testemunho. Esse testemunho precisa ser contado aos demais numa 
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tentativa de não deixar morrer essa memória. Dessa maneira é necessário narrar esse passado 

para que não fique para sempre esquecido. 

 Em sua crônica sobre o carnaval, Carneiro Vilella. insiste em resgatar esse tempo 

distante, na tentativa de eternizá-lo:   

O mais longe que atinge a minha memória de velho, olhando como através de 
uma lente de caleidoscópio, para esse passado já longo, que parece perder-se 
na poeira do esquecimento ou do nada, é um ponto vago e indeciso, como as 
tintas esbatidas de um horizonte que foge até o infinito, ponto em que o 
carnaval me aparece revestido de costumes tão primitivos que se confundem 
com a grosseria que até parecem selvagens78.   

 
 
 O autor (re)busca as lembranças no poço da memória trazendo a essência dos 

momentos que não podem ser apagados. 

Se o progresso teve a capacidade de destruir as cidades ou parte dela, os poetas têm a 

capacidade de as recriar. Ao trazer à tona as brincadeiras, os costumes de uma época, 

Carneiro Vilella proporciona aos seus leitores a identificação imediata com o que estava 

sendo narrado, especialmente com aqueles que vivenciaram aqueles momentos descritos.  

Se atracações havia, e quero crer que houvesse, realizavam-se elas nas casas, de portas 
a dentro, ou quando muito nos quintais, 

  ‘à sombra das bananeiras, 
               debaixo dos laranjais’, 
            entre conhecidos familiares, ente primos, os primos que são os pombos do lar. 
            Tal era o carnaval nos belos tempos da minha infância, dessa quadra feliz, 
              ‘que os anos não trazem mais’ 
            na frase saudosa do desditoso Casimiro [...]79 

Dessa maneira os quintais, os primos, o carnaval passam a ser de todos, visto que esses 

leitores comungam com os sentimentos nostálgicos do escritor. Nessa perspectiva, é que a 

rebeldia da memória coloca essas coisas no lugar certo. E nada facilita mais a memorização 

das narrativas que aquela sóbria concisão que as salva da análise psicológica. Quanto maior a 

naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história 
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79 Ibidem, 17 fev. 1901. 



 55 

se gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará a sua própria 

experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia80, por isso é 

importante preservarmos as histórias que fizeram parte da cidade, pois só assim seremos 

capazes de voltar a um tempo, um costume que não faz mais parte da nossa vida: “ eu era 

ainda tão criança apenas os fatos impressionavam-me e se fixavam na memória [...]”81 

Nascido numa época em que ainda se contava histórias, Carneiro Vilella herdou essa 

característica, como nos revela  em uma das suas crônicas: 

Eu era uma criança de meus seis a sete anos, talvez menos, talvez mais, só sei que, à 
noitinha, quando o luar inundava o terreiro do sítio do Piranga, em Afogados, onde 
morava meu avô com toda a sua família, ou quando, mesmo as noites eram de escuro e 
só as estrelas luziam quais milhões de milhões de pirilampos, eu deitava-me em um 
alarga esteira posta à entrada da varanda ou sacada da sala de vista, enfrentando o 
oriente, e colocando a cabeça no colo de minha tia Zeferina, solteira ainda e quase 
para mim uma segunda mãe, aí adormecia ouvindo bonitas histórias que tão bem sabia 
contar[...]82 
 

  
  Esse processo, no entanto, de ouvir e recontar corre o risco de desaparecer se 

não forem exercitadas no nosso cotidiano, observa Benjamin:  

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as 
histórias não são mais conservadas.[...] Quanto o mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo de trabalho 
se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o 
dom de narrá-las83 

 
 Na busca de eternizar algo que já não mais existe, surge o desejo de registro. O ato de 

contar ou escrever sobre algo remonta a um tempo distante, que embora não seja de todo fiel, 

não perderá de todo a sua essência. É uma forma de preservar na memória algo que o presente 

não se ocupa nem se preocupa em guardar. Assim, determinados fatos passados são 

recontados nos contos, poesias, prosa, crônica de modo que se conheça um passado só 

possível através desse caminho. Numa outra crônica, escritas em 1901 no jornal A Província, 
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Carneiro Vilella, escreve suas reminiscências sobre a Procissão de Cinzas, costume que 

começou em Olinda, segundo o próprio autor 

 

Ora , a procissão de Cinzas, entre nós, tem a sua história, história interessante e 
curiosa que demonstra que até em coisas santas se introduz a chicana humana.[...] 
Primitivamente a procissão de Cinzas só se fazia em Olinda, a expensas Ordem 
Terceira de São Francisco daquela cidade, que era então a capital. Mas, ao que dizem 
as crônicas, era uma procissão de tal natureza que a seu respeito deixou-nos o grande 
Gregório de Mattos um célebre soneto 

 
  Um negro magro em sofolié justo, 
  De joás azorrogues dois pendentes; 
   Bárbaro Peres, e outros penitentes; 
  De vermelho um mulato mais robusto. 
 
 
  Com asas seis anjinhos, sem mais custo; 
  Uns meninos fradinhos inocentes; 
  Dez ou doze bichotes, muitas gentes, 
  Vinte ou trinta canelas de ombro onusto; 
 
  Debita reverentia, seis andores, 
  Um pendão de algodão, tinto em Tejuco, 
  Em parelhas dez pares de menores; 
 
  Atrás um negro, um cego, um mameluco; 
  Um lote de rapazes gritadores, 
  Eis a procissão de Cinzas em Pernambuco84. 
 
   

 Essa narrativa a qual trazia como subtítulo recordações de infância, iniciou-se em 24 

de fevereiro de 1901 e findou-se em 5 de março. Procurando trazer à tona o Recife de sua 

infância, e um costume (a procissão de Cinzas), que não mais existia, Carneiro Vilella, pôde 

nos proporcionar um momento ímpar, mesmo tendo a consciência que não foi totalmente fiel 

o seu relato: 

  

E agora, lembrando-me dessa impressão estranha, confesso sinceramente que, a partir 
daquele momento e desse ponto, as minhas reminiscências se embrulham e se 
atropelam de tal forma que eu não sei,- não tenho a consciência plena se aquilo, de que 
me lembro e vou narrar seja realmente apenas o que eu vi, ou tenha também alguma 
ou mesmo muita coisa do que eu possa ter lido e aprendido depois em vários cronistas 
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do tempo, em diversos alfarrábios. É possível que se tenha dado este fenômeno, aliás 
naturalíssimo, principalmente em quem ,como eu, fiz da cabeça  uma gaveta de 
sapateiro. Em todo caso, leituras e reminiscências completam-se85. 

 

Para entendermos melhor o que o autor nos fala, recorreremos a um exemplo citado 

por Ecléa Bosi,86 a respeito da releitura de um livro. Bosi afirma que ao relê-lo, um novo 

olhar dar-se-á quer seja no campo das imagens, quer seja no campo das idéias e reflexões. O 

que a autora nos mostra, é que o livro parecerá outro. Se algo nos tinha impressionado ou 

mesmo comovido, perderá agora o seu poder de sugestão. Dessa forma, a releitura nunca será 

a mesma, já que a época é outra. “Não se lê duas vezes o mesmo livro, isto é, não se relê da 

mesma maneira um livro. O conjunto de nossas idéias atuais, principalmente sobre a 

sociedade, nos impediria de recuperar exatamente as impressões e os sentimentos 

experimentados a primeira vez.”87 As lembranças evocadas também sofrem o mesmo 

processo, visto que, passado o tempo, resta-nos a reconstrução no que for possível, deste 

passado tão distante. Assim, involuntariamente o conteúdo da memória pode ser alterado. 

Göethe apud Bosi afirma: “quando queremos lembrar o que aconteceu nos primeiros tempos 

da infância, confundimos muitas vezes o que se ouviu dizer aos outros com as próprias 

lembranças.”88 

É possível que Carneiro Vilella tenha sido vítima da memória, pois ao voltar a sua 

infância, passaram-se cerca de cinqüenta anos. Ao iniciar a sua longa narrativa, o autor faz 

uma alusão a esse passado numa tentativa de trazê-lo à discussão, quem sabe de eternizá-lo 

nem que seja através da palavra. 

Quantos que vão por aí passeando orgulhosamente a sua mocidade sedutora, enchendo 
as ruas com os seus ademanes de triunfo, saberão dizer o que era uma procissão de 
Cinzas em tempos idos, folheando assim na página antiga dos nossos costumes, 
revivendo os documentos da nossa fé religiosa, estabelecendo um ponto de 
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comparação para a história do nosso progresso moral e intelectual, para a história do 
nosso senso estético?89 
 

 
 Notamos que muitas vezes, nesta tentativa de preservar o passado, os escritores sofrem 

uma espécie de nostalgia ao constatar, por exemplo, que determinada rua já não mais existe 

e/ou mudou de nome. Anterior a Manuel Bandeira, que dizia “ rua do sol (Tenho medo que 

hoje se chame do Dr. Fulano de Tal)”90, Carneiro Vilella também trazia essa preocupação: 

“As (sic) duas horas, já eu estava vestido e jantado. Minha família devia assistir à procissão 

da rua da Cadeia de Santo Antônio, depois rua do Imperador, hoje Quinze de Novembro e 

amanhã sabe Deus o quê[...]”91 Como uma cidade invisível, essas cidades só serão possível de 

ser (re)conhecidas através desse processo narrativo que possibilita ao leitor voltar a um tempo 

com seus costumes já em desuso. É só através da lembrança de uma imagem, da visão 

resgatada, aprisionada no fluxo amorfo dos quilômetros das ruas percorridas, tal como um 

flâneur92,que se consegue conhecer determinados hábitos esquecidos: 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 
humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 
desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 
semelhante a uma obra de arte. Para quem abe ouvi-la, é desalienadora, pois 
contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador de cultura com a 
mísera figura do consumidor atual93. 

 
 
Entre esse tempo passado e o tempo presente da narrativa, há um vazio que só será 

preenchido se vierem à tona os fatos que marcaram a vida tanto do ponto de vista coletivo, 

tanto do ponto de vista individual, daí a necessidade do resgate desse tempo. Impossibilitar 

que se narre ou se relembre é condenar um povo a um estado de ignorância sem retorno. 
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Fundamental, pois, é ter a possibilidade de não deixar morrer essa prática, quer via oral quer 

via escrita. Alguém que nos conte, que narre como aconteceu 

 
Foi isso já há tanto tempo, há tanto que nem mesmo sei se não me trairá a memória ao 
recordar os episódios de um dia de cinzas de outros tempos, ao evocar uma das 
procissões a que assisti na meninice, a mais imponente talvez d’aquelas eras já pela 
extensão do seu préstito, já pelo número e riqueza dos seus andores, já pela 
originalidade de suas alegorias, já pelo aparato de que se rodeava, já pela importância 
que lhe davam os clérigos e já finalmente pelo concurso de povo que atraia para a 
nossa bela Veneza Americana94. 

 

 Se não ficasse registrado numa de suas crônicas, a procissão de cinzas que um dia 

existiu e movimentou a vida dos recifenses no passado distante, atraindo gente de todos os 

cantos, ficaria perdida para sempre, pois os que a vivenciaram já não mais existem, são 

habitantes de outra cidade, a cidade dos mortos. 

Crônicas deste tipo são algumas vezes consideradas “documentos” na medida em que  

expressam um tempo  social que conferirá um traço contemporâneo de modernidade em 

relação ao que está sendo narrado, restabelecendo no caso a dimensão dos coisas e das 

pessoas. 

  

 2.5  O pitoresco 

 
 Versátil, Carneiro Vilella anteriormente brindou os leitores do Diário de Pernambuco 

com as chamadas “Cartas sem Arte”, escritas semanalmente durante todo o segundo semestre 

de 1888. Nelas, o autor d’A Emparedada manterá com um amigo um  bate-papo, meio sério, 

meio jocoso a respeito de tudo. Desta forma procurará retratar o lado pitoresco de 

determinadas situações, em que explora as contradições da sociedade: 

Não creio em sonhos, portanto: mas o último que tive - e foi na noite de quinta para 
sexta-feira- confesso-te que me tem incomodado bastante. Sonhei nem mais nem 
menos que era republicano. Era republicano, mas um republicano de quatro costados, 
ativo, militante, propagandista, barulhento e sobretudo tido e havido por um dos 
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chefes do partido da carapuça vermelha e um daqueles, em quem mais confiança tinha 
o povo. 
Inimigo intransigente da monarquia, eu era ao mesmo tempo o inimigo declarado do 
rei e o ideal supremo de minha ambição republicana era comer uma princesa com 
cebolas e azeitonas e reduzir o rei ao bife com batatas95. 

A repercussão que estas crônicas causavam era sempre comentadas pelo autor na 

semana seguinte:  

Quando te escrevi aquela malfadada carta, mal sabia eu que tempestade enorme, que 
temporal desfeito, iria ela amontoar sobre a minha pobre cabeça, já de si um pouco 
calva.Foi um horror. 
Entretanto tenho a íntima convicção de que não ofendi pessoa alguma, não ataquei as 
respeitáveis instituições do estado, não escandalizei a moral e os bons costumes, nem 
provoquei as iras de nenhum inspetor de quarteirão, por mais susceptível que ele 
fosse96. 

 

No entanto, encontramos algumas carregadas de nostalgia, como a que fala da casa de 

sua infância e na qual veio a falecer em 1913: 

[...] Não: não sou misantropo nem excêntrico, mas aquela casa foi de meus avós; ali 
residiram meus pais e outros parentes, cuja memória, ou cuja existência me são caras; 
ali, sobre aquela grama verde e macia refocilei quando criança, e naquele terreiro, 
então areiado e cercado de jardins, muitas vezes montado num cavalo de flecha, 
enfeitado de fitas, corri cavalhadas e tirei argolinhas que ia oferecer, todo ancho,às 
minhas tias [...] 
[...] e de todas essas alegrias da infância, de todas essa existência de outrora parece 
que me falam aqueles velhos coqueiros nos seus murmúrios suaves [...]97 
 

 
Podemos perceber neste fragmento a importância para o escritor dessa casa, que 

segundo Gaston Bacherlard98 é abrigo, segurança, sopro de lembranças. A casa mais ainda 

que a paisagem, “é um estado de alma”.Quando o escritor fala da casa , ela aparece de forma 

poética, proporcionando ao leitor morar nas gravuras literárias oferecidas,  pois acolhe-o  

como a um hóspede.  

 Através da sua escritura, Carneiro Vilella “desenhou” a casa de seu avô 

espontaneamente, no qual revelou os momentos significantes  de sua vida. A casa do Sítio 

                                                
95 VILELLA, Carneiro. Cartas sem arte. Diario de Pernambuco, Recife, 2 dez. 1888. 
96 Ibidem, 8 jul. 1888. 
97 Ibidem, 2 jul. 1888. 
98 BARCHELARD, Gaston. A poética do espaço. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2003. 
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Piranga é o abrigo do escritor, da infância à velhice. Em várias passagens recorre a imagem da 

velha casa do avô da qual confessa uma certa veneração  

Eu moro numa casa que além de ter uma história contemporânea de todas as 
revoluções da nossa província, passa em toda a redondeza por mal-assombrada e é de 
uma originalidade poética pelo seu isolamento e seu estado de ruínas. 
Não te espantes por isto. Sempre tive amor às ruínas e, as velhices das coisas merece-
me tanta veneração e respeito como a velhice dos homens. Desta minha afeição pelas 
ruínas pode servir de prova essa própria casa99. 

