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Resumo 

 

O presente trabalho pretende contribuir para a compreensão do sistema literário sul-

rio-grandense e, para isso, pretende-se divulgar e analisar a obra literária do autor gaúcho 

Carlos Eugênio Fontana, a qual se revelou de suma importância para a compreensão da 

formação do sistema literário no Rio Grande do Sul, sendo que este autor foi o primeiro a 

publicar romance na cidade de Rio Grande e o quarto no Estado. 

Em 1858, Carlos Eugênio Fontana publicou o romance O homem maldito e, em 1860, 

a novela Cenas da vida. Por serem precursoras do gênero no Estado e estarem dentro do 

padrão literário vigente na época, o estudo destas obras torna-se necessário para a 

compreensão do processo literário na região sul do país. Contudo, cabe ressaltar que as 

análises deter-se-ão no romance O homem maldito, por este apresentar recursos literários 

propícios a uma investigação teórica. 

Desta forma, buscar-se-á analisar a obra do referido autor com o contexto literário da 

época em que foi produzida. Além disso, no decorrer da investigação, buscar-se-á analisar as 

discussões entre história e literatura presentes no romance O homem maldito, foco deste 

estudo, discutindo questões referentes ao gênero da obra, assim como estudar-se-á também a 

formação do sistema literário gaúcho, do qual Carlos Eugênio Fontana faz parte, observando a 

questão da produção/recepção de sua obra. 

 

Palavras-chave: Carlos Eugênio Fontana. Gêneros literários. Literatura sul-rio-grandense. 
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Resumen 
 

El presente trabajo busca aportar para la comprensión del sistema literario sur-rio-

grandense y, para eso, pretendemos divulgar y analizar la obra literaria del autor gaucho 

Carlos Eugenio Fontana, la cual se reveló de suma importancia para la comprensión de la 

formación del sistema literario en el Rio Grande del Sur, siendo que este autor fue el primero 

a publicar novela en la ciudad de Rio Grande y el cuarto en el estado. 

En 1858, Carlos Eugenio Fontana publicó la novela intitulada El hombre maldito y, en 

1860, la novela Cenas de la vida, publicada en la revista Arcádia. Por haber sido precursoras 

del género en el estado y porque están dentro del padrón literario vigente en el período, el 

estudio de estas obras tornase necesario para la comprensión del proceso literario en la región 

sur del país. Sobre todo, cabe resaltar que los análisis se detuvieron en la novela El hombre 

maldito, por esta presentar recursos literarios propicios a una investigación teórica. 

Dese modo, buscaremos analizar la obra del referido autor con el contexto literario de 

la época en que fue producido. Además de eso, en el transcurrir de la investigación 

buscaremos analizar las discusiones entre historia e literatura presentes en la novela El 

hombre maldito, foco de este estudio, discutiendo cuestiones referentes al género de la obra, 

así como se estudiará también la formación del sistema literario gaucho, al cual Carlos 

Eugenio Fontana hace parte, observando la cuestión de la producción/recepción de su obra. 

 

Palabras-clave: Carlos Eugênio Fontana. Géneros literarios. Literatura sur-rio-grandense. 
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Considerações Iniciais 

 

A presente dissertação é o resultado de um interesse sobre autores e obras literárias 

que inegavelmente fazem parte da história da literatura gaúcha, mas que, por diversos 

motivos, estão à margem dessa história e, com o passar do tempo, em razão do descaso e 

desvalorização da literatura regional do século XIX, tornaram-se apenas títulos e nomes, cujas 

obras, prenhes de um rico manancial de pesquisa, ficaram esquecidas, ocultadas e até perdidas 

nas bibliotecas do país. 

Este fato sempre me inquietou, desde a graduação, quando estudava os autores 

canônicos da literatura, pensava naqueles que, muitas vezes, influenciaram as obras dos 

grandes autores e hoje são sequer lembrados. Mas, em razão das diversas disciplinas da 

graduação, acabei deixando estas inquietações de lado. Até que, em agosto de 2008, durante o 

XXVI Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), em Maringá (PR), o 

professor Artur Emilio Alarcon Vaz apresentou-me o projeto “Formação e consolidação do 

sistema literário na cidade de Rio Grande no século XIX”, e então descobri a possibilidade de 

estudar e conhecer mais profundamente um outro lado da literatura local, que há muito tempo 

me despertava curiosidade.  