 
 

Podemos perceber que ao falar da casa de seu avô o tom era sempre impregnado de 

uma poeticidade, só compartilhada com aqueles que vivenciaram algo semelhante, e, portanto 

compreende os sentimentos nostálgicos do escritor 

 
E de todas essas alegrias de infância, de todas essa existência de outrora parece ainda 
que me falam aqueles velhos coqueiros nos seus murmúrios suaves, recordam-me 
aqueles velhos arvoredos nas suas sombras opacas, aquelas cacimbas na profundez das 
suas águas escuras, de uma das quais eu fugia porque morava nela um lobisomem 
[...]100 

 
 

Nessas crônicas outros assuntos se entrelaçavam numa espécie de conversa espontânea 

entre duas pessoas que ao tentar colocar todos os assuntos em dia, não obedecem a nenhum 

esquema. Então, política, religião, sociedade, infância se misturam possibilitando ao leitor 

saber, de uma forma leve, coisas sérias que o autor queria expressar.  

Por serem leves, as crônicas talvez comuniquem com mais intensidade do que um 

estudo, o olhar humano a respeito das coisas que nos cercam. Nessa perspectiva, podemos 

afirmar que Carneiro Vilella conseguiu comunicar-se com seus leitores, numa empatia só 

possível com aqueles que os têm como cúmplices. 

 
 
 

 
 
 

                                                
99 VILELLA, Cartas sem arte, op. cit., 22 jul. 1888. 
100 Ibidem. 
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CAPÍTULO III 

 
3 UM OLHAR SOBRE A CIDADE 
 

Algumas obras não podem ser dissociadas das cidades de seus autores, visto que eles a 

inscrevem conscientemente ou inconscientemente. Em sintonia com esses espaços, o autor 

transforma-os em pensamento revelado em sua escrita.   

Nesta perspectiva, a escrita sobre a cidade dependerá do olhar que cada um possuirá da 

mesma. Cada espaço funcionará como uma descoberta de sentidos múltiplos, pois 

O juízo perceptivo é uma percepção ativa que depende, integralmente, da consciência 
do receptor, porque é da memória das suas experiências passadas e arquivadas nas 
suas associações que ele extrai os predicados que permitem quebrar a singularidade do 
percepto e divesificar sua unidade.101 
      

 
Algumas cidades são apropriadas para sempre por uma certa escritura. Assim é que 

não podemos dissociar Praga de Franz Kafka, São Petersburgo de Dostoievski,Veneza de 

Casanova ou de Thomas Manm. “Las ciudades son paginas em blanco que escribimos todos, 

pero que sólo puede firmar un escritor predestinado”102. 

A necessidade de escrever sobre a cidade, seria no caso “a tentativa de preservar, 

através do registro  escrito, a memória da cidade, antes que fosse destruída,”103 escreveu Willi 

Bolle apud Renato C. Gomes, a respeito de Infância em Berlim por volta de 1900, de Walter 

Benjamin. Para Bolle, Infância... seria uma denúncia desse mundo moderno, a que Walter 

Benjamin resistiu pela memória afetiva, memória das sensações, semelhante à memória 

afetiva de Proust. Nessa perspectiva podemos afirmar que a escritura da cidade que Carneiro 

Vilella inscreve teria esse compromisso. Da dicotomia entre passado e presente cada espaço 

ganha um significado especial e o autor recupera essas imagens através dessa escritura. 

                                                
101 FERRARA, Olhar Periférico...,op. cit., p 173 
102 GARCÍA, Luis Britto. La ciudad como escritura. Revista de Literatura Quimera, Barcelona, n. 176, p. 52, 
jan. 1999. 
103 GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1994. p. 65. 
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Podemos perceber essa afirmação fazendo uma análise do romance escolhido para análise, A 

Emparedada da Rua Nova, onde Carneiro Vilella percorrerá as   ruas da cidade do Recife, 

numa espécie de labirinto, especificando cada espaço percorrido  com a possível intenção de 

eternizá-la: 

 
Às onze e um quarto, pouco mais ou menos, dava o caixeiro o seu centésimo passeio 
até a porta da rua, roído pela impaciência e pela raiva, quando avistou, a dobrar a 
esquina da Camboa do Carmo, o Jereba... 
[...] 
Entrou no Hotel d’Europa pela porta da frente e foi ter com o dono... 
[...] 
O Jereba despedia-se porque vira o negociante desembaraçar-se dos colegas e tomar a 
direção do largo do Arsenal da Marinha... 
[...] 
Eu sei lá! O carro vai tomá-lo no Aterro, defronte do viveiro do Muniz!?... 
[...]104 

  
 

Essa relação com a cidade que alguns escritores revelam na sua escritura “é uma 

tentativa de captá-la, inventando a metáfora que a inscreve, na perspectiva de construir a sua 

possível leitura”. [...] “Enquanto o eu se busca no labirinto das ruas e dos discursos, reveste-se 

de nostalgia de si mesmo e da cidade legível”105. 

Toda cidade tem algo a revelar. Basta para isso olharmos atentamente para os diversos 

ângulos que proporcionam cada espaço. Olhar estes espaços na tentativa de registrá-los é a 

incessante busca daqueles que tentam  decifrá-lo: 

Ao erigir a cidade iniciamos a construção de um espaço e um tempo novos, que são os 
da mente humana. A cidade nos separa da ordem natural e lhe fixa limites: surgida da 
escritura, ela mesma é então um texto. Nada há nela que não tenha sido primeira idéia, 
nada que não  tenha passado por a mediação de um signo. A cidade é a caligrafia 
tridimensional mediante a qual a civilização escreve seu discurso. Habitamos uma 
escritura sólida, que infatigavelmente fala aos nossos cinco sentidos. Cidadão é aquele 
que compreende essa misteriosa linguagem e a divulga106. 

                                                
104 VILELLA, Carneiro. A emparedada da rua Nova. 3. ed. Recife: PCR, Secretaria de Educação e Cultura, 
Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1984. p. 92-94, 97. 
105 GOMES, Todas as cidades..., op. cit., p. 29, 145. 
106 GARCÍA, La ciudad... , op. cit., p. 51-52. 
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Lucrécia Ferrara  no seu livro O olhar periférico107 afirma que as imagens urbanas 

despertam a nossa percepção na medida em que marcam o cenário cultural da nossa rotina e a 

identificam como urbana: o movimento, os adensamentos humanos, os transportes, o barulho, 

o tráfego, a verticalização, a vida fervilhante; uma atmosfera que assinala um modo de vida e 

certo tipo de relações sociais. Suas construções e a maneira como ela é ocupada revelam 

silenciosamente a espécie de seres humanos que a habitam.. É insuficiente revelar apenas os 

contornos arquitetônicos que compõem uma cidade para descobrir-lhes os mistérios. As 

características culturais sedimentam a cidade enquanto império fervilhante de signos, pois 

sendo um organismo vivo,  se renova continuamente. Toda cidade é ao mesmo tempo uma e 

várias; É o resultado das experiências, sensações e vivências daqueles que a conheceram. 

Desse modo, há sempre algo de invisível por trás das construções e fachadas das casas e 

edifícios, dos monumentos e dos locais públicos que edificam uma cidade. Há sempre uma 

“cidade  invisível”108  revelando-se e ao mesmo tempo confundindo-se  com a imagem física 

de uma outra, ou de muitas  outras “cidades reais” com a imagem das muitas figuras humanas 

que a povoam ou já a povoaram, pois a cidade é feita das relações entre as medidas de seu 

espaço e os acontecimentos do passado, ou seja a cidade se embebe como uma esponja que 

reflui das recordações e se dilata109. 

Como o código ou o texto hermético, a cidade é metalingüística. Toda cidade pretende 

ser cifra ou revelação de outra cidade ideal, código ou referência de uma utopia, linguagem 

que só ilustra outra linguagem. Portanto, o ato de perceber passa por um processo enunciativo 

que se acha associado ao ato de olhar. Olhar alguém ou alguma coisa requer focos de vista. 

                                                
107 FERRARA, Olhar periférico..., op. cit., p. 201. 
108 CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
109 Ibidem, p. 14. 
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Segundo Bosi110, o olho, janela da alma, é o principal órgão pelo qual o entendimento pode 

obter a mais completa e magnífica visão dos trabalhos infinitos da natureza humana. 

Carneiro Vilella n’A Emparedada da Rua Nova, revelará o Recife do século XIX, 

através de sua narração  possibilitando aos leitores conhecer costumes e tipos de uma época 

que só através de um olhar atento foi possível trazer por meio da escritura. 

 

3.1 Eis que surge a cidade 

 
 De origem latina,  civita, a cidade, segundo o Aurélio111,  é  o espaço demográfico 

formado por importante concentração populacional, dada a atividades de caráter mercantil, 

industrial e cultural na qual as pessoas organizam as suas vidas. Se tivermos presente que os 

primeiros escritos aparecem nas primeiras cidades que surgiram no sul da Mesopotâmia, 

concluímos que não só a escrita mas também a cidade marcam o início da história112. 

 Surgida com a sedentarização, a cidade possibilitou uma nova relação 

homem/natureza. O ato de fixar-se implicou no processo de plantar, defender o território para 

garantir a sobrevivência. Com o tempo, os seus habitantes passam a viver de outras atividades 

diferentes daquelas vindas da terra. Graças ao excedente agrícola, a população prescindiu 

dessa forma rudimentar, deixando ao campo a tarefa do abastecimento alimentar, para se 

dedicar a outras atividades mais sofisticadas, como a indústria e o comércio, permitindo dessa 

forma a constituição de um mercado, para uma troca permanente, fruto de um modelo 

organizado. 

                                                
110 Bosi, Alfredo. Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto et al. (Org.). O Olhar. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1988. p. 65. 
111 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. p. 403. 
112 TAVARES, Augusto A. A cidade e a escrita nas origens da História. Revista Discursos –Língua, Cultura e 
Sociedade: o imaginário da cidade, Lisboa, III série, n. 5, p. 7, dez. 2003. 
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  É na cidade, e através da escrita, a qual se fez necessário, é que se registram  

acumulação de riquezas e de conhecimentos. Dessa forma, escrita e cidade, ocorrem quase 

paralelamente impulsionadas pela necessidade de registrar essa atividade. 

 Da dicotomia entre campo, enquanto espaço agrícola, versus cidade, espaço de troca 

surge a diferença entre os que a habitam. Nessa perspectiva, podemos afirmar que essa 

relação só foi possível  quando se estabeleceram as diferenças de classes, que  permitiram que 

alguns sobrevivessem à custa  dos que outros produzissem. 

 A  cidade como poder político surge desse reconhecimento. De um lado, o senhor da 

terra e do outro, os que trabalham na terra. Por outro lado, da necessidade de organização da 

vida pública na cidade, surge também um poder urbano, autoridade político-administrativa 

encarregada de sua gestão. Aos sob domínio restavam a obediência, o pagamento de impostos 

e a prática de serviços obrigatórios como elementos de diferenciação e de dominação. 

 A existência desse poder político institucional, define os espaços de dominação dos 

quais a cidade não mais se livrou. 

 Não são somente os textos que a cidade produz e contém fixam a memória, a 

arquitetura urbana cumpre também esse papel. Tanto os desenhos das ruas, como os das casas, 

praças, templos contêm experiências daquelas que os construíram e explicam o seu universo. 

É por isto que as formas e tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram 
enquanto habitat permanente, podem ser lidas e decifradas, como se lê e decifra um 
texto. Dessa forma, do ponto de vista arquitetônico, a cidade passou a significar a 
construção de um espaço físico diferenciado daquele que conhecia sua antecessora 
mais nobre, a aldeia. Enquanto nesta havia casas dispostas em espaços esparsos, a 
cidade veio trazer a associação de casas numa escala até então sem precedentes113. 

 
 A cidade, ao longo da história  funciona como espaço de atração, uma espécie de ímã, 

transformando-se num espaço de troca, não somente do ponto de vista econômico, como já foi 

falado anteriormente, mas no encontro da diversidade. Uma mistura de relações. Mercadores, 

                                                
113 SANTOS, Lúcia Leitão. Os movimentos desejantes da cidade. Recife: Fundação de Cultura, 1998. p. 42. 
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viajantes, visitantes são atraídos e passam a ter relações múltiplas propiciando um intercâmbio 

cultural permitindo, dessa maneira, a diversidade entre os indivíduos e suas práticas de 

comportamento, de línguas, de ritos, de cultura, pois ao pensar a cidade como imã, implica 

viver de forma coletiva, visto que numa cidade nunca se está só, mesmo que sejamos 

separados por uma parede de uma casa, ou dentro de um automóvel. Somos todos fragmentos 

de um conjunto. 

 A cidade, coisa humana por excelência, é o espaço que elegemos para  construir o 

imaginário da nossa existência. “Assim, compreender e definir a cidade, é também 

compreender e definir o que é a vida humana , ou seja é buscar perscrutar o quase 

imperscrutável: a condição humana”114. Aquela em que nascemos ou vivemos a nossa 

infância, consciente ou inconsciente está rodeada de significados além da racionalidade, 

talvez só entendida através da poética que se quer dar a esse pedaço físico. É nessa 

perspectiva que os poetas Ariano Suassuna e Ledo Ivo apud Edilberto Coutinho, registram: “E 

eu vi que a minha Dama era o Recife”115e/ou  “Amar mulheres, várias.Amar cidades, só uma - 

Recife”116. 

Que relação é essa estabelecida entre o indivíduo e sua cidade? Quais seriam os 

elementos que a tornam única?  Na Literatura  existem autores que já não podem ser 

dissociados de sua cidade, entre eles Kafka, Dostoiewski, Bandeira, Gullar, João Cabral,etc. 

Dessa relação apaixonada existente entre a cidade e o indivíduo é que possibilitará a 

forma e significação : concreta ou abstrata. Somente a presença humana  irá permitir a 

construção física ou  invisível desse espaço, na busca de sua identidade, a qual a tornará 

única, totalmente distinta de outras cidades. 

 Estática em determinadas épocas ou dinâmica, fruto da modernização, através de 

construções que a modifica, a cidade transmitirá cultura, história, vivência de um povo. 

                                                
114 SANTOS, Lucia Leitão. Os movimentos desejantes...., op. cit., p 45. 
115 COUTINHO, Presença Poética do Recife, op. cit. 
116 Ibidem.  
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Aqueles que  por ventura, se distanciam levam-na na memória  revelado-nos através 

de sua escritura. É de Ferreira Gullar no seu livro Cidades Inventadas a história de um 

personagem que ao retornar a sua cidade passa horas perdido a contemplar os detalhes, com a 

sensação de que tudo parecia eterno117. Estando de volta, percebe que tudo que vivenciara 

estava intocado nos lodos da parede, na madeira das janelas e também nas pedras das ruas e 

vielas, porque “a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito 

nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimão das escadas [...]”118. Manuel  

Bandeira tem essa  sensação no poema Evocação do Recife quando afirma que a casa do seu 

avô parecia impregnada de eternidade119. O poeta estava tão ligado ao Recife que sua 

presença se torna uma constante na sua obra. Este deseja como última vontade na hora de sua 

morte, o pensamento à terra natal:  

“Quero, na hora da morte, estar lúcido  
Para te mandar o meu último pensamento, Recife”120. 

 

 Ao  ver-se distante, uma forma de  manter-se sempre em relação com a sua cidade é 

através das letras, em verso ou prosa. Longe, o poeta transcreve para o papel o seu sentimento 

de nostalgia para aquela onde nasceu ou viveu parte de sua infância. Quando alguns a 

abandonam, correm o risco de serem injuriados. Carlos Pena Filho construiu os versos  para 

Bandeira , numa maneira de penalizá-lo por ter deixado a cidade. 

 No Jardim Treze de Maio, 
 Manuel 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, 

                                                
117 GULLAR, Ferreira. Cidades inventadas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 
118 CALVINO, As cidades invisíveis, op. cit., p. 15. 
119 BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos. São Paulo: Ediouro; Tecnoprint, [19--] 
120 BANDEIRA, Manuel apud COUTINHO, Presença poética do Recife, op. cit., p. 27. 
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 Nem o mar nem a sereia 
 E nem o boi morto na cheia 
 Desse rio escuro e triste 
 De lama podre no fundo 
 E baronesas na face...121 

 
 

 Ao voltar à cidade inconformados com a rápida transformação, fruto do progresso, 

procuram recriar através da obra esse passado recente, mas devidamente perdido numa  

tentativa de eternizá-lo. Seria uma espécie de mea culpa, no qual  a purgação seria a escrita 

sobre a cidade?  