A identificação pelo projeto foi imediata e dada de uma forma muito especial. Especial 

porque este projeto, além de me fazer encontrar o caminho que eu deveria seguir 

profissionalmente, proporcionou-me também uma realização pessoal muito grande, pois 

através dele eu poderia contribuir de alguma forma para o resgate cultural e literário da cidade 
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de Rio Grande e assim retribuir a educação e o carinho que recebi do povo rio-grandino, o 

qual amorosamente me acolheu, quando aqui cheguei do Uruguai, aos sete anos de idade. 

Foi desta forma e com estas motivações profissionais e pessoais que, no terceiro ano 

da graduação, comecei a participar como voluntária do referido projeto que acabou 

culminando na presente dissertação de mestrado. Cabe frisar que, ao iniciar a pesquisa, tive a 

árdua missão de primeiramente escolher um entre tantos autores importantes para a 

compreensão do sistema literário sulino e que estavam totalmente esquecidos pelos estudiosos 

da literatura. 

O autor escolhido foi Carlos Eugênio Fontana, pelotense, que teve sua atividade 

literária desenvolvida na cidade do Rio Grande, onde atuou em diversos jornais locais. Como 

se tratava de um autor pouco estudado, o próximo passo da pesquisa foi buscar informações 

sobre Fontana e sua atividade literária em jornais, periódicos e livros da época. Esta etapa da 

pesquisa foi fascinante e fez com que minha admiração e interesse pelo autor crescessem 

ainda mais.  

Portanto, a minha iniciante curiosidade transformou-se numa salutar indagação sobre a 

forma e o desenvolvimento da produção literária de Carlos Eugênio Fontana, o qual, na 

fronteira, no marco fascinante e desafiador de seu processo criativo, podemos perceber 

nitidamente a organização de fatos históricos marcantes na vida política social e econômica da 

sociedade rio-grandense da época. 

E, a partir desta percepção, surgiu a inquietante pergunta sobre o que é histórico e o 

que é ficcional na obra de Fontana: como perceber, na sutileza do marco divisório entre 

história e literatura, quando estamos mergulhados na realidade crua e dura da história ou 
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quando estamos diante do imaginário ficcional do autor? Mas, ao invés de encontrar uma 

resposta para esta questão, acabei encontrando mais questionamentos, o que, em certo 

momento, levou-me a acreditar que O homem maldito era um romance histórico, porque 

apresentava claramente fatos reais na narrativa ficcional. 

No entanto, ao ingressar no mestrado de História da Literatura, mais especificamente 

na disciplina Literatura e História, pude aprofundar meus conhecimentos relativos à Teoria 

Literária e, assim, compreender que o gênero Romance histórico é muito mais complexo do 

que simplesmente dizer que é um romance que apresenta fatos reais no enredo. Essa 

compreensão fez-me perceber que o romance de Fontana apresenta uma estrutura propícia ao 

estudo sobre gêneros literários. 

Então, ao estudar as relações existentes entre a narrativa ficcional e a história local 

presente na obra, notei que a questão do gênero literário do romance transcendia estas 

questões e apresentava elementos até então desconhecidos por mim. Desta forma, para tentar 

compreender melhor a estrutura e o gênero do romance, fui fazer a disciplina Teoria dos 

Gêneros, a qual me proporcionou um maior aporte teórico para poder continuar minhas 

análises e indagações sobre a obra de Fontana. 

Percebi então que os gêneros estão em constante transformação e que as obras 

literárias são vivas e evoluem historicamente, por isso, não devemos querer encaixá-las em 

formas fechadas, pois é a própria vitalidade e liberdade das obras que garantem a contínua 

transformação dos gêneros. Dentro desta perspectiva, Todorov afirma que um gênero novo 

será sempre a transformação de um ou de vários gêneros antigos. Nesse sentido, busquei 

analisar o gênero da obra de Fontana a partir das transformações ocorridas no gênero 
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Romance, detendo-me especificamente no romance histórico, autoficcional e autobiográfico 

por estes apresentarem elementos e características comuns ao romance O homem maldito. 