Ecléa  Bosi afirma que “o espaço da primeira infância pode não transpor os limites da 

casa materna, do quintal, de um pedaço de rua, de um bairro,”122 portanto mudar significa 

perder uma parte de si mesmo, sendo a Literatura uma busca desse tempo que não volta.      

 A Literatura tem a magia   de reconstituir imagens eternizadas em nosso imaginário. 

Carneiro Vilella em seu romance, valendo-se dessa tática recolocou essas imagens  nos 

lugares certos, no momento em que traça uma espécie de túnel do tempo,  no qual permitirá 

que vejamos essa cidade, a uma determinada distancia física.   As memórias, então apagadas 

são reconstituídas pela escrita, onde podem ser lidas e decifradas, bem como as histórias da 

intimidade de seus moradores  

 

Ao apear-se, o negociante procurou o lacaio, que viera galopando à portinhola do 
carro, como se o escoltasse e não o viu. Perguntou por ele e o Justino afirmou que 
tinha ficado pouco atrás. O Comendador não ligou mais importância ao fato. 
Entretanto a verdade era que, ao chegar à praça da Concórdia, ou porto das canoas 
como ainda se chamava, e ao ver o carro parar, dera o lacaio de esporas no cavalo e 
atravessara a todo galope a ponte que liga o bairro de Santo Antônio ao da Boa Vista a 
qual- seja dita de passagem – não era que hoje existe, de ferro e elegante, mas a antiga; 
de madeira e ainda com os célebres bancos laterais, onde se sentavam desde as ave-
maria os velhos críticos da terra que tesouravam sem piedade a vida dos seus 
semelhantes e atassalhavam muito honestamente a honra das pobres famílias que 
tinham a desgraça de passar por ali de tais horas em diante123. 

 

                                                
121 PENA FILHO, Carlos. Livro Geral. 2. ed. Recife: Gráfica e Ed. Liceu, 1999. p. 131. 
122 BOSI, Memória e Sociedade..., op. cit.,  p. 435. 
123 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 211. 
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Partindo do pressuposto de que não é possível compreender uma cidade sem conhecer 

muito bem a maneira de ser dos seus habitantes124, podemos afirmar que na sua obra, a cidade 

também é revelada pelo duplo olhar, a partir do momento em que o autor decifra o espaço 

físico e os habitantes que o habitam. Assim o costume de falar mal da vida alheia é mostrado 

no romance, enquanto Jaime caminha pelo centro da cidade, ao mesmo  tempo que o narrador 

tenta reconstruir a imagem da ponte que fora substituída por uma mais moderna. 

Barthes apud Gomes125concebe  a cidade como um discurso, verdadeiramente uma 

linguagem; a cidade fala a seus habitante, nós a falamos, quando a habitamos, a percorremos, 

a olhamos. Assim, só será possível conceber a idéia de cidade, se a observarmos com esse 

olhar perscrutador  tanto como habitante, tanto como expectador. “Esta cidade que não se 

elimina da cabeça é como uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode 

colocar as coisas que deseja recordar, pois a memória é redundante: repete os símbolos para 

que a cidade comece a existir”126. 

 
  
3.2  A cidade como escritura 

  

A cidade tem exercido uma espécie de fascínio sobre os romancistas, de Charles 

Dickens a Baudelaire; de Carneiro Vilella a Machado de Assis; de Lima Barreto a Manuel 

Bandeira; de Ignácio de Loyola Brandão a Gilvan Lemos, ela é representada não apenas como 

espaço físico, mas como um símbolo complexo de relações humanas. Que mistérios teriam as 

cidades para seduzir os escritores? Alguns não conseguem dissociar sua escrita desse espaço 

que vem em forma de evocação. Desde a Antiguidade clássica, a cidade tem sido enfocada a 

                                                
124 SANTOS, Os movimentos desejantes..., op. cit., p. 446. 
125 GOMES, Todas as cidades..., op. cit., p. 153. 
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partir de diferentes olhares e representações. É como se o olhar percorresse as ruas como se 

fosse páginas escritas127. Como Zora , inesquecível para quem a viu nem que seja por uma 

única vez, essas cidades têm a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na 

sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de não 

demonstrar particular beleza ou raridade128. A escrita sobre a cidade seria então a necessidade 

de registrar, de conservar, de comunicar.  Captamos, por meio deste olhar, a percepção que 

cada um possui da mesma, visto que a cidade é múltipla tridimensional e revela contornos que 

só o olhar atento pode decifrar. 

Cada qual tem um olhar singular sobre a cidade que imagina. No entanto, podemos 

reconhecer elementos fragmentados desta cidade em textos plurais, já que “a cidade é 

redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente”129. Não há uma única cidade, 

mesmo aquela que aparenta ser.  Dependendo do ângulo em que se está, essa percepção será 

variada, independente inclusive do ponto de vista de quem escreve e de que lê. 

Nesta perspectiva, a cidade  ora aparece associada a Jerusalém ora a Babel, a Sodoma 

ou a Gomorra, em suma um local de felicidade, paz, confusão, perversão ou perdição. 

Dependendo de quem olha, santa ou pecadora. 

No Brasil, a partir da Independência, alguns escritores passaram a escrever sobre 

questões referentes à vida nas cidades brasileiras. Carneiro Vilella, testemunha das grandes 

transformações existentes no país, relatará na sua obra, aspectos significativos dessas 

transformações, mostrando um Recife, que ganha ares modernos com os seus sobradinhos que 

serviam ao comércio e a moradia dos donos destes estabelecimentos:   

A rua Nova, em 1861, era, como ainda hoje, ladeada de elegantes, vistosas  e bem 
sortidas casas de comércio. Era mesmo uma daquelas que a tal respeito,apresentava 

                                                                                                                                                   
126 CALVINO, As cidades..., op. cit., p. 19, 23. 
127 CALVINO, As cidades..., op. cit., p 18 
128 Ibidem,  p. 19. 
129 Ibidem. 
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um dos melhores aspectos, graças à variedade dos negócios, à concorrência da 
freguesia e à atividade azafamada e alegre dos mercadores- patrões e caixeiros130.  

 

Dessa forma, o Recife aparecerá  para Carneiro Vilella  não apenas como uma cidade 

que possui ruas importantes como a rua Nova,  tida na época como a principal artéria, onde se 

fixou  comércio,  e por onde diariamente deslizava a lavoura representada por cargas de 

algodão e de açúcar. Será nesta rua que residirá uma parte da elite aristocrática do romance, a 

família Favais. Mas também como uma cidade  suja, cheia de becos e vielas, onde a 

população de baixa renda habitava. Surge então, a cidade periférica. É perceptível nas cidades 

esta delimitação espacial.  Se no romance, a rua Nova era considerada o cartão postal da 

cidade, não podemos dizer o mesmo de outras que aparecerão na narrativa, como a do beco 

das Barreiras, que fica na periferia. Ambiente despossuído de qualquer benefício. O que se 

encontra é a falta de estrutura. Neste espaço é que  encontraremos os personagens,  Zarolho e 

Bigode de Arame,  que serão cúmplices de Jaime no crime sórdido que ele iria cometer: 

Era um lugar de má fama e de perigosíssima abordagem, onde se abarracava essa 
população heterogênea, formada de mulheres de soldado, de maridos de prostituta, de 
ladrões noturnos e de indivíduos de todas as espécies e profissões inconfessáveis131.    
[...] 
Apenas aproximou-se da casa indicada pelo Hermínio, impressionou o Comendador o 
aspecto miserável e sórdido da habitação. Excessivamente baixa e acanhada, suja, e 
coberta por uma crosta de poeira e de lama , com as portas e janelas desconjuntadas, 
parecia a casa mais uma pocilga deletéria e imunda de cães do que morada de 
criaturas humanas132. 

Neste fragmento ficam evidenciadas as  condições sub-humanas das classes menos 

favorecidas, que sobrevivem no mau cheiro da periferia, sem saneamento básico. Estas cenas  

contrapõem-se à vida dos moradores da classe aristocrática, ou seja, a rua Nova ou a 

Passagem da Madalena, local onde a elite  desfruta de conforto. 

Os espaços dessa maneira passam  a possuir valores distintos para cada um. Cada 

pessoa conhece o seu lugar.  Se a rua Nova, por exemplo, para Jaime representava  seu 

                                                
130 VILELLA, A Emparedada..., op. cit., p. 31. 
131 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 390. 
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trabalho,  Josefina a via como símbolo de  ascensão social. Morar na rua Nova era sinônimo 

de prestígio. Orgulhosa, a mesma nunca admitiu o fato de ter um marido tendeiro, embora seu 

pai o tenha sido no início de sua  carreira. A filha do comendador Braga,  envergonhava-se da 

atividade de seu pai.  Portanto, se Josefina pensava assim a respeito de seu pai, agora também 

que seu marido tinha essa mesma profissão, mais do que nunca se revoltava o seu orgulho:    

“- Olha, Jaime: quero-te muito bem! Mesmo muito!... mas quando me lembro que vives no 

meio de uma venda...que és vendilhão...nem sei o que sinto.”133 

Desta maneira, força o marido a trocar de ramo. Este, influenciado pela ambição da 

mulher, aceita seus argumentos. Decidem morar na rua Nova, mudando para um gênero mais 

asseado e menos à mercê da freguesia ínfima e ordinária que costumava freqüentar 

semelhantes armazéns. 

Numa outra situação, Jaime vê-se  obrigado a alugar uma casa no Monteiro, quando 

numa visita de Cavalcanti e Celeste, deixa-se levar  pelos arroubos deles, que no entusiasmo 

iam contando a respeito da  influência em ter uma casa para passar o verão nos arrabaldes 

favorecidos como o Poço da Panela,  a Casa Forte, o Caldereiro e Apipucos.  Foi dessa forma   

que a sua família foi para o Monteiro.  As casas dessas duas famílias vizinhas passariam a ser 

o ponto de reunião preferido de moças, rapazes, senhoras e senhores. 

Estes personagens  sabiam o que cada lugar   significava.  A Passagem da Madalena e 

a rua Nova, o lar e o comércio; o Monteiro, o  idílio, a liberdade, o prazer. Este lugar de  

“pecado” proporcionará as ocasiões para que as traições aconteçam 

 
Com pouco, tornaram-se aquelas duas casas pontos de reunião preferidos; e era rara a 
tarde em que as respectivas calçadas não apresentassem o aspecto mais pitoresco e 
alegre que se pode imaginar. 
[...] 
Grupos de moças, bonitas, vivas, alegres, maliciosas, travessas como borboletas, 
faziam diabruras e enchiam o ar com as suas risadinhas argentinas e puras  
[...] 

                                                                                                                                                   
132 Ibidem, p. 391. 
133 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p 41 
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Algumas vezes armavam-se repentinos passeios pela estrada e iam todos ou quase 
todos, moças e rapazes, ora até o Poço, ora ao Cabocó, ora mesmo até Apipucos. 
Outras vezes jogavam as prendas e, à noite quase sempre terminavam às reuniões por 
alguma dança, principalmente nos domingos, dia em que vinha grande reforço da 
cidade. Nestas ocasiões, então, prolongavam-se os divertimentos até onze horas da 
noite ou mesmo mais tarde.134 

 

O narrador revela o Monteiro como um  lugar aprazível para as famílias durante as 

férias de verão. Este espaço será uma espécie de metáfora do quintal, pois é um lugar de 

ousadia, de compartilhar com os amigos determinadas brincadeiras escondidas da vista dos 

pais. Dessa maneira, entendemos o Monteiro como o lugar em que determinadas convenções 

são assim esquecidas, pois 

Durante esse tempo, no arrabalde que a moda consagra naquele ano como o mais 
agradável e por isso o mais apetecível, os rígidos fidalgos, os honradíssimos 
negociantes, os esticados ou rotundos capitalistas, os bisonhos empregados públicos, 
os empertigados juízes, os sérios advogados...todos enfim perdem por algum tempo a 
fisionomia característica, que adaptam quase sempre uma máscara convencional; 
abandonam a rigidez quotidiana dos seus hábitos e, esquecendo os limites do egoísmo 
individual, a que chamam espírito de classe, reputação, exigências de posição e de 
estado, conveniências, ou o que melhor nome tenham, - envergam o clássico e 
democrático paletó de brim branco e fraternizam, humanizam-se na mais íntima e mais 
campestre convivência.135 

 

Durante a narrativa outros costumes dos recifenses são evidenciados. O olhar atento 

sobre o cenário, às pessoas, o linguajar são registrados antes que o tempo os apaguem por 

completo da memória 

- Sa bençam! – murmurou ele com o riso nos lábios grossos e a alegria nos olhos 
vividos de criança – Sinhô mandou perguntar se vosmeçê quer tomar banho?  
- Aonde é o banho? – inquiriu o negociante, tirando a chávena de café da salva e 
munindo-se de um biscoito. 
- É no rio, sim, Sr. – respondeu o moleque – é um banho bom que se faz besta!... 
Agora não é nada!... no tempo de festa, sim : quando vem as moças do Rucife, aquilo é 
todo los dias um  putici de gente, que mete medo.136 

 

                                                
134 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 220. 
135 Ibidem, p. 218. 
136 Ibidem, p. 197 
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Nessa perspectiva os hábitos que havia no Recife do século XIX, vão sendo 

redescobertos, à medida que a narrativa evolui e os personagens são apresentados : “Quando 

estava no Recife, Leandro Dantas morava em uma cela do Convento do Carmo, a qual lhe 

havia sido dada pelo respectivo Prior, à vista de uma carta de recomendação do seu colega da 

Bahia [...]137 

Através do personagem Leandro Dantas, o narrador revela  ao leitor esse costume 

medieval dos carmelitas de hospedar pessoas vindas por recomendação.  A leitura do romance 

proporciona uma verdadeira volta ao tempo. Carneiro Vilella conseguiu com maestria 

eternizar esses momentos que marcaram a vida da nossa cidade.  

O narrador  analisará cada espaço composto por  personagens distintos, revelando-nos  

o Recife do trabalho, o Recife do prazer, o Recife das carências . A cidade  aparece-nos então 

como uma cidade partida, de territórios e subúrbios. Tão ampla que comporta o imaginário de 

todos os grupos. 

No entanto, ao permitir que os  personagens da classe aristocrática e da plebe cruzem 

por muitas vezes caminhos paralelos, que ilustramos aqui com o fragmento do capítulo  A 

bandeira do  Poço 

Uma quantidade enorme de homens, também de todas, também de todas as 
qualidades e estados, de todas s idades e profissões, - brancos, negros e 
mulatos, - formava igualmente o acompanhamento, e conforme a causa real 
que os levara à prática desse ato, ou se recolhiam a um silêncio solene e 
respeitoso... 

  [...] 
Era uma confusão sem método e sem nome: amálgama de todas as classes 
sociais, mistura de todas as conveniências e confusões sem norma da escala 
humana.138 

 

 fica  bem  claro o espaço  que  cada um ocupa. Essa oportunidade de as classes sociais 

distintas se encontrarem numa verdadeira miscelânea  aconteciam em ocasiões especiais, 

como uma procissão, por exemplo. O normal é que a cidade apareça, delimitada por linhas 

                                                
137 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 246. 



 76 

“invisíveis” por aqueles que a habitam. No seu livro a Imagem da Cidade, Kevin 

Lynch139analisa os cinco elementos, que permeiam a cidade: vias, limites, bairros, pontos 

nodais e marcos. Esses limites são barreiras que separam um espaço de outro e são 

importantes na medida que especificam o lugar que cada um deve ocupar. Assim, dependendo 

da classe social essas pessoas, habitarão os lugares privilegiados ou os lugares periféricos. 