Desta forma, a questão do gênero literário tornou-se um importante capítulo a ser 

desenvolvido nesta dissertação, mas não apenas com o objetivo de identificar o gênero da 

obra de Fontana e, sim, com a pretensão de estudar e analisar mais profundamente estes três 

gêneros mencionados acima, a partir dos elementos presentes no enredo de O homem maldito. 

Entretanto, cabe frisar que, muito embora no decorrer da pesquisa, a questão de gênero 

tenha adquirido uma significativa importância para o estudo da obra de Fontana, ela não é o 

único caminho proposto neste trabalho, visto que nosso foco, desde o princípio, é o resgate e 

análise da obra para identificar o seu valor estético e o seu adequamento ou não à literatura 

vigente no século XIX e, com isso, podermos comprovar que Fontana foi um autor importante 

para a construção do sistema literário sul-rio-grandense. 

Mas, para compreender a obra e o seu papel nesse processo de construção da história 

literária gaúcha, também tornou-se necessário analisar o contexto histórico do seu momento 

de produção, assim como investigar a repercussão e recepção da obra. Para tanto, 

aprofundamos nossas pesquisas nos jornais, periódicos e histórias literárias do século XIX e 

início do século XX que apresentavam um conhecimento e reconhecimento de Fontana e sua 

obra literária. 

Contudo, é importante mencionar que, neste momento da pesquisa, a disciplina 

História da Imprensa, ministrada pelo professor Artur Emilio Alarcon Vaz, ainda no primeiro 

semestre do mestrado, foi de fundamental importância para o desenvolvimento desta etapa da 

pesquisa, pois através dela tive acesso à bibliografia que relata a história da cidade de Rio 
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Grande, o surgimento da imprensa no Rio Grande do Sul, o contexto político e econômico em 

que a cidade e o Estado encontravam-se no século XIX, assim como pude compreender 

melhor a intrínseca relação entre imprensa, sociedade e literatura. 

Todas estas questões clarificaram grande parte das minhas análises, dando-me um 

vasto suporte teórico para embasar minha pesquisa. Entre outros pontos, obtive um 

aprofundamento sobre o fator histórico que permeia todo o enredo de O homem maldito. As 

ideias revolucionárias inspiradas no ideário da Revolução Francesa (igualdade, liberdade e 

fraternidade) chegam ao novo continente e ao extremo dos pampas sulinos nos meados do 

século XIX, impregnando os artigos jornalísticos e as obras literárias de Carlos Eugênio 

Fontana de um verdadeiro fogo crepitante de ideias a inflamar as mentes e os anseios da 

população por uma mudança social, política e econômica que implantasse a República. 

Contudo, é importante ressaltar que como a obra O homem maldito foi escrita por um 

liberal e o jornal O Povo, utilizado neste trabalho como principal fonte primária de 

constatação histórica dos dados, também era redigido e comandado por liberais, iremos 

apresentar, na presente dissertação, apenas as visões liberais dos fatos ocorridos no século 

XIX, em Jaguarão. 

Assim, após analisar a estrutura da obra, observar qual é a moldura histórica presente 

na mesma e estudar o contexto histórico sobre o qual a produção de Fontana estava inserida, 

busquei analisar como surgiram os primórdios da atividade literária no Estado, assim como a 

sequência dos primeiros romances publicados no Rio Grande do Sul no século XIX. Desta 

forma, descobri que Fontana era integrante do grupo Partenon Literário, grupo de autores que 
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descobriu o Rio Grande do Sul para a vida literária, explorando o rico filão de seus costumes, 

hábitos e tradições. 

Antes do aparecimento do Partenon, a atividade literária no Rio Grande do Sul era 

desordenada e contava com poucos autores, mas com o Partenon, essa realidade muda e 

surgem novos autores, entre eles Fontana, que intensificam a produção literária na região Sul 

do país. 

Carlos Eugênio Fontana foi um dos pioneiros da produção em prosa de ficção no Rio 

Grande do Sul. Antes de O homem maldito, publicado em 1858, temos conhecimento apenas 

do romance Divina pastora, de Caldre e Fião, publicado em 1847, do romance O corsário, do 

mesmo autor, publicado em 1851, do romance Um defunto ressuscitado, de Carlos Jansen, 

publicado em 1856, e dos romances A donzela de Veneza e A véspera da batalha, de Carlos 

Von Koseritz, ambos publicados em 1858, no mesmo ano da publicação de O homem maldito, 

de Fontana. 