Contudo isso não impossibilita as mesmas de  caminharem  pelas vias que são canais de 

circulação ao longo dos quais nos locomovemos e nos relacionamos.140 Se as vias 

possibilitam o cruzamento dos seres, os limites estabelecerão a diferença entre eles. 

   

 Em mais de uma incursão, o narrador satiriza e ironiza o egoísmo, o cinismo e a 

hipocrisia que permeiam os comportamentos humanos nos espaços da cidade, quer  

burgueses, quer  periféricos, mostrando que são iguais, não importa onde morem. Revelará os 

dois lados da sociedade, fazendo-nos ver, inclusive, que para atingir determinados fins, tudo 

se justifica contanto que os objetivos traçados sejam alcançados, pois para  “velhaco, velhaco 

e meio”141: 

 

Para travar, portanto, conhecimento com um homem desses, para conceder-lhe 
amizade e importância, - não se sendo seu igual, - é preciso, é forçoso mesmo: ou que 
se esteja sob o seu domínio quer material quer moral, ou que dele e de seus serviços se 
tenha indeclinável necessidade.142 

 

Se Jaime conseguiu unir-se a Josefina em busca de uma vida estável, fará de tudo para 

que essa estabilidade não sofra abalos, ou por outro lado, não medirá esforços para destruir 

aqueles que a ameaçam, buscará na periferia os “tipos” que não lhe negarão ajuda no plano 

                                                                                                                                                   
138 Ibidem,  p. 361-362. 
139 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa: Ed. 70, 1999. p. 51. 
140 Ibidem, p. 52. 
141 VILELLA, A emparedada op. cit. p. 97. 
142 Ibidem, p. 78. 
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elaborado para acabar com a vida do amante de sua esposa e que fora responsável pela 

instabilidade de seu lar 

E o Comendador sorriu outra  vez, envolvendo o antigo cúmplice num olhar velhaco 
de ironia e de sarcasmo. Ao despedir-se, o Hermínio ofereceu-lhe os seus serviços, o 
que ele agradeceu cordialmente. Em seguida voltou para casa, lépido e fresco como se 
houvesse tirado de cima um peso enorme, ou se tivesse encontrado solução para 
qualquer dificuldade143. 

    

Ao contratar o serviço dessas pessoas sem escrúpulos, tornar-se-á igual a elas 

O negociante tirou do bolso uma carteira, e separando dela um punhado de cédulas, 
entregou-as, sem contar, ao seu confidente e emissário. 
O Zarolho recebeu tudo que se sumiu imediata e rapidamente no bolso e saiu 
resmungando com os seus botões: 
- Hum!... tu que dás dinheiro sem contar... aí há cousa. 
Na sala, cada vez mais concentrado, com a fronte mais enrugada e a palidez mais 
cadavérica, o negociante continuava a passear.144 
 

A sociedade recifense aparece assim com seus valores sendo questionados, com 

histórias   escandalosas, onde tudo acontecia e se resolvia por debaixo dos panos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 VILELLA, A Emparedada op. cit, p. 542. 
144 Ibidem, p. 36. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 A RUA NOVA: CRÔNICA DE UMA TRAGÉDIA ANUNCIADA  

 
 
 Rua considerada por alguns como a mais elegante do Recife,  no entanto foi palco de 

tragédias e violência. Ali aconteceram  fatos extraordinários como o crime  que tirou a vida de 

João Pessoa, e que pela repercussão política é considerado a maior desgraça ocorrida naquela 

rua. No dia 26 de julho de 1930, encontrava-se João Pessoa na Confeitaria Glória. Tinha 

como acompanhantes Agamenon Magalhães, Caio de Lima Cavalcanti e Alfredo Dias, 

quando foi surpreendido por dois tiros dados por João Dantas. Após tentativa frustrada de 

salvamento o governador da Paraíba veio a falecer. Esse fato, apesar de não ter conotação 

política, pois foi um crime passional, em que interesses pessoais falaram mais alto, abalou 

todo o país, aumentando o clima de descontentamento com o Governo Federal e seria um dos 

estopins para deflagrar o movimento revolucionário. Anteriormente, no século XIX, em 1821, 

o cadáver  de João Souto-Maior, ficou  sentado e amarrado, barbaramente exposto no oitão da 

igreja-matriz de Santo Antônio, com o objetivo de  facilitar o reconhecimento pelos que por 

ali passassem. Posteriormente seria identificado como o homem que tentara  assassinar o 

então governador  Luiz do Rêgo. Tal crime seria cometido, devido a truculência do 

governador contra pessoas da família de João Souto. Esse fato, seria considerado, inclusive, 

como a primeira tragédia da rua Nova, segundo Rostand Paraíso.145 

 Já em meados do século XIX,  um boato corria no Recife, sobre uma jovem grávida 

que teria sido emparedada viva pelo pai. Verdade ou boato, a trama inspirou Carneiro Vilella 

                                                
145 PARAÍSO, Rostand. A velha rua Nova e outras histórias. Recife: Bagaço, 2002. p. 186. Rostand é médico e 
escritor pernambucano. Ocupa a cadeira  de nº 14 da Academia Pernambucana de Letras. É também autor de 
Antes que o tempo Apague,1993; Tantas histórias a contar,1994; O Recife   e a II Grande Guerra, 1995;Esses 
Ingleses, 1997; Cadê Mário Melo,1997;  A Indefinível Cor do Tempo,1998; A Esquina do Lafayette e outros 
tempos do Recife, 2001. 
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para que construísse o seu romance abordando dessa maneira  a violência  na Literatura. Aliás 

a violência contra a mulher. 

 Sabemos que existem vários formas de violência e que ela pode ser até mesmo 

encarada como normal, dependendo da época em que se vive, visto que o castigo  seria uma 

espécie de purgação ou reparação pela transgressão, o fato é que ela perpassou  toda a 

História,desde a Antiga até a atual  continuando a atormentar-nos. 

 A violência urbana de uma forma geral é responsável pelo medo e insegurança. Na 

literatura brasileira, alguns escritores têm-se dedicado a escrever sobre esse tema, no âmbito 

da desordem ou da sátira amarga. O medo, a violência física e moral são abordadas por: 

Ignácio de Loyola Brandão, Ivan Ângelo, Rubem Fonseca,Dalton Trevisan, Gilvan Lemos e 

Carneiro Vilella no seu último romance e mais uma galeria de autores contemporâneos. 

 A Literatura por ser um elemento de captação e recriação das coisas que nos rodeiam, 

tem enfocado, de diversas maneiras, a violência contra a mulher. Acreditamos que Carneiro 

Vilella faz parte dos pioneiros que abordaram esse tema . 

 

4.1  A enunciação n’A Emparedada da rua Nova 

 

 O narrador é o elemento estruturador da história. É ele que conduz o enredo, 

proporcionando ao leitor o desenvolvimento da trama. Podemos caracterizar no primeiro 

momento, o narrador d’A Emparedada, conforme a tipologia de Friedman de onisciente 

intruso. Esse tipo tem a liberdade de narrar à vontade. O narrador sabe mais  que as 

personagens,  porque tem total conhecimento de tudo o que vai acontecer. Não participa dos 

acontecimentos, mas está presente na narrativa apenas com a função de narrador. Conhece 

tudo a respeito de todos. Seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre 

a vida, os costumes, os caracteres, a moral, que podem ou não estar entrosados com a história 
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narrada. Assim, é que em diversos momentos, interrompe a narrativa e deixa que o seu 

comentário apareça,  para logo depois voltar ao ponto de onde parou:  

 

Essa história, que mais tarde devia ser produzida no Jornal do Recife como 
informação exata e fidedigna, comoveu por extremo a senhora e as duas filhas do 
delegado. Por mais de uma vez as lágrimas haviam nublado a limpidez dos seus olhos 
curiosamente abertos, e exclamações de piedade tinham cortado a narração do 
Comendador. Era tal a comoção produzida  e a tristeza espalhada em todos os 
semblantes que o escrivão, - velho patusco e metido a espirituoso, principalmente 
depois das sobremesas, - se julgou na rigorosa obrigação de alegrar a companhia e 
para esse fim começou a distrair as tristezas com as suas facécias e jocosidades, 
recurso aliás de que lança mão todo parasita que julga ser esse o melhor meio de 
agradecer e de pagar o que consome.146 

 
 

A intromissão do narrador também fica caracterizada quando este descreve os 

personagens, dando- nos uma visão  antecipada do caráter deles, imprimindo ao seu estilo um 

certo coloquialismo, como podemos perceber neste fragmento 

A mulher de Jaime era brasileira, - muito brasileira mesmo. Nascera imbuída desses 
preconceitos aristocráticos orgulhosos, que forma o fundo do nosso caráter e fazem 
com que julguemos certos meios de vida pouco dignos de nós, - como que abaixo da 
nossa prosápia.147 
[...] 
Orçava a sua idade pelos trinta e sete a trinta e oito anos, mas, se como já o disse um 
escritor, a mulher tem a idade que representa e não a que realmente possui, poder-se-ia 
afirmar que D.Josefina rastejava quando muito pelos seus vinte a trinta anos, tais eram 
a frescura da sua tez, o brilho incandescente dos seus olhos, o mimo do seu sorriso e a 
esbelta elasticidade da sua cintura.148 

  

 Ao apresentar-nos Josefina como uma mulher  orgulhosa, o narrador revela ao leitor o 

primeiro indício de tempestade, visto que  a mesma considerava-se   superior ao seu marido 

que era português e taverneiro e que chegava a sentir um embrulho no estômago ao pensar 

que ele passava o dia a enodoar-se com gorduras. Dessa forma, os leitores não se 

surpreenderão quando a mesma ao conhecer o elegante Leandro Dantas  apaixona-se. 

                                                
146 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 150. 
147 Ibidem, p. 40. 
148 Ibidem, p. 44. 



 81 

Em outra situação  são os sentimentos destes personagens que são postos em evidência 

na tentativa de fazer-nos espectadores  de seus sofrimentos: 

 

A cólera e a tristeza presidiram a essa mudança. Eram  agora duas a sofrer pela mesma 
causa, a mãe e a filha e sem que uma soubesse do sofrimento da outra, sem que ambas 
se pudesses mutuamente consolar. Se até então fora difícil a Josefina encontrar-se com 
o amante, daí em diante era-lhe  completamente impossível. O seu coração deveria 
contentar-se quando muito, com algumas rápidas e insignificantes conversações em 
casa de alguma amiga. Isto porém, não lhe bastava: o seu amor – criminoso e sem 
direito a esperanças legítimas- não era desses que se contentam com o platonismo dos 
olhares, dos suspiros, dos apertos furtivos de mão e dos protestos e troca de 
juramentos em conversações líricas e piegas. Quem morde uma vez o fruto proibido, 
não pode mais contentar-se  unicamente com o aroma que ele exala.149 

 

Neste fragmento Jaime, após descobrir que  sua mulher o traia, trata de acabar  de vez 

aquelas férias para  tristeza da mãe  e filha. O narrador mostra-nos o sofrimento das duas 

mulheres que não podem consolar-se entre si. Essa interferência do narrador comentando os 

acontecimentos, permitindo que os leitores possam apreciar de fora o sofrimento e as reações 

das personagens, faz parte do estilo de Carneiro Vilella. Ao mostrar Josefina de uma maneira 

descontrolada e histérica  far-nos-á perceber  que o seu lar outrora feliz passará a ser de 

desordem e infelicidade.  

Dominando tudo e todos, até mesmo provocando reações de raiva e indignação dos 

leitores, o narrador nos coloca  a uma certa distância, conservando-nos ironicamente afastados 

deles, impedindo nossa identificação com qualquer personagem bem como frustrando a 

absorção na seqüência dos acontecimentos, com pausas freqüentes para a reflexão crítica: 

“Enquanto o negociante e o Zarolho correm caminho de Jaboatão, seguidos de perto pelo 

emissário  do caixeiro, reataremos nós a nossa narração, voltando de novo ao ponto em que 

deixamos o avô e a neta.150 

                                                
149 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 398. 
150 Ibidem, p. 106. 
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Muito comum no século XVIII e no começo do século XIX, o narrador onisciente 

intruso saiu de moda a partir da metade do século XX. Essa interferência do narrador, 

comentando os acontecimentos, freando a história e procurando se colocar do ponto de vista 

dos leitores, para apreciar de fora as ações e reações das personagens é característica desse 

momento. Machado de Assis realizava essa técnica magistralmente. 

Percebemos, no entanto, que no romance analisado, a intromissão não apenas se dá 

através do narrador, mas também do autor, na medida em que emite opinião sobre temas de 

que trata em textos de outros gêneros como o jornalístico. 

Sabemos que certas perguntas e/ ou comentários ainda que surjam indistintas no fiel 

relato, não correspondem em rigor, ao narrador, conforme nos explica Oscar Tacca no seu 

livro As vozes do romance: 

Vejamos mais concretamente. No Père Goriot o narrador conta-nos: “ O formoso 
português não se tinha atrevido a dizer uma palavra. Porquê ?”. Este porquê ?, 
atribuídoao narrador, torna-se retórico e gratuito. Não pode, com efeito, pertencer-lhe. 
A sua instância situa-se num plano superior, muito mais próxima da do autor. Se 
alguma dúvida nos restasse, a frase que imediatamente se lhe segue contribuiria para 
desvanece-la: “Evidentemente que não há nada mais difícil do que notificar uma 
mulher de um ultimato semelhante”, nítida intrusão do autor.151 

 

Essa posição é reiterada por Wayne Booth apud Lígia Chiappini Leite152 quando 

afirma que o autor não desaparece, mas se mascara constantemente, atrás de um personagem 

ou de uma voz narrativa que o representa. Booth também era  contra a teoria do 

desaparecimento do autor, defendida por Lubbock. Nessa perspectiva ressaltamos alguns 

fragmentos n’A Emparedada nos quais esse autor implícito faz ressoar a sua voz: “Esta 

escrava conseguiu libertar-se, depois de algum tempo, e no ano de 1884 foi, na Corte, criada 

                                                
151 TACCA, Oscar. As vozes do romance. Coimbra: Livraria Almedina, 1983. p. 64. 
152 LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 2002. p. 17-18. 
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do autor destas linhas. É as suas informações que se deve o conhecimento exato de parte das 

cenas íntimas e violentas da família Favais.153 

 
 Ou 
 

Celeste Cavalcanti...Triste foi o fim dessa formosa pecadora! Do que se passou, 
porém, depois que o marido surpreendeu a sua confissão, nada podemos adiantar por 
ora, (sic) porque faz parte de outro romance, que não será propriamente continuação 
deste mas que com ele tem grandes pontos de contato e relações muito íntimas, 
formando talvez um episódio à parte, tão interessante como o primeiro.154  

 

 Segundo Dal Farra,155 o ponto de vista do narrador, por mais amplo ou restrito que 

seja, é sempre um recurso do autor-implícito para promover “lacunas” – por excesso ou 

carência de lucidez. Desta forma, Carneiro Vilella, enquanto autor, intromete-se na narrativa 

para informar ao leitor não somente como soube da história, mas também o destino de 

determinados personagens. Em outros momentos  a intromissão se dá em torno de questões 

sobre política e/ou religião, o que suscitou em Sylvio Rabello156 o comentário de que Carneiro 

Vilella foi influenciado no pior sentido pelas agitações do seu tempo, devido ao gosto de luta 

e polêmica: 

Para a mulher, porém, - para a futura mãe de família, para a verdadeira base da 
sociedade moderna, - estreitavam-se os horizontes intelectuais e morais, proibiam-lhe 
a liberdade de pensar e de sentir, entregavam-na aos corvos do fanatismo e da 
hipocrisia, asfixiavam-lhe o coração, envenenavam-lhe o espírito e, em vez de 
procurarem formar uma esposa e uma mãe com todas as aptidões para procriar 
cidadãos e homens de espírito, preparavam uma beata inútil e estúpida, apta apenas 
para dissertar sobre as problemáticas virtudes do rosário ou para engrolar ladainhas 
depois de indigestos e perniciosos sermões jesuíticos.157 

 

 Pelo fragmento exposto acima, podemos perceber que o autor não conseguia ficar 

neutro em determinados assuntos e que os resquícios da Questão Religiosa ainda mexiam com 

                                                
153 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 542. 
154 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 554. 
155 DAL FARRA, Maria Lúcia. O narrador ensismesmado (o foco narrativo em Vergílio Ferreira). São Paulo: 
Ática, 1978. p. 24. 
156 RABELLO, Silvio. Um novelista de Província. In: ______. Caminhos de Província. Recife: Imprensa 
Universitária da UFPE, 1965. p. 63-64. 
157 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 43. 



 84 

seus sentimentos, provocando um ato de desaprovação. Carneiro Vilella revela-se anticlerical 

no melhor estilo realista, resumindo sua crítica não somente à burguesia a qual 

responsabilizava pelo fracasso da educação feminina, como à religião católica oficial pelo 

emburrecimento e confinamento social da mulher, incapacitando-a inclusive para a educação 

de bons cidadãos. 

É de Maria Lúcia Dal Farra o comentário a respeito do autor intruso: 

 
Manejador de disfarces, o autor, camuflado e encoberto pela ficção, não consegue 
fazer submergir somente sua característica – sem dúvida a mais expressiva – a 
apreciação. Para além da obra, na própria escolha do título, ele se trai, e mesmo no 
interior dela, a complexa eleição dos signos, a preferência por determinado narrador, a 
opção favorável por esta personagem, a distribuição da matéria e dos capítulos, a 
própria pontuação, denuncia a sua marca e a sua avaliação158. 

 

Em suma, Dal Farra conclui que  não basta considerar apenas os tipos de foco 

narrativo , pois só a relação destes com o autor implícito pode levar-nos à visão de mundo que 

transpira da obra, aos valores que ela veicula, à sua ideologia. 

Embora o narrador d’A Emparedada seja uma espécie de um demiurgo, que tudo sabe 

a respeito de todos, por vezes cede a sua voz para que  outras vozes surjam ipsis litteris de 

modo a proporcionar a condução da narrativa por determinados personagens a fim de que os 

fatos venham à tona, ganhando em vibração humana.  Dessa  maneira , as coisas, os fatos e os 

seres tomam imediatamente a forma e o sentido que têm para cada  personagem, não para um 

juiz superior e distante:  

Passou-se então uma coisa horrível e que me fez arrepiar os cabelos da cabeça. Dentro 
do banheiro estava uma pessoa envolta num lençol como se fosse uma mortalha, e a 
debater-se convulsiva e violentamente.Mas pelos movimentos contidos e pouco 
acentuados, conhecia-se que a pessoa que ali estava tinha os pés amarrados e as mãos 
atadas por detrás das costas.Ao passo que fazia esforços inauditos para desvencilhar-se 
das prisões que a retinham e para erguer-se daquele túmulo,onde a iam enterrar ainda 
viva,soltava uns gemidos surdos e roucos de quem está amordaçado. 

  [...] 
- Não te calarás, miserável criatura ? 
- Meu pai! – murmurou uma voz suplicante e cheia de soluços 

                                                
158 DAL FARRA, O narrador ensismesmado..., op. cit., p. 20. 
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- Cala-te! – rosnou o homem, continuando sua faina. 
- Perdoe-me... – soluçou mais fraca a mesma voz. 
- Tens o que mereces 
-Em.. nome...de meu filho.   
- Ah! – rugiu o homem como se a sua raiva aumentasse, e debruçando-se ainda para 
dentro do banheiro. 

            -  Ouviu-se então um estertor de quem morre asfixiado: o homem levantou-se. 
 - Não! – bradou ele com um acento de voz terrível e infernal. Eu não quero que 
morras pelas minhas mãos. 
-E, correndo a tábua, o homem levantou-a sozinho e colocou-a sobra as bordas do 
banheiro,como se tivesse pressa em tapar a boca daquela medonha sepultura159. 

 Através desta narração do pedreiro,  tivemos a oportunidade de saber do sofrimento de 

Clotilde, ao mesmo tempo,  ver que de nada adiantaram os seus rogos.  Como sua mãe 

enlouquecera ao descobrir o triângulo amoroso, no qual estava envolvida e o seu avô falecera 

vítima dos últimos desgostos ao saber o que se passava com a filha e a neta, Clotilde se vê só, 

sem ninguém a quem recorrer. Indefesa, restou-lhe o destino trágico, que o leitor  

compartilha, através da narrativa de um personagem alheio ao drama, que também mediante 

ameaça de morte não pôde ajudá-la: 

- Por um momento tive a idéia de intervir em favor daquela desgraçada que ia ser 
enterrada viva, e comecei a formular uma objeção. 
- Cale-se! Bradou o homem no auge do furor. Não quero observações suas! Limite-se 
a executar a executar o trabalho que lhe compete, ou terá o mesmo destino que vai ter 
àquela miserável que despertou a sua piedade. 
- Mas o Sr. Me obriga a cometer um crime... 
- Não! – obrigo-o a castigar uma criminosa160. 

 Ao substituir a visão onisciente do narrador pela inter-visão dos personagens, os 

leitores têm a possibilidade de saber o que se passa na cabeça de cada um. Se o pedreiro 

recrimina a atitude de Jaime, este pelo contrário, justifica-a afinal, julga sua filha  uma 

criminosa e como tal deveria ser punida.  A transgressão de Clotilde, de acordo com a função 

proppiana  precede ao dano e a reparação do mesmo. Assim, a sua falta resultou no castigo 

que lhe foi aplicado.  
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 4.2  O enunciado na Emparedada da rua Nova 

 A história ficcional está centrada sobre um fato singular: um triângulo amoroso 

envolvendo mãe e filha. O marido (Jaime) ao descobrir a dupla traição, arquiteta um plano 

para matar o amante (Leandro), obrigando sua filha (Clotilde), que está grávida, a casar com 

seu primo. Como esta se recusa, é emparedada. A esposa (Josefina) enlouquece. É 

interessante notar que a narração da história não é linear, não havendo coincidência entre 

início da trama (a história artisticamente apresentada) e início da fábula (a história na ordem 

cronológica dos acontecimentos). O relato começa pelo meio, quando aparece no Engenho 

Suaçuna um cadáver. É através de um olhar retrospectivo (flashback) que o narrador informa 

o leitor como se deram os acontecimentos, desde o casamento de Jaime com Josefina à 

descoberta de sua traição. 

 A história não apresenta surpresas, pois vários indícios prenunciam a catástrofe. O 

desfecho trágico é sugerido no próprio título, assim todos já têm uma noção do que vai 

encontrar. 

 Todorov 161 afirma que o leitor  lê um livro antes de tudo como a narrativa de uma 

intriga, sem se preocupar pelos problemas teóricos.  Carneiro Vilella construiu a intriga do 

seu romance nos moldes folhetinescos da época de modo a prender esse leitor a cada capítulo. 

Dessa maneira podemos resumir essa intriga a partir do seguinte esquema : 

 

4.2.1  Situação inicial da trama ( momento estático e conflitivo ) 

 

 Jaime Favais, sobrinho do Comendador Braga chega ao Brasil, torna-se caixeiro de 

seu tio e casa-se com sua prima, Josefina. Após anos de uma vida tranqüila, Josefina muda de 

comportamento levando o marido a desconfiar que ela o está traindo. 

                                                                                                                                                   
159 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 549-550. 
160 Ibidem, p. 550.  
161 TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 84. 
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4.2.2  Atualização do conflito 

 

 Após participar de uma procissão no Poço da Panela, onde há uma arruaça, as 

mulheres refugiam-se na casa do padre Aristides. Nesse momento, a mãe de Leandro que 

também participara, vê seu filho entrando na dita casa e falando aos companheiros em alta 

voz, diz que quer ver a amante de seu filho. Jaime que passava por perto se surpreende com 

tal revelação e ao entrar na casa encontra sua mulher ao lado de Leandro conversando. 

 

4.2.3  Paroxismo do conflito 

 Com a idéia de vingança em mente, Jaime arma um plano para atrair o seu desafeto, 

imitando  a caligrafia de Josefina e escrevendo a seguinte carta: 

Amanhã vou a Jaboatão ver uma casa, que meu marido quer por força alugar talvez 
para nos separar ainda mais. Eu vou só com Clotilde e meu sobrinho. 
Vai a Jaboatão: eu te espero sem falta. Só assim te poderei ver e estar junto de ti 
alguns momentos. 
Manda-me dizer se vais. 
Assim que chegares, toma o hotel, eu te mandarei dizer lá onde estou. 
Vai! vai! Eu te espero e te amo!162  

4.2.4  Tragédia final  

 

 Leandro, pensando realmente ser de sua amada aquela carta, vai “inocentemente” ao 

seu encontro e ao chegar no local combinado é assassinado. 

 Josefina enlouquece ao saber de Clotilde e Leandro. 

 Clotilde ao descobrir-se  grávida e sabendo do assassinato de seu amado recusa-se a 

casar com seu primo e também é assassinada pelo próprio pai. 

Este  modelo estava voltado para um tipo de diegese   muito ao gosto da literatura de 

massa folhetinesca de estrutura simples e de ideologia conservadora163, cujo conteúdo 

                                                
162 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p 418-419. 
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colocado no fim da história é um significado moral.  Embora a morte de Clotilde cause 

revolta, esta é justificada pelo seu pai, devido a sua transgressão. A esse tipo de narrativa 

Bakhtin chama monológico por admitir a existência de uma verdade e de uma ordem únicas e 

inquestionáveis e ideológico por corresponder às aspirações da coletividade164. Assim, a 

atitude de Jaime tem um caráter moral. A sua mulher e sua filha  por se desviarem das normas 

foram punidas. 

 O romance pode ser considerado um drama nos quais os personagens são movidos 

 pela busca do  poder, dinheiro, sexo, prestígio. É a ambição desses valores que os norteia. A 

nosso ver Jaime, João Paulo, Josefina, Celeste e Leandro se mostram sem escrúpulos e sem 

cerimônias em busca desse algo, que só será alcançado por vias tortuosas. As ações destes 

personagens revelam o caráter degenerado que cada um possui. Nessa perspectiva, terão uma 

justificativa para tudo o que realizarem.  

 

4.3  Os personagens d’A Emparedada 

 

 Antonio Candido165, afirma que um enredo não pode ser construído sem os 

personagens, visto que estes são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Assim enredo e 

personagens estão interligados. O enredo existe através das personagens; as personagens 

vivem no enredo e os torna vivo. Nessa  perspectiva, apresentamos a seguir como os 

personagens d’A Emparedada foram construídos de modo a dar vida a estrutura narrativa, 

dando força a eficácia do romance. O narrador centralizou sua análise nestes personagens 

distintos, criticando valores convencionais hipócritas, mostrando o lado podre dessa classe 

social. 

                                                                                                                                                   
163 D’ONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto: prolegômenos e teoria da narrativa. São Paulo: Ática, 1999. p. 85. 
164 Ibidem, p. 85. 
165 CANDIDO, Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1981. p 53-54. 



 89 

Jaime, o protagonista, é retratado como um homem interesseiro, calculista e frio; Suas 

ações sempre foram premeditadas, desde o casamento com sua prima Josefina, até o 

assassinato de seu rival, Leandro.  De caráter decidido sabe o que quer e procura com todas as 

forças realizar o que planejara, sem escrúpulos e sem remorso. 

Tinha então Jaime vinte e três anos feitos e via meio realizados os seus sonhos de 
ambição. Mas não era tudo: aspirava a um resultado melhor. Dotado de uma 
tenacidade invencível, desde que entrara para a casa do tio, formara um projeto e, 
assim como caminhara até então, continuaria a caminhar para a sua completa 
realização166. 
 

 A história de Jaime é igual à de outros portugueses pobres  filhos de agricultores  que  

vendo-se sem recursos, sem perspectiva em sua pátria, viajam para o Brasil com o firme 

propósito de conseguir fortuna através do trabalho. Ao chegar ao Brasil, tornou-se caixeiro de 

seu tio, o comendador Antônio Braga, e procurou adquirir a confiança do negociante: 

 
Havia este descoberto uma nova aritmética que aplicava rigorosa e proporcionalmente 
a todos os trocos, e um novo sistema de pesos e medidas, o qual, se diminuí o volume 
e a quantidade dos artigos vendidos, tinha em compensação a vantagem de aumentar 
um saldo extraordinário no balanço final da mercadoria. 

  [...] 
Todas essas qualidades e os subseqüentes resultados impressionaram e atuaram de tal 
forma no ânimo reto e justiceiro do velho vendilhão, que, em atenção a tudo isto e 
mais ao laço de sangue que os unia, deu ele, alguns anos depois, sociedade ao 
sobrinho, figurando no contrato social, por parte deste, um capital de trinta contos de 
réis167.  

  

Daí, para o passo seguinte, ou seja, o casamento com a sua prima Josefina foi um pulo. 

Jaime sabia que essa união renderia bons frutos num futuro próximo, já que Josefina era filha 

única, portanto planejou meticulosamente o casamento que lhe proporcionaria  dinheiro, fama 

e poder. 

 O comendador Braga acreditava piamente na “boa” índole do sobrinho e ao saber de 

suas intenções com sua filha  não se fez de ofendido, muito pela contrário, pois 

 

                                                
166 VILELLA, A emparedada..., op. cit.,  p. 38-39. 
167 Ibidem, p. 38. 
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Eis  que seu sobrinho lhe caía do céu. O tio conhecia-o de sobra – pelo menos o bom 
velho assim o supunha – tivera tempo suficiente para estudar o seu gênio, as suas 
aptidões, e de tudo concluía que o Jaime realizava o ideal de um genro para si e de um 
marido para a filha168.  

 
  

Possuidor das características admiradas pelo tio: ativo, econômico, inteligente, 

sensato, trabalhador e “honesto”, Jaime apresentava todas as garantias possíveis para ser um 

bom genro e um excelente marido, então  

O  casamento, portanto, foi marcado para daí a dois meses e no prazo prefixo realizou-
se solene e aparatosamente com grande gáudio dos parentes e por entre bênçãos e mais 
emboras dos amigos e conseqüentemente  inveja dos rapazes, que viam escapar-lhes 
um bom dote e uma lindíssima mulher169.  
 
 

Durante algum tempo a união de Jaime e Josefina transcorreu sem problemas, 

digamos, num verdadeiro mar de rosas. Os primos se adoravam. A felicidade total aconteceu 

com a chegada dos dois filhos, Manoel e Clotilde, no entanto esse clima de harmonia iria ser 

alterado. O aparecimento de Leandro irá quebrar a harmonia da família Favais. 

Jaime ao saber da traição de sua mulher  armará um plano para acabar com o seu 

desafeto unindo-se a pessoas dispostas a fazer tudo por dinheiro, no caso Hermínio, conhecido 

por Zarolho e Bigode de Arame. Esses personagens secundários serão de vital importância 

para o desenvolvimento da trama.  

Leandro Dantas, filho de uma relação proibida entre sua mãe, uma brasileira  com um 

negociante português casado, era um   bon vivant,  à procura de amizades com mulheres ricas,  

tornando-se amante de algumas delas. Sua fama corria solta. As mulheres o adoravam. Sua 

agenda estava sempre cheia como nos mostra esse fragmento: 

 

                                                
168 Ibidem, p. 40. 
169 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 40. 
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Se algum amigo o encontrava e indagava o seu destino, ele respondia logo no tom 
natural do mundo, como se praticasse uma cousa de todos os dias: 
- vou à casa da viscondessa... 

ou 
- vou ver as meninas do comendador... 
 

ou então : 
 

- vou tomar chá com a baronesa.170   
 
 

Aliás, podemos afirmar  que a principal característica desse moço era seduzir mulheres 

ricas, deixá-las perdidamente apaixonadas para depois abandoná-las. O fato de poder estar nos 

lugares em que essas pessoas costumavam freqüentar muito facilitava suas investidas. Foi 

assim com Celeste, mulher de Cavalcanti e amiga de Josefina:      

 
E assim dizendo, o rapaz assestou pertinaz e insolentemente o binóculo no rosto 
iluminado de Celeste, e começou a analisá-la com vagar e interesse. 
É com efeito, encantadora! – disse ele, pouco depois, sem tirar o binóculo – 
tem um colo de tentar o próprio Santo Antônio171. 