Como podemos observar, a obra de Fontana faz parte do processo inicial da 

construção do sistema literário gaúcho e, por isso, o seu resgate, a sua análise e divulgação 

são de extrema importância para um estudo mais completo e aprofundado da história da 

literatura do Rio Grande do Sul. 

Desta forma, procurei desenvolver, na dissertação, uma análise sobre o contexto 

histórico, no qual a obra de Carlos Eugênio Fontana está inserida, observando sua articulação 

e engajamento no sistema literário da época, assim como analisar sua qualidade estética 

comparada a outras obras do mesmo período com a finalidade de proporcionar uma reflexão 
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sobre a questão do cânone literário. Para tanto, busquei o apoio necessário dos teóricos 

imprescindíveis para o desenvolvimento da presente proposta de estudo.  

Em termos de organização, desenvolvi meu trabalho em quatro capítulos. No primeiro, 

focalizo a atenção para o contexto histórico e histórico-literário do Rio Grande do Sul no 

século XIX, buscando observar como foi o início da literatura no Estado, para poder analisar e 

avaliar a obra de Fontana dentro do contexto ao qual estava inserida. Além disso, ressalto o 

panorama cultural, político e econômico da região no século XIX e, posteriormente, abordo a 

questão dos homens de letras, que influenciaram de maneira decisiva para o desenvolvimento 

intelectual e literário do Rio Grande do Sul. Por último, analiso a notória importância que o 

surgimento da imprensa teve para o contexto literário, onde muitos escritores de ficção eram 

jornalistas, assim como Fontana. 

No segundo capítulo, farei um trabalho mais minucioso sobre o corpus da obra de 

Fontana, principalmente o romance O homem maldito, foco desta dissertação. Neste 

momento, faço uma análise da estrutura e da temática explicitada na obra, sempre 

correlacionando com a teoria e comparando com obras canônicas do período, a fim de 

demonstrar que a mesma apresenta elementos propícios para uma investigação literária e 

recursos estéticos que comprovam sua adequação à literatura vigente na época. 

No terceiro capítulo, faço um estudo sobre a história dos gêneros literários, analisando 

as transformações ocorridas especificamente no gênero épico, perpassando por uma análise 

histórica do gênero até chegar nos modelos mais contemporâneos de narrativa: romance 

histórico, autobiográfico e autoficção. É importante salientar ainda, que a escolha destes três 

gêneros literários deu-se devido ao fato de todos apresentarem características identificadas na 
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análise da obra O homem maldito, de Carlos Eugênio Fontana, fator que dificultou a 

compreensão sobre o tipo de gênero ao qual a obra pertence.  

Entretanto, antes de entrar na análise propriamente dita, faço uma reflexão sobre a 

origem dos gêneros literários, a partir das considerações de Todorov, o qual diz que “os 

gêneros provêm, como qualquer ato da fala, da codificação de propriedades discursivas” 

(TODOROV, 1980, p. 120). Sendo assim, podemos compreender que os gêneros literários 

nascem da necessidade humana de comunicação e servem, entre outras coisas, para organizar 

e distinguir os vários tipos de discursos existentes. 

Depois de ter analisado a obra de Fontana e de ter estudado e discutido a teoria dos 

gêneros, nas considerações finais, proponho-me a fazer uma reflexão sobre a questão do 

cânone literário, para tentar identificar o motivo pelo qual O homem maldito acabou ficando 

esquecido pela crítica literária e pelo público leitor. Esta reflexão, baseada em todas as 

análises realizadas durante o presente trabalho, dará condições para compreender como é 

formada a construção do cânone e quais os elementos contidos na estrutura interna ou externa 

do romance que podem ter resultado na sua desvalorização estética e consequente 

esquecimento. 

E, por fim, concluirei com uma avaliação sobre a obra de Carlos Eugênio Fontana e 

sobre o seu real papel e importância na formação e consolidação do sistema literário sul-rio-

grandense, observando o processo de construção do cânone literário que, muitas vezes, exclui 

da história da literatura obras que, no seu tempo, influenciaram e fizeram a diferença no 

período de formação de certa identidade literária e que, para os estudiosos contemporâneos da 
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literatura, ainda podem apresentar uma estrutura repleta de elementos propícios a 

investigações teóricas. 