 

Foi  assim com a mulher de Jaime.  Em suma  “era pelas mulheres e no meio delas que 

ele reinava como soberano. A sua natureza sensual e o seu gênio afoito davam-se bem na 

atmosfera feminina”172. 

Leandro tinha a vantagem de ter tido uma boa educação, graças aos cuidados de seu 

pai, comerciante português, que como medo de um escândalo  resolvera assumir a sua 

paternidade, portanto, sabia se portar nos lugares mais chiques. O pai o queria doutor e 

Leandro só não o foi, porque a índole de sua mãe que corria no seu sangue falou mais alto 

 

Entretanto Leandro ia estudando e progredindo. Aos quatorze anos dava as mais  
significativas provas de inteligência, mas também as mais exuberantes de audácia e de 
libidinagem. No colégio – nessa sementeira de vícios e de maus costumes – por mais 
de  uma vez merecera os mais ásperos castigos pela sua corrução e práticas imorais. 

                                                
170 Ibidem, p. 247. 
171 VILELLA, A emparedada..., op. cit.,  p. 237-238. 
172 Ibidem, p. 248. 
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Passava dias inteiros em casa de seu pai, ouvindo os conselhos piedosos e honestos de 
sua, digamos, madrasta, presenciando os exemplos de virtude, de que era ela uma 
conscienciosa e emérita cultora; mas também freqüentara – e até preferia – a casa de 
sua mãe, onde recebia lições inteiramente contrárias às outras e mais agradáveis  à sua 
índole e era testemunha de cenas e atos que, longe de repugnarem a sua natureza e 
revoltarem a sua qualidade de filho, lisonjeavam os seus vícios de homem e elevavam-
no pela novidade e de alguma sorte por corresponderem aos secretos ardores do seu 
sangue, às impetuosidades fogosas de sua raça, à sua índole enfim173. 
 

 

 Além do mais, possuía um  porte elegante que impressionava a quem o visse, pois 

trajava com um apuro irrepreensível: “Todas as tardes invariavelmente, estivesse onde 

estivesse aboletado, era certo verem-no   vestir-se com o maior chique possível , calçar a luva 

gris perle ou cor de palha, ajeitar o pince-nez, curvar um pouco a elegante bengala de 

unicorne e sair para a rua174.  

 Com efeito, o narrador o descreve como um belo rapaz na acepção mais fiel da 

palavra, ressaltando inclusive a miscigenação das três raças que corria em seu sangue: 

 

Ao vê-lo, conhecia-se logo que girava em suas veias o sangue dessas três raças e que 
nele se fundiam as três naturezas correspondentes. Devia ter a inteligência do europeu, 
a indolência do americano, e a impetuosidade dos filhos dos desertos da África. 
 A sua estatura era regular e notavelmente elegante. O rosto era moreno e expansivo. 
Sob uma testa alta e redonda, coberta por cabelos castanhos e crespos, abriam-se dois 
olhos grandes igualmente castanhos, quase pretos, ternos e brilhantes; ora lânguidos 
como uma súplica, eram imperiosos como uma ordem: olhos dignos de uma mulher. O 
nariz, levemente aquilino, tinha uma narinas largas e que aflavam de contínuo. A boca 
era um pouco grande e fechada por lábios grossos e sensuais. Usava de toda barba, que 
era castanha como os cabelos e leve como fios de seda frouxa175.  

 

 Pode-se perceber pelo fragmento descritivo acima  de Leandro Dantas, que o narrador 

quis deixar bem claro o seu poder de sedução e que ninguém ficava indiferente a sua figura. 

Mantendo um certo mistério a respeito de sua origem conseguia circular nos melhores 

ambientes sem ser incomodado,  mantendo a posição conquistada à todo custo. As  pessoas, 

devido ao seu porte elegante, não o incomodava e quando perguntava o que fazia dizia sempre 

                                                
173 Ibidem, p. 264-265. 
174 VILELLA, A emparedada..., op. cit.,  p. 247. 
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que estudava medicina na Bahia. Dessa maneira, ia  enganando a todos, procurando inclusive 

desaparecer por algum tempo para dar a impressão que estava às voltas com os estudos. 

 Ao eleger as suas vítimas, Leandro procurava ser apresentado aos maridos pois 

acreditava que  “para obter-se o amor das esposas o caminho mais seguro é a amizade dos 

maridos”176. Dessa forma, as portas das casas estariam abertas. Daí era só esperar o momento 

oportuno para capturar sua presa. Ao ver Celeste, amiga de infância de Josefina e esposa de 

Cavalcanti, senhor de Engenho,  no teatro, Leandro sucumbiu aos  seu encantos. Procurou ser 

apresentado. Fez-lhe a corte. Esta também saiu impressionada: “Desde que voltara do teatro 

que só pensava no rapaz e esta insistência voluntária do pensamento, os  exageros naturais da 

imaginação febricitante e romanesca da moça, concorriam cada vez mais para exaltar-lhe a 

sensibilidade e dar maior vulto àquela paixão nascente e invasora”177.  

 O fato da mesma  receber os amigos às quartas-feiras facilitou os encontros. De gênio 

expansivo, alegre, Celeste agradava a todos que estavam a sua volta. Era presença obrigatória 

em todos os bailes. Ninguém ficava indiferente  à beleza da senhora de engenho, nem mesmo 

os escravos que tinham verdadeira devoção por sua pessoa. É bom frisar que foi Celeste a 

responsável pelo fim dos castigos contra os negros na fazenda de seu pai. “Os escravos 

adoravam a sinhazinha e a sinhazinha fazia deles o que queria”178.  

A cordialidade de Cavalcanti, seu esposo, confirmou-se quando o mesmo abriu as 

portas de sua casa para o novo conviva. Cavalcanti era o que se pode chamar de marido 

apaixonado, ou seja, o último a saber das estripulias da esposa. Alguns amigos o lastimavam 

em segredo. Outros riam-se da sua boa fé, ou zombavam da sua desgraça, supondo-o 

cúmplice das atitudes de sua mulher. 

No entanto, o comportamento de Cavalcanti era devido ao amor que lhe tinha, pois: 
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Amava-a tanto que nunca a ofendera com a mais leve sombra de um ciúme. A 
qualquer ato menos pensado, ou cheio de estouvamento, que sua mulher praticava, ele 
dizia consigo em forma de desculpa: 

  -É gênio dela! Tem azougue nas veias... é um pouco leviana, porém não passa disto179.  
   

 A dimensão do amor de Cavalcanti por Celeste pode ser entendida no momento em 

que ele resgata as cartas que se encontravam com a mãe de Leandro, quando esta foi 

chantagear sua esposa. Como um verdadeiro cavalheiro, não permitiu que ela pedisse dinheiro 

emprestado para o resgate. Embora  sofresse com a traição, impediu que a sua esposa passasse 

por tal  situação: “Instantes depois soluçava como um desesperado e com as lágrimas 

ardentes, que corriam de seus olhos, inundava o colo e o rosto de Celeste, sobre a qual se 

debruçava como uma criança enlouquecida que vê a morte roubar-lhe a mãe que a alimentava, 

o ente que era toda a sua vida”180.  

  Celeste  apaixonara-se  por Leandro. Este por sua vez pôde dar livre curso ao que ele 

chamava o seu amor, mas ao que não passava de mais um capricho de sua excessiva 

sensualidade. 

 Assim, foram-se passando os dias. O idílio existente no Monteiro continuava cheio de 

emoções. Quando não podia vê-lo,  Celeste escrevia-lhe. Leandro, por cautela não respondia, 

entretanto guardava as cartas que poderiam ser-lhes úteis um dia. E foram, como já vimos, 

não precisamente a ele, mas a sua mãe, Carolina Dantas, que não sendo possuidora de caráter 

procurava usar desses meios para obter dinheiro. 

 Dona Carolina Dantas, ou melhor Calu, devido a criação que tivera,  não possuía o 

menor escrúpulo, portanto não temia os escândalos, diferentemente  das mulheres com quem 

seu filho procurava manter relacionamento. Por isso, não teve o menor constrangimento para 

chantagear Celeste, aliás era até uma forma de vingar-se dessas mulheres ricas e perfumadas 
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que tinham tido a sorte contrária a dela. Possuía uma filha, chamada Marocas que como ela 

“perdeu-se” logo cedo.   

 É interessante notar que a intensidade do amor de Leandro por Celeste não era o 

mesmo,  para ele, Celeste representava  idêntico papel, tinha a mesma importância que tantas 

outras, cuja posse fora objeto de seus desejos realizados e cujo retrato ia aumentar a galeria 

das vítimas da sua libidinagem. 

 Celeste, é quem apresentará Leandro a sua amiga Josefina. Este quando a conhece já 

a elege como a mais nova vítima. Aliás, essa é mais uma peculiaridade desse rapaz. Seu 

interesse por uma mulher suportava até o momento do mesmo conhecer outra. Dessa forma, 

após, usar e abusar de Celeste parte para sua nova conquista. 

 Diferentemente de Celeste, Josefina  mantinha  uma vida pura e segregada . Esse estilo 

criava uma espécie de auréola impenetrável de honestidade. No entanto para Leandro, isso 

não eram impedimento pois: “[...]essas auréolas não eram defesas muito seguras, nem a 

seriedade, a virtude, e outros sentimentos  bons eram cousas que lhe impusessem respeito e 

modificassem os seus desejos. Josefina era para ele uma mulher como outra qualquer 

[...]credora de todos os cultos e susceptível de todas as quedas”181.  

 O recato de Josefina foi uma espécie de desafio para Leandro. O mesmo não admitia 

que aquela simples burguesa, filha de um ex-vendilhão não cedesse a sua corte, ainda mais 

sendo  mulher de um negociante português. 

 Talvez esteja na qualidade de ser baiano a sua repulsa pelos portugueses. Leandro 

condenara-os em massa pelo crime do seu nascimento, pela infâmia de sua mãe e pela desonra 

de sua irmã; “Tinha, pois, um ódio mortal a todos os patrícios de seu pai! Ora, que melhor 

meio de vingar-se deles do que desonrando-os e seduzindo-lhes as mulheres”182.  
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 Na realidade, isto era apenas uma desculpa  para justificar a sua má conduta, ou seja 

um pretexto para suavizar às investidas do mesmo. 

 Josefina, na verdade, não ficara de todo indiferente a Leandro. O que acontece é que 

diferentemente de Celeste, que era expansiva, procurou manter-se fria e reservada. Além do 

mais, era casada com um português, a quem tivera uma tal ou qual amizade, e que, austero e 

severo em suas ligações, limitara sempre as suas amizades ao círculo estreito do seu giro 

comercial e por isso recebia poucas visitas. 

 As férias de verão no  Monteiro e as visitas que Leandro fazia a esse lugar irão 

proporcionar  a oportunidade de fazer  suas investidas contra a mulher de Jaime: 

A estrada, já por si pitoresca, apresentava naquele momento um aspecto animado e 
alegre. As moças corriam, riam, conversavam nesse tom gárrulo e festivo de colegiais 
escapas da prisão, e as senhoras, aparentando uma gravidade que estava longe de ser 
verdadeira, não podiam, de vez em quando, eximir-se de imitá-las. 
 
[...] 
 

Leandro, apanhando imediatamente toda a vantagem da situação, aproveitou-se dessa  
disposição ocasional das cousas e aproximou-se muito naturalmente de Josefina, 
justamente no momento em que ela, pisando em falso sobre uma pedra, cambaleava 
como se fosse resvalar para o chão. 
-  É a segunda vez que a senhora tropeça - disse ele baixinho e cheio de amabilidade - 
quer aceitar o amparo, aliás insignificante, do meu braço?183   

 

Essa investida será o passaporte definitivo de entrada no coração de Josefina. Leandro 

a tinha nas mãos. Era só uma questão de tempo. O que não demorou certamente. Josefina, 

cega de paixão cai na sua lábia: “A senhora é cruel! – disse Leandro tristemente, fitando-a 

com ternura – é muito cruel, mas tem o direito de ser obedecida. Perdoe-me se a ofendi com a 

minha insistência e o meu coração com o seu amor”184. 

Leandro, devido a sua perspicácia  teve a habilidade de controlar a situação, mantendo 

em perfeito equilíbrio a sua posição entre as duas amigas, sem que nenhuma suspeitasse da 

outra. Isso aliás, não tinha nada de incomum tratado-se do mesmo. Era apenas um recurso 
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utilizado em tais casos: “Leandro fizera nascer no espírito  de ambas as duas moças uma 

mútua e natural desconfiança, de forma que elas, embora amigas íntimas, não trocavam a esse 

respeito a mínima confidência, o mais insignificante pensamento”185.  

 

O que Leandro não contava era que uma  terceira pessoa iria fazer parte desta  trama 

amorosa em que se metera:  Clotilde.  Alheia ao envolvimento de sua mãe e de Celeste com 

Leandro, apaixonara-se pelo mesmo desde o primeiro momento em que o viu. Achou no rapaz 

a realização de um ideal de formosura. 

 Pareceu-lhe ser ele a reprodução fiel e exata de todos aqueles heróis de romance que 

ela havia conhecido, desde o colégio até então. Conversou com ele e a música suave de sua 

voz embalou-a como a um canto de sereia: “Amou-o, portanto, e amou-o com todas as 

impetuosidades de que  era susceptível o seu gênio indomável e fogoso. A indiferença do 

rapaz concorrera ainda mais para exacerbar o seu estado e elevar essa sua nevrose ao máximo 

de tensão”186.  

 Parece que o narrador quer mostrar na atitude de Clotilde, o mal que determinadas 

instituições e/ ou leituras causavam às mulheres, porque as transformavam em criaturas  tolas 

e frágeis.  Não nos esqueçamos que Clotilde, Josefina e Celeste  foram alunas internas.  

A cada dia aumentava o sentimento de Clotilde em relação a Leandro, que por sua vez 

não fez caso dele. É bom lembrar que eram as mulheres casadas que lhe despertavam a 

volúpia. 

 A moça em seus devaneios desconhecia totalmente a índole de seu amado, portanto o 

seu amor só fazia crescer.  Acreditava, inclusive que a visita feita, certa vez, por Leandro a 

sua residência fora uma tentativa de se declarar, não o fazendo, devido ao fato de  Jaime 

recebê-lo  com frieza.  Desde então, em sua cabeça, o seu pai passou a ser o tirano que a 
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impedia de ser feliz: “Era seu pai quem se opunha a que o elegante estudante de medicina se 

declarasse francamente, era ele quem queria asfixiar o seu amor e matar a sua felicidade”187.  

 
 

 Essa atitude de seu pai, esfriou os sentimentos de Clotilde em relação a ele. No 

entanto, o carinho por sua mãe só fazia aumentar, o que causava um certo ciúme a Jaime. 

Clotilde tinha realmente um amor excesivo a Josefina. Filha em tudo, no físico e ainda mais 

no moral, dir-se-ia que as duas se completavam. Quando sua mãe descobre que partilha dos 

mesmos sentimentos por Leandro com a amiga, cai enferma, febril e com delírios. Clotilde 

sem saber quem é a pessoa por quem sua mãe sofre tenta protegê-la de todas as maneiras, a 

fim de que ela não revele o nome de seu amante, através dos delírios que a acometiam: “– Ora 

Dindinho! Argüiu a neta, como a repreendê-lo e procurando esconder de novo a cabeça de sua 

mãe no próprio seio – não insista mais! Não vê que mamãe está fora de si...que é vítima de 

uma febre cerebral violenta...de um extraordinário delírio?”188. 

 Leandro era o primeiro amor de sua vida. Amou-o de tal maneira que tinha ciúmes até 

do som que produzia o seu nome. Procurava guardar em segredo esse amor, principalmente 

porque o seu pai tinha revelado a intenção de casá-la  com o seu primo, João Paulo, ao  qual 

devotava verdadeira ojeriza. Apenas a escrava Maria sabia de sua paixão. E é essa escrava que 

compartilhará dos segredos de Clotilde.  Isto lhe rendia agrados e favores. Maria, tornara-se a 

sua consoladora habitual e a entretenedora contínua desse sentimento. Por desconhecer as 

intenções de Leandro, a escrava interpreta as ações do mesmo como se fosse de sofrimento 

por Clotilde, assim quando o encontra passeando, pensativo supõe que seja um  indicativo de 

um  amor profundo. Afinal,  aqueles suspiros dados às margens do rio Capibaribe só poderiam 

ser para a menina. Não havia dúvidas na cabeça da negra. Clotilde, cega de paixão alimenta-

se dessa ilusão. E assim: “fora ela se insinuando pouco a pouco no espírito da moça, de forma 
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que se havia tornado por fim a confidente de todos os seus pensamentos, a depositária de 

todos os seus desesperos, a incensadora de todas as suas esperanças”189.  

 
 

 Leandro como já sabemos não tinha o menor interesse por moças solteiras,(“não era 

sua especialidade,” afirmava) muito menos por Clotilde. Sabia que Jaime não gostava de sua 

pessoa e que jamais aprovaria o casamento. No entanto, por má interpretação da escrava  que 

supunha  estar ele  no quintal  da casa, à espera  da sinhazinha, se vê numa situação inusitada: 

o encontro com aquela moça que se entrega de corpo e alma, pois acreditava que também  era 

amada. A partir daí, torna-se sua amante. A conseqüência desse ato impensado será a gravidez  

não tolerada por seu pai. 

Leandro representa no caso o agressor, visto que foi o elemento desarticulador das 

relações familiares. Digamos que causou o seu próprio assassinato. Se não fosse  por meio de 

Jaime, certamente um outro marido ou pai o faria. 

Josefina e  Celeste foram vítimas da paixão por Leandro;  Estas mulheres ao fazerem 

um casamento arranjado, muitas vezes por interesse, desconheciam os prazeres do amor. Por 

isso, caíram  tão facilmente na lábia do amante, de modo especial Josefina. 

A transgressão cometida por Josefina e Celeste servirá para que o narrador revele que 

apesar de as duas viverem num ambiente  burguês, cometem os mesmos deslizes das que 

vivem na periferia. O  narrador,  as coloca  no mesmo nível  de Carolina Dantas e sua filha  

Marocas, mãe e irmã de Leandro, respectivamente.  Se estas últimas uniram-se a um homem 

por interesse e souberam de certa forma ganhar algo,  Josefina e sua amiga Celeste fizeram do 

casamento uma espécie de porto seguro, garantia de não lhes faltar nada no futuro. Tendo sido 

criadas com um certo conforto, não podiam perder o status que sempre tiveram. No entanto, 

isso não as impediu de procurar aventura extra-conjugal. O que as diferencia de  Carolina e 
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Marocas é o dinheiro. No caso de Celeste, a conduta nem sempre foi a politicamente correta, 

tanto é que à boca miúda, comentavam-se as suas atitudes: 

- Jereba! – exclamou o rapaz entusiasmado e resoluto – preciso ser apresentado 
àquela mulher. Onde mora ela? 

- Na Passagem da Madalena... numa casa própria... 
- Que é o marido?  
- Senhor de engenho. 
- Ela?...é senhora de si...e dele. 
- Estou ciente; agora é preciso descobrir quem me apresente190.   

 
 

Entretanto, por pertencer a uma classe mais elevada, tirava-se por menos, como se 

quisessem justificar o seu comportamento, afinal, diziam, que aqueles modos eram da 

personalidade dela: 

Diziam, pois, pela boca pequena que o seu procedimento não era regular; apontavam-
lhe já diversos amantes, cobriam-na de censuras e de doestos.Porém nenhuma família 
honesta ou isenta  do pecado evitara o seu contato. Ao contrário, todos se 
empenhavam em freqüentar a sua casa e as suas festas, e solicitavam a honra de tê-la 
em seus salões. A aristocracia e o dinheiro são bandeiras que cobrem toda a carga191. 

 

 
Ao retratar esse tipo de comportamento, o narrador nos faz  ver que estes acontecem 

em qualquer ambiente. A sociedade é, que de acordo com a classe social, ignora ou atira 

pedras. O autor mais uma vez intromete-se  na narração para tecer comentários pessoais a 

respeito do comportamento das personagens com o objetivo de criticar a sociedade burguesa 

no mais fiel estilo realista 

 
A mísera filha do povo que, ignorante ou crente demais, é iludida por um patife 
qualquer, muitas vezes membro saliente dessa aristocracia bastarda que só se distingue 
pelo dinheiro ou pela...estupidez – a mísera filha do povo, dizíamos, vê-se 
imediatamente abandonada de todos: fecham-lhe as portas; evitam-lhe a presença, os 
olhos voltam-se ao encontrá-la; os rostos desviam-se  severos; os dedos apontam-na à 
indignação pública; condenam-na; esmagam-na, desprezam-na; insultam-na...até lhe 
negam o trabalho192. 
[...] 
A aristocrata, porém, a rica herdeira que sucumbe, não por ignorância porque teve 
educação, mas por tendência natural para o vício e para a infâmia, essa acha sempre 
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um marido assaz ambicioso e condescendente que restaure com o seu nome a 
virgindade destruída...Se, casada, adultera e prostitui-se...nenhuma porta se fecha ante 
os seus passos: continua a freqüentar todas as casas; a beijar todas as faces; a exigir 
todos os respeitos e os mesmos tributos e homenagens a que tinha dantes direito 
incontestável. Conquista até um novo título à estima e à consideração de seus 
semelhantes e iguais. Nivela-se com eles193.  

 
 

Os três, Leandro, Josefina e Celeste transgridem os preceitos morais para satisfazerem 

os desejos da carne. No caso, Jaime representa o "herói" dos valores sociais, que repara o 

dano feito à instituição do casamento, punindo os transgressores da ordem constituída. Sua 

frieza é estarrecedora e sua implacabilidade é o reflexo da insensibilidade da norma social que 

não tem em conta os anseios individuais. De enganado, torna-se enganador, atraindo o amante 

da mulher para uma armadilha, onde o matará sem piedade. Vingança premeditada nos 

mínimos detalhes, já que ninguém duvidará de sua palavra. 

Podemos excluir Clotilde desse grupo, já que suas ações são movidas pelos impulsos 

do amor. Mesmo assim, não deixa de ser também uma transgressora, visto que era solteira e 

engravidara de Leandro. 

 Clotilde, é-nos apresentada como uma pessoa que não se molda a determinadas 

convenções, o que seria segundo o próprio narrador, fruto de sofrimento na observância 

rigorosa de regras quando interna no colégio. A filha de Jaime  tinha uma aptidão e uma 

presteza extraordinária para a revolta. Portanto, dado a esse caráter, ela jamais aceitaria a 

união forçada com o seu primo, mesmo sabendo-se grávida. Ama Leandro e acredita que é 

correspondida 

- Minha prima – disse-lhe o caixeiro sempre a rir- se espera pelo seu namorado para 
casar-se... perde o tempo. 
- Miserável!... – murmurou a moça, dando um passo para ele e lançando-lhe um olhar 
terrível de ódio. 
-Leandro Dantas morreu! – rosnou o mancebo com seriedade. 
- A moça não ligou imediatamente a importância devida a estas palavras. Tomou-as 
num sentido figurado. 

                                                
193 Ibidem, p. 228. 



 102 

- Embora esteja longe – disse ele com arrogância – amo-o e o meu dever é esperar por 
ele194. 

 
 
 Por isto resiste às tentativas de seu primo João Paulo Favais e desafia o seu pai em 

nome de seu amor proibido: 

 
-Agora estás à minha mercê, compreendes? Completamente à minha mercê! Ninguém 
te virá arrebatar das minhas mãos, nem livrar-te da minha raiva.! 
Clotilde deu um salto, como o tigre a que acabam de ferir. 
-Mate-me! Bradou ela com firmeza- já lhe disse uma vez que me matasse! 195  

 
 Jaime vê nesta recusa a oportunidade de vingar-se.  Clotilde esperava um filho do 

amante de sua mulher.  Essa traição tanto da mãe, como da filha não podia ser tolerada pelo 

comendador. 

 João Paulo,  sobrinho de Jaime, da mesma forma que seu tio, elaborará desde cedo um 

plano de vida que lhe garanta um futuro sem problemas: “Calculara desde logo que, se 

conseguisse casar com a linda prima, meteria dois proveitos num saco: adquiriria uma esposa 

de cuja beleza podia orgulhar-se com razão, e empolgaria um dote e mais tarde uma herança 

que eram de encher o olho a qualquer aventureiro”196. Procurou desde cedo ganhar a 

confiança e o amor de Clotilde, que o rejeitava: 

Amava, pois, a linda prima com todos os delírios, com todos os encantamentos, com 
toda a intensidade de uma paixão sincera e verdadeira. E enquanto se entregava de 
corpo e alma à esperança de ser correspondido e de mais tarde obter a sua mão, não 
deixava de ir afagando a idéia de por meio desse casamento adquirir a fortuna e a 
riqueza que haviam sido sempre o objetivo principal de seu pai e dele próprio. 
Se eram esses os sentimentos que animavam o caixeiro com relação à filha de seu tio, 
não eram idênticos, porém os que a moça tinha por ele. Logo ao vê-lo e ao ouvi-lo, 
instintiva antipatia lhe fechara o coração, e, embora os laços de parentescos, nunca os 
dois pudera estabelecer-se a menor intimidade197.      

 
  
 Josefina, por sua vez, tinha verdadeiro ódio ao rapaz. As tentativas de João ser gentil 

com ela foram desastrosas. Mãe e filha numa espécie de pacto desdenhavam dos sentimentos 
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do mesmo. Um ódio crescente  contra Josefina brotava no coração do sobrinho de seu marido, 

que acreditava serem as insinuações  dela a seu respeito, a causa da antipatia que Clotilde lhe 

devotava. 

 Ao perceber que não irá conseguir conquistar a prima nem a tia por meios naturais, 

decide, então, observá-las a fim de descobrir algo que possa ser-lhe útil. É assim que as 

atitudes de seu tio com relação às duas passam a serem meticulosamente analisadas e peça a 

peça como num quebra cabeça, João vai tomando ciência de tudo o que acontece nos 

bastidores da família Favais.  

 Apesar de ter um papel secundário na trama, ganha destaque no final ao conseguir 

ficar dono da situação, pois consegue descobrir  o crime de seu tio, e desta forma este fica em 

suas mãos. Torna-se sócio e depois proprietário de seus bens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Dois aspectos pudemos perceber nesse romance que narrou a historia  de uma  moça 

emparedada pelo próprio pai:  a imaginação aliada à técnica de contar, fundamentais para o 

desenvolvimento do enredo. Quanto à imaginação,  Ítalo Calvino afirma que há dois tipos de 

processos: o que parte da palavra para chegar à imagem visiva e o que parte da imagem visiva 

para chegar à expressão verbal198. 

Desse modo podemos concluir que Carneiro Vilella está inserido neste processo, 

primeiro porque o embrião para a sua narrativa foi uma estória contada por uma ex-escrava a 

qual  ele a entrelaçou a um fato real, o assassinato de um rapaz no Engenho Suassuna, 

ocorrido em fevereiro de 1864, e que movimentou a nossa cidade durante uma semana. De 23 

a 26 de fevereiro, o Diario de Pernambuco trouxe na sua coluna “Revista Diária” informações 

a respeito do crime, na tentativa de manter informada à população: 

 
(sic)Tendo apparecido á pairar sobre esta povoação de Jaboatão, na manhãa de 
sabbado(20), alguns urubus, signal certo de carniça, descobrio-se ser um corpo morto 
que a isto dava lugar; e sendo chamada a polícia para verificar, só appareceu ás 5 da 
tarde, assim mesmo com receios de  approximar-se do cadáver que exahalava mão 
cheiro, enviando em seu lugar um preto que declarou ser o cadáver de um homem 
branco, vestido decentemente, e tendo ao pé de si um canivete de mola com as armas 
prussianas e um revolver de 9 tiros. Rasgada a roupa, verificou-se ter elle uma grande 
facada do lado direito junto á ultima costella, que devia ter produzido a morte. 
Segundo informações de pessoas d’aqui do lugar, consta ter o homem comprado 
alguns dias antes uma garrafa de aguardente, e procurado saber o lugar do banho, que 
lhe foi ensinado, desapparecendo ao depois. 
O que há de mais revoltante em tudo isto é que a polícia fez enterrar o cadáver no 
mesmo lugar em que foi encontrado, sem proceder á todos os exames precisos. 
Chamamos portanto, a atenção do Sr.Dr.Chefe de polícia para a syndicancia deste 
facto, visto não dever ficar impune um crime desta ordem, lançando-se sobre elle o 
véu do olvido,como o indica a informação acima199. 
 

 
Dono de uma imaginação fértil, conseguiu durante três anos prender os leitores do 

Jornal Pequeno, para narrar uma história aparentemente banal, mas  cheia de intrigas, amores 

                                                
198 CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o novo milênio. São Paulo: Cia. de Letras, 1990. p. 99. 
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proibidos que iria terminar numa tragédia. E segundo, porque como estivesse pintando um 

quadro ou direcionando uma câmera objetiva, Carneiro Vilella soube enquadrar cada espaço 

de modo a transportar o leitor para um cenário visto apenas por fotografias. Conseguiu 

“pintar” esses cenários de modo a permitir que enxergássemos além do visível. 

 

Em um dos camarotes da segunda ordem , ostentava-se,mais formosa do que todas, e 
como uma estátua animada de alabastro, a mulher de Cavalcanti. Seus olhos vívidos e 
cintilantes fulgiam como dois brilhantes de primeira água, e nos seus lábios corados e 
tumidamente sensuais pairava um sorriso cheio de provocações e de encantos. Com o 
binóculo de madrepérola incrustado de ouro havia já percorrido todas as ordens de 
camarotes e passado em revista todas as cadeiras da platéia , sempre aparentando 
aquela curiosidade petulante e insolente, provocadora e imprudente, que empregava 
em quase todos os seus atos, insolência, imprudência e petulância que lhe davam a 
tríplice vantagem da beleza, do dinheiro e da aristocracia200. 

 
 
Calvino afirma que estamos correndo o perigo de perder a faculdade humana 

fundamental, que é a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados,  de fazer brotar 

cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, 

de pensar por imagens201. Podemos perceber, no entanto que Carneiro Vilella faz parte do 

grupo de autores que conseguiu controlar a própria  visão interior de modo a permitir que 

essas imagens se cristalizassem de uma forma bem definida. O autor nos mostra n’A 

Emparedada...em três momentos, através do traço ilustrativo essas imagens fruto do seu 

pensamento. O romancista parece que tinha essa necessidade de expressar o que dizia através 

das ilustrações que criava. Era como se a fantasia e a realidade só pudessem tomar forma  

juntamente com a escrita: 

na qual exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem 
compostos pela mesma matéria verbal; as visões polimorfas obtidas através dos olhos 
e da alma encontram-se contidas nas linhas uniformes de caracteres minúsculos ou 
maiúsculos de pontos, vírgulas, de parênteses; páginas inteiras de sinais 
alinhados,encostados uns aos outros como grãos de areia, representando o espetáculo 

                                                                                                                                                   
199 DIARIO DE PERNAMBUCO, Recife, 23 fev. 1864, Coluna Revista Diária. p. 2. 
200 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 237. 
201 CALVINO, Seis propostas..., op. cit., p. 108. 
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variegado do mundo numa superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas 
impelidas pelo vento do deserto202. 