E, como podemos observar na presente dissertação, este é o caso do romance O 

homem maldito, até então totalmente desconhecido, “morto” nas prateleiras da Biblioteca Rio-

Grandense, mas que, ao ser lido, resgatado e reeditado, serviu como uma fonte fértil de 

estudos sobre a questão de gênero, principalmente um gênero tão novo como a autoficção 

encontrou respaldo e um ótimo exemplo a fim de comprovação de sua tese numa obra do 

século XIX, a qual estava perdida, mas que, através do projeto “Formação e consolidação do 

sistema literário rio-grandense”, foi resgatada e valorizada. 

Contudo, ressalto que não tenho a pretensão de encerrar, neste trabalho, as análises 

sobre a obra de Carlos Eugênio Fontana, muito pelo contrário, meu principal objetivo foi 

justamente resgatar esta obra, para que ela possa tornar-se mais conhecida entre os leitores 

contemporâneos e assim ser (re)lida, (re)interpretada e (re)analisada, visto que a mesma 

apresenta uma estrutura equivalente a outras obras canônicas publicadas no mesmo período e, 

por isso, possui uma série de elementos propícios a diversas leituras e investigações literárias. 
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1 O contexto histórico e literário do Rio Grande do Sul no século XIX 

 

Estudar a literatura rio-grandense é, 

de certo modo, abrir um livro de sociologia. 

Guilhermino Cesar 

 

1.1 A gênese de uma vida intelectual e literária no estado 

 

O Rio Grande do Sul sofreu inúmeras ocupações violentas desde sua formação, em 

1737, com a fundação do forte Jesus-Maria-José, o qual deu origem à cidade de Rio Grande, 

que foi o marco inicial da formação histórica do Estado.  

Primeiro, os jesuítas ocuparam a região, impondo, à custa de muitas vidas, a catequese 

nos povos nativos, os índios guaranis. Mas, apesar dessa apropriação violenta, com o passar 

dos anos, a região foi prosperando, através, principalmente, da criação de gado e cavalos. 

Contudo, essa exitosa prosperidade não proporcionou apenas aspectos positivos para 

os habitantes da região, muito pelo contrário, acabou gerando mais lutas, mortes e 

insegurança para o povo, pois o sucesso econômico despertou a cobiça de espanhóis e 

portugueses que ocuparam violentamente a região sul. Os indígenas foram sendo praticamente 

eliminados pelos colonizadores, restando, na maior parte da região, apenas os estrangeiros 

europeus, em geral portugueses e alguns poucos espanhóis que visavam e almejavam, a todo 
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custo, defender seus interesses e usufruir da prosperidade e dos benefícios econômicos que 

esta terra proporcionava aos seus habitantes. 

Foi dessa forma que a sociedade sul-rio-grandense foi constituindo-se: de um lado, 

uma população de trabalhadores rurais que vieram para o Estado, em busca de ascensão 

econômica, sem muita instrução e sem acesso à cultura e à educação; e, do outro, uma 

população de homens que lutavam por poder econômico e político e que estavam sempre 

preparados para defender, a qualquer custo, a fronteira de supostos invasores.  

Deste modo, percebemos que a sociedade constituída no Sul esteve sempre dividida 

entre o trabalho do campo - agricultura e pecuária-, que era a base de sua economia, e a 

guerra, que se tornava necessária para defender o cobiçado território de invasores que 

buscavam uma única oportunidade para se apoderar da região. O fato é que esse permanente 

estado de tensão em que o povo sulino via-se obrigado a viver, para defender o território 

regional e nacional, acabou constituindo-se em uma identidade peculiar e diferenciada para o 

grupo social do extremo sul do país.  

Esta característica própria, que marcou a identidade do povo gaúcho desde o período 

de formação, influenciou diretamente a literatura da região. Assim, a colonização das terras 

gaúchas 

se processou num ambiente carregado de apreensões, entremeado de lutas cruentas, - 
o que contribuiu sem dúvida para supervalorizar os homens de ação, os soldados, os 
comandantes, - todos aqueles que por sua energia e bravura representassem uma 
garantia de resistência eficaz às pretensões espanholas. A sociedade resultante desse 
amálgama de bravos habituou-se por isso, a admirar e querer o valor pessoal, a 
audácia, a pugnacidade. E a literatura da região [...] tem aí, nesse sentimento 
coletivo particular, sua motivação essencial, seu primeiro fundamento psicológico 
(CESAR, 1971, p. 29-30). 
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Por isso, é importante frisar que os acontecimentos históricos devem ser considerados 

e devidamente analisados, para que se possa compreender e valorizar os aspectos literários 

que vamos estudar na presente dissertação, pois – como já foi mencionado anteriormente – o 

período de formação da sociedade sulina foi conturbado, já que os imigrantes europeus que 

aqui chegavam eram homens identificados com a vida campeira, não tinham acesso à 

educação formal e eram obrigados a viver em constante luta para garantir o território. Sob tais 

condições, foi extremamente difícil a implementação de uma atividade literária impressa na 

região. 

Segundo Regina Zilberman, a predominância da vida rural da sociedade é um dos 

motivos pelos quais tornou-se difícil o florescimento de uma cultura literária no Estado, pois, 

de acordo com a autora,  

a arte literária é marcadamente urbana e, no Brasil, vinha dependendo de outros 
padrões de reconhecimento: nossos autores os do período colonial e do romantismo, 
procuraram aproximar suas criações do que se escrevia e publicava na Europa. Os 
parâmetros vinham de áreas culturalmente mais avançadas e refinadas, e não mais 
primitivas e rudes, como as que vigoravam no sul. Isto retardou o aparecimento de 
obras literárias no Rio Grande (ZILBERMAN, 1985, p. 11). 

 

Entretanto, cabe ressaltar que não foi apenas a vida predominantemente rural que 

dificultou o desenvolvimento da literatura no Rio Grande do Sul, também devemos considerar 

as inúmeras situações adversas enfrentadas pelo povo gaúcho, como as violentas ocupações 

territoriais, as constantes guerras na fronteira e a falta de escolas como fatores que 

contribuíram de forma direta para um certo retardamento intelectual e literário no Estado. 

Sabe-se que a maior parte da população gaúcha – e também do restante do Brasil – da 

primeira metade do século XIX era analfabeta, quase não existiam escolas e professores, e 

não havia interesse por parte do poder público para melhorar essa situação. Mas esse 
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desinteresse por parte das autoridades inconformava e inquietava os poucos letrados 

existentes na região, os quais ousaram enfrentar o poder público e cobrar melhorias no setor 

educacional. 

 Segundo Regina Zilberman, Gonçalves Chaves, em Memórias econômico-políticas, 

publicadas em 1822, chegou a relatar o descaso com a educação, constatando que, até 1820 

havia apenas uma única escola de latim em Porto Alegre e que não havia nenhuma escola 

particular de primeiras letras em todo o Estado. Além disso, relatou que, em 1821, inaugurou-

se uma aula de filosofia racional, em Porto Alegre, e duas de latim em Rio Grande e Rio 

Pardo, mas que as tentativas de se criar aulas de primeiras letras não davam certo pela falta de 

professores e pelos baixos salários oferecidos a estes profissionais.  

O fato é que essa falta de professores, de escolas e de acesso à educação gerava uma 

situação calamitosa para o desenvolvimento da arte literária na região, pois era impossível 

existir uma literatura num lugar onde não havia público leitor. Contudo, é importante salientar 

que este difícil contexto não é exclusivo do Rio Grande do Sul, pois o restante do Brasil 

também sofreu com a ausência de escolas, com o atraso no surgimento de uma imprensa e 

com a censura que limitava muito o acesso de livros aos brasileiros.  

Mas, de acordo com Marcia Abreu, esses problemas não significam que a sociedade 

da época era em geral inculta como defendem outros teóricos, pois, segundo a autora, 