 
 

Carneiro Vilella construiu o seu texto a partir de seu olhar sobre uma “realidade”, 

utilizando-se da imagem visiva para chegar a expressão verbal, conduzindo dessa maneira o 

leitor a imaginar a cena como esta se desenrolasse ante seus olhos.  

 Um outro elemento que encontramos dentro do romance foi a utilização da memória.  

Essa característica, da qual o narrador faz uso, pode ser enquadrada naquilo que  Benjamin 

denomina de narrador clássico203, pois se aproxima da faculdade do antigo contador de 

história, responsável, nas sociedades primitivas, pela preservação e transmissão da memória 

coletiva. Como se sabe, o acervo de tradições, lendas e costumes do passado é transmitido de 

geração a geração através das histórias contadas por um velho. O narrador d’A Emparedada 

da rua nova, retoma uma história ouvida quando criança, recria-a acrescentando novos 

elementos, a ponto de prender o leitor por horas a fio, como Sherazade n’As mil e uma noites. 

Walter Benjamin afirma que a arte de contar histórias se perdeu porque as pessoas perderam o 

dom de ouvir. Para ele, o problema não estava apenas na incapacidade de contar, mas também 

de escutar. Fiar ou tecer enquanto se ouvia histórias significava, entre outras coisas, viver num 

mundo em que  havia espaço para o lazer. Daí a impossibilidade da existência hoje, dos 

antigos narradores, incompatíveis com a máxima de tempo é ouro. Mesmo assim, Benjamin 

afirmava  que estes narradores reaparecem na obra de certos escritores modernos, como o 

russo Nicolai Leskov, ou podemos acrescentar, Carneiro Vilella.  Ao resgatar do passado uma 

velha forma de contar, o romance retoma também um antigo modo de ouvir e ler histórias, 

cada vez mais necessário. É interessante notar que passados tantos anos após ser publicada, 

essa história consegue ainda deixar os leitores perplexos.204 Esta reação está condicionada ao 

que Benjamin nos fala a respeito da perplexidade, visto que a narrativa não se entrega, 

                                                
202 CALVINO, Seis propostas..., op. cit., p. 114. 
203 BENJAMIN, O Narrador ..., op. cit., p. 199. 
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conserva forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver205. Os narradores 

gostam, segundo Benjamin, de começar a sua história com uma descrição das circunstâncias 

em que foram informados dos fatos que vão contar a seguir. Carneiro Vilella no seu romance 

revela  de que maneira tomou conhecimento da história que narrou: 

Com efeito, assim se fez e desta forma descartou-se o negociante de duas testemunhas 
que, se ficassem na cidade ou mesmo na província, poderiam se tornar perigosas. Esta 
escrava conseguiu libertar-se, depois de algum tempo, e no ano de 1884 foi, na Corte, 
criada do autor destas linhas. É às suas informações que se deve o conhecimento exato 
de parte das cenas íntimas e violentas da família Favais206. 

 

O narrador mergulha o fato na sua própria vida para em seguida, recriá-lo, pois ele não 

está apenas interessado em fazer uma narrativa que conta o fato em si, como se fosse pura 

informação, ou um simples relatório. Dessa forma, suas impressões estão presentes de muitas 

maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, seja na qualidade de quem 

as relata. 

Retomamos o exemplo da crônica intitulada Carnaval, para demonstrar também esses 

rastros pessoais de relatos tão comuns na produção de Carneiro Vilella 

 

Pois é daí, é desse tempo remoto que partem as minhas recordações de Carnaval. 
Semanas antes dos três dias designados pela folhinha começavam os aprestos e a farra 
carnavalesca se apoderava de todos de casa.Então o Carnaval era mais na família- 
mais nas casas – que nas ruas. É ali , pois, que vou surpreendê-lo nos seus 
preliminares [...]207 

 

Segundo Ecléa Bosi o ser humano é dotado de dois tipos de memória, uma habitual, 

contínua na qual o corpo guarda esquemas de comportamento; O outro tipo seria o de 

lembranças,  independente de quaisquer hábitos208. 

                                                                                                                                                   
204Dados coletados com pessoas que leram o romance constataram esse tipo de sentimento.  
205 BENJAMIN, O Narrador..., op. cit., p. 204. 
206 VILELLA, A emparedada..., op. cit.,  p. 542. 
207 VILELLA, Carnaval..., op. cit., 24 fev. 1901. 
208 BOSI, Memória e Sociedade, op. cit., p. 48-49. 
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A lembrança pura, quando se atualiza na imagem-lembrança, traz à tona da 

consciência um momento único, singular, não repetido, irreversível, da vida. Daí, também, o 

caráter não mecânico, mas evocativo, do seu aparecimento por via dessa memória209. 

Na verdade o que a autora quer mostrar é que esse tipo de memória é espontâneo, 

refere-se  a uma situação definida , individualizada, ao passo que a memória-hábito acontece  

mecanicamente, já que ela é fruto de uma idéia condicionada. As memórias lembranças 

trazem à tona a ressurreição do passado. 

 Ler a cidade consiste não em reproduzir o visível, mas torná-la visível através dos 

mecanismos da linguagem210. Nesta perspectiva encontramos, no romance de Carneiro 

Vilella, uma cidade que  vítima de um processo de modernização, já não mais existe. Essa 

façanha só nos foi possível, graças ao olhar que fixou determinados fragmentos. Daí, resultou-

nos uma leitura quase cinematográfica . As imagens, nas dobras da linguagem transparente 

associaram  o traço visível à coisa ausente, na  tentativa de reverter o quadro de degradação da 

cidade: 

A rua, que antigamente se chamava Nova e que hoje, graças ao crisma municipal, 
concorre para perpetuar o nome de um dos mais valentes soldados do nosso exército - 
o barão da Vitória,- além de ter sido sempre, como ainda hoje é, uma das principais 
artérias da cidade, onde se fixou  o comércio e por onde quotidianamente deslizava a 
lavoura representada por uma fileira não interrompida de cargas de algodão de açúcar, 
tem tido também as suas horas de celebridade e tem sido testemunha de fatos que nem 
honram a civilização,nem abonam muito a humanidade211. 

 

 

É curioso notar que diversas vias perpassaram a obra,  registrada pelo autor como se 

ele estivesse traçando um mapa detalhado, e que procurava  através dos personagens, inserir o 

leitor a  caminhar com eles. Algumas dessas vias são reconhecidamente mais importantes que 

outras, as quais serviram apenas como “atalho” para facilitar o acesso, no entanto todas foram 

                                                
209 Ibidem. 
210 GOMES, Todas as cidades..., op. cit., p. 34. 
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imagens vitais para a compreensão do traçado da cidade.  Ao utilizar-se dessa estratégia, 

Carneiro Vilella construiu uma espécie de labirinto, na qual seus personagens percorreram, 

numa atitude ora atenta, ora distraída. Utilizando-se do processo de montagem de imagens 

traçou a fisionomia e a topografia da cidade numa tentativa de trazer o passado. Seria uma 

tentativa de reconstruir e ao mesmo tempo preservar a história do Recife 

Defronte mesmo do Viveiro do Muniz,- naquele tempo ainda com alguma água, hoje 
porém completamente aterrado com tudo quanto é imundície, e formado por isso um 
foco    de miasmas deletérios- apeou-se ele e a primeira  pessoa que se lhe deparou foi 
o Zarolho, a passear na calçada, com as mãos atas das costas e como a falar consigo 
mesmo212. 

 
 
 O campo da memória revela o seu eu investido de nostalgia que tenta reelaborar 

através da escrita as perdas dos lugares afetivos que a cidade destruiu. A memória seria uma 

espécie de resistência à dissolução do homem modernos que não deixa traços mnêmicos. 

Utilizando-se  da memória, que é a  faculdade épica por excelência213, contou-nos  

uma história que ouviu quando criança e que teve como cenário principal a rua Nova, no 

prazer de recuperar o passado por meio das palavras, visto que  o tempo e suas lembranças 

constroem o espaço da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
211 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 30. 
212 VILELLA, A emparedada..., op. cit., p. 99.  
213 BOSI, Memória e Sociedade...,op. cit., p. 90. 
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ANEXO A – BIOGRAFIA DO AUTOR 
 
 

 JOAQUIM MARIA CARNEIRO VILELLA, nasceu no Recife,  no bairro de São 

José aos 9 de abril de 1846. Filho de Dr. Joaquim Vilella de Castro Tavares e D. Maria 

Madalena Carneiros Vilella. Ao perder seu pai quando tinha doze anos passou  a residir com 

sua mãe no velho solar do avô materno o tenente-coronel Francisco Carneiro Machado Rios e 

sua avó Dª Cândida Tereza Villela Rios, que ficava no “Sítio Piranga”, na rua de São Miguel 

nº 119(hoje 945) na freguesia dos Afogados. 

 Com quinze anos de idade incompletos, foi internado pelo seu avô no Colégio Benfica 

. Terminado o Curso Preparatório no Colégio Benfica, em 1862 matriculou-se no Curso 

Jurídico da Faculdade de Direito do Recife. 

 Com 18 anos de idade, ainda estudante de Direito, publicou no Diário de Pernambuco, 

edição do dia 28.07.1864 o poema “DEUS ”. 

 Em junho de 1865, juntamente com José Higino, Domingos Pinto, Gonçalves Ferreira 

e Feliciano Pontual, a sociedade secreta – de ritos cabalísticos e fins patrióticos – 

Tugendbund, que tinha como órgão de publicidade a ilustração acadêmica.  Aí publicou 

alguns versos com o pseudônimo de Barba Azul, que era, ao mesmo tempo, “seu nome de 

guerra”  na instituição. 

 Aos 19 anos, casou-se no dia 07 de outubro de 1865 com Margarida Iria Bruno, 

italiana, que contava 14 anos. Dez anos depois publica pela Tipografia América, o seu 

primeiro livro de poesia  “Margaridas”. 

 Aos 20 anos, no dia 26 de outubro de 1866 recebeu o grau de bacharel e passa a 

ocupar o cargo de Juiz Municipal da cidade de Natal,RN. Fundou o JORNAL ORIENTE de 

propaganda Marçônica. Dois anos depois, Volta ao Recife e em 15 de junho de 1875, fundou 

o JORNAL DA TARDE, o primeiro jornal vespertino da cidade, no qual promoveu forte 

campanha pró-adoção do casamento civil. 

 Anteriormente, em 1871 havia fundado o Jornal A AMÉRICA ILUSTRADA, onde 

publicou : Noivados Originais- Histórias históricas, sua primeira novela, seguidas de muitas 

outras como A menina de Luto, O Esqueleto, Iná, Três Crônicas, Noêmia, Os Mistérios da 

Rua da Aurora, A Gandaia e muitos outros. 

 Em 1876, viajou para o Pará. Tornou-se redator do DIÁRIO DO GRÃO PARÁ, onde 

em 1878 traduziu o poema bíblico Cântico dos Cânticos,atribuído a Salomão. Exerceu ainda 

no  Pará, o cargo de Chefe da Secção da Secretaria do Estado do Pará. 
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 Em 1879, viajou para o Rio de Janeiro, para ocupar  cargo de Juiz substituto de 

Niterói. 

 Em 26 de janeiro de 1901, funda a ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS. 

 Em 1903 sofre um insulto de congestão cerebral. 

 Em 1905 publicou o Clube do Cupim, de apontamentos para a história da Abolição 

dos Escravos em  Pernambuco. 

 Em 1908, novo insulto cerebral. Internado em casa ,passou a mandar aos jornais os 

originais de seus trabalhos, pois apesar de ter ficado paralítico da mão direita escrevia com a 

esquerda . 

 No período compreendido entre 1909 e 1912 escreveu no JORNAL PEQUENO o seu 

romance mais famoso A Emparedada da rua Nova. 

 No dia 1º de julho de 19l3, aos 67 anos, falece no velho Solar Piranga  em Afogados. 

 Deixou cinco filhos: Carlos,Joaquim Maria, Leão, Maria Madalena e Joaquim Amaro 

Bruno Vilella. 
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ANEXO B - OBRAS DE CARNEIRO VILELLA 

 
 
Divulgados na América Ilustrada entre 1871 e 1875 : 
 
Noivados Originais – Histórias históricas (1ª novela em folhetim) 
O amor 
A Mulher de gelo-Perfil do século XIX 
O esqueleto 
A menina de luto  
Inah (romance)1879 – história de três dias 
 
1872 
 
As Margaridas (poesias) 
 
No Jornal da Tarde 1875: 
 
Os mistérios do Recife 
 
Revista semanal Recreio Popular 
 
Biosia (novela) 
 
No Diário de Pernambuco de  julho a dezembro de1888 e 06 jan 1889 
 
Cartas sem arte (crônicas da vida recifense e da própria vida do escritor) 
 
No jornal  A Província   

Cartas sem arte (a partir de 13.01.1889 a julho do referido ano) 
Traços e troças 
Monólogos 
Diálogos 
Cartas na mesa 
Os  mistérios da rua da Aurora (a partir de abril 1891) 
 
A partir de 1893: 
 
A menina de luto 
Noivados originais  (ambos com a devida assinatura o que não acontecera no original 
d’América Ilustrada) 
 
1894 * : 
 
Laurinha (crônica de Olinda) 
A Yara (crônica fantástica do Pará) 
O amor (crônica de toda parte)  *Enfeixados no livro Três crônicas 
 
O esqueleto 
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Inah 
 
1895 
Noemia (romance) 
 
Janeiro de 1900 
 
Quando elas querem (comédia) 
 
Fevereiro de 1901 
 
Carnaval – Recordações pessoais 
Procissão de Cinzas – Recordações de infância 
 
Abril de 1901 
 
Tocando e...rindo 
 
Jornal do Recife  setembro de 1897 a março 1898 
 
Maçonaria (artigos) 
 
O Oriente ( 1898) 
 
A Igreja em ruínas (julho) 
 
Revista da Academia (março 1901) 
 
Poema épico Legendas da Pátria contendo 1301 versos alexandrinos 
 
No Jornal Pequeno: 
 
A Gandaia (1899) 
Drama Íntimo(1900) 
Quadros da Vida(190l) 
Os filhos do Governado( entre 1904 e 1907) 
Misérias do Recife(1907) 
A Emparedada da Rua Nova (entre agosto de 1909 e janeiro de 1912) 
 
Crônicas e artigos diversos: 
 
Congressalhadas (março 1901) 
 
A partir de fevereiro de 1902  
 
Reboliços políticos  
Um problema difícil 
Confrontações 
Estudos retrospectivos 
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Em 15 de março de 1905 
 
O Clube do Cupim – apontamentos para a história da abolição em Pernambuco 
 
Ano de 1906 
 
Anotações  (com o  pseudônimo Timon) 
 
No Correio do Recife 
 
a partir de outubro de 1905 
 
Eterno Tema   
 
A partir de outubro de 1907 
 
Maravalhas 
 
A partir de 1908  
 
Anotações( retoma o pseudônimo do Jornal Pequeno Timon) 
 
Teatro: Drama: 
 
Emília ou Quatro anos depois 
Gabriela 
Soberba 
Avareza (cujo título mudou para Demônio do crime) 
Brasil e Paraguai 
Maçons e Jesuítas 
Os sete passos( 27.06.1874 ) 
Pérola 

Amor da China 
A borboleta 
 
Operetas: 
 
A Bertolesa 
A princesa do Catete 
O Amor na China 
O vandevilhe em  um ato 
O diabinho 
 
As imitações e traduções 
 
As onze letras 
Sem calças 
Os dois Timóteos 
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Em 1878 traduziu para o Diário do Grão-Pará  
 
Cânticos dos cânticos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