é possível perceber indícios de interesse pela erudição no Brasil. Não havia 
desinteresse por parte dos colonos e sim um empenho da metrópole em controlar o 
acesso à instrução e aos livros, como forma de mantê-los subordinados a ela. Apesar 
das limitações impostas, encontravam-se brechas no sistema: havia poucas escolas, 
mas professores particulares incumbiam-se da educação; não se podia imprimir, mas 
era possível importar livros e ler manuscritos; a presença de livreiros era restrita, 
mas era possível recorrer ao comércio alternativo e às relações com residentes na 
Europa que se incumbissem da compra e do envio dos livros; existiam poucas 
bibliotecas públicas, mas particulares disponibilizavam seus acervos; muitos eram os 
analfabetos, mas se podiam ouvir leituras em voz alta (ABREU, 2003, p. 348). 
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Desta forma, segundo Artur Emilio Alarcon Vaz, “a independência política serviu para 

aumentar (e não para fazer surgir) o interesse em tipografias que começaram a publicar 

jornais e livros em profusão, aumentando consideravelmente o público leitor e o número dos 

literatos” (VAZ, 2006, p. 62). Então, voltando especificamente para a realidade sulina, 

compreendemos que, apesar de limitada, houve atividade intelectual e literária na região antes 

do surgimento da imprensa. 

É claro que, por todos os problemas antes mencionados, a situação da arte literária até 

o início do século XIX foi difícil e bem limitada, mas isso não quer dizer que não houve tal 

atividade. Guilhermino Cesar (1971), no capítulo II, menciona que era comum existir na 

época a chamada literatura oral, em que viajantes estrangeiros escreviam crônicas, as quais 

eram lidas em voz alta para o público nas praças. 

Além disso, existiam grupos de intelectuais formados por jornalistas, escritores e 

estrangeiros que davam aulas particulares para diminuir o número de analfabetos e aumentar o 

público leitor no Estado. Os próprios integrantes do Partenon Literário davam aulas noturnas 

com a consciente preocupação de que, sem leitores, era impossível desenvolver uma literatura 

propriamente dita. 

Então, como podemos observar, antes mesmo do surgimento da imprensa no Rio 

Grande do Sul, houve um movimento e um esforço de intelectuais e da própria sociedade que 

deram início à formação de uma atividade cultural e literária na região, a qual já estava de 

certa forma se preparando para o apogeu literário que iniciaria com o surgimento da imprensa. 
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1.2 O surgimento da imprensa e o início do romance no Rio Grande do Sul 

 

A imprensa surge no Rio Grande do Sul, em 1º de junho de 1827, inicialmente em 

Porto Alegre, com o primeiro jornal fundado: Diário de Porto Alegre; e, posteriormente, em 

Rio Grande, com O Noticiador, em 3 de janeiro de 1832; e, em Pelotas, com O Pelotense, em 

7 de novembro de 1851. 

E assim permanece por um grande período, centrada em poucos municípios, mas 

ganhando força através de um intercâmbio de ideias mantido com outras regiões do Estado, 

do país e até do exterior, tornando-se uma alternativa eficaz e principal veículo de propagação 

da literatura, por isso, o jornalismo adquiriu uma grande importância na vida social, 

econômica, política, cultural e intelectual da sociedade sulina do período.  

Neste sentido, a imprensa influenciava não apenas o desenvolvimento da vida literária 

no Estado, mas também influenciava na difusão dos ideais políticos e econômicos da 

sociedade vigente. Segundo Guilhermino Cesar, 

em todos os jornais, da capital como do interior, predominava o tom polêmico, o 
partidarismo faccioso, dividindo as opiniões entre liberais e restauradores, aqueles 
adeptos de um nacionalismo extremado, jacobinos violentos, enquanto estes, na 
maioria portugueses, ou ligados aos restauradores, se opunham ao jacobinismo e à 
violência dos patriotas. Os liberais eram tachados de pedreiros livres, ‘discípulos de 
Evaristo’, e os segundos odiados como o espelho do ultramontanismo português 
(CESAR, 1971, p. 89). 

 

Desta forma, percebemos que a imprensa do século XIX era declaradamente 

partidarista, e esse partidarismo, que dividia a sociedade sul-rio-grandense em liberais e 

conservadores, era transferido também para a literatura, visto que grande parte dos escritores 
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do período eram jornalistas, os quais trabalhavam para determinados órgãos de imprensa que 

defendiam divergentes posições ideológicas. 

Sendo assim, essa rivalidade política que gerava, na sociedade, um apreço à luta, à 

bravura, à valentia e à defesa da moral e da liberdade, pode ser percebida como uma temática 

frequente na literatura do período. No entanto, o mais importante a salientar neste momento é 

o relevante papel desempenhado pela imprensa para propagar a literatura no Estado, visto que, 

antes da implementação da mesma, não existem registros de uma atividade literária 

propriamente dita. 

Segundo Cesar (1971, p. 34), os padres jesuítas até tiveram, antes disso, sua imprensa 

rudimentar e imprimiam livro, mas esses não são considerados documentos de nossas 

primeiras letras, porque eram escritos em guarani ou em espanhol. O autor considerava 

Poesias (1834), de Delfina Benigna da Cunha, como o primeiro livro da literatura gaúcha, 

embora atualmente conhece-se o pioneirismo da obra intitulada Versos heroicos, publicada 

em 1823, no Rio de Janeiro, de autoria da gaúcha Maria Clemência.  

Contudo, cabe ressaltar que essas obras, apesar de serem consideradas parte da 

literatura gaúcha, não foram publicadas no Rio Grande do Sul, devido à quase inexistência de 

gráficas no Estado. Assim, a publicação dessas obras no centro do país era financiada pelo 

imperador Dom Pedro II e, por isso, as mesmas apresentam um tom antirrepublicano que 

difere muito da literatura oral da época e que exaltava os heróis farroupilhas. 

Também foram publicados, no Rio de Janeiro, os dois primeiros romances do Rio 

Grande do Sul: a Divina pastora, em 1847 e O corsário, em 1851, ambos de autoria de Caldre 

e Fião. Ele foi o precursor do gênero romance no Estado. Depois dele, tivemos escassas 

produções, apenas em 1856 é que Carlos Jansen publica a novela Um defunto ressuscitado, 
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publicado no Guaíba e reeditado, em 1974, por Dante de Laytano. 

A partir de então, a cidade de Rio Grande destaca-se na literatura sul-rio-grandense, 

quando quatro romances são aqui publicados, intensificando e configurando um estilo literário 

próprio no Estado. Assim, em1858, Koseritz publica A véspera da batalha e A donzela de 

Veneza. No mesmo ano, Carlos Eugênio Fontana publica O homem maldito e, em 1868, a 

novela Cenas da vida. 

Essa intensificação na produção de romances e, esse consequente desenvolvimento 

literário na cidade de Rio Grande, explicam-se pela presença de tipografias, editoras, livrarias 

e gráficas. Segundo Ana Cristina Matias, Francisco Xavier Ferreira foi o primeiro a implantar 

uma tipografia na cidade. Nessa tipografia, foram impressos os jornais O Noticiador, primeiro 

jornal rio-grandino, e o Propagador da Indústria, de José Marcelino da Rocha Cabral1. 

Assim, os impressos deixam de passar por Rio de Janeiro e Portugal, e começam a ser 

produzidos na própria cidade, proporcionando uma maior independência para os literatos da 

região. Depois desse marco inicial implantado por Francisco Xavier Ferreira, a cidade 

conquista outras tipografias importantes como, por exemplo, O Eco do Sul, onde o romance O 

homem maldito foi publicado. 

Portanto, este romance configura-se numa importante obra, produzida num período em 

que a imprensa estava se desenvolvendo e contribuindo fortemente para a divulgação da 

literatura regional. 
                                                           
1 O jornal O Propagador da Indústria Rio-Grandense foi editado e publicado na cidade de Rio Grande entre 
1833 e 1834. O jornal, cultivado pela Sociedade Promotora da Indústria Rio-Grandense, formada em sua maioria 
por membros da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, era impresso na tipografia de 
Francisco Xavier Ferreira e redigido pelo jornalista e advogado português José Marcelino da Rocha Cabral (1806 
- 1850). Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Cabral emigrou de Portugal, em 1831, e, chegado 
inicialmente ao Rio de Janeiro, mudou-se para Rio Grande, onde planejou e organizou os estatutos da Sociedade 
Promotora da Indústria Rio-Grandense e depois fundou e comandou a redação do jornal O Propagador da 

Indústria Rio-Grandense. Após a falência de seu jornal O Despertador, em 1841, quando perdeu tudo, mudou-se 
para Diamantina/MG, onde trabalhou como advogado. Retornou ao Rio em 1849, onde morreu pobre em 1850. 
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2 Carlos Eugênio Fontana: vida e obra 

 

Os dados sobre a biografia de Fontana eram esparsos e muitas vezes inexatos, devido à 

quase inexistência de pesquisas sobre o autor e sua obra. Com o presente trabalho, alguns 

dados foram confirmados, outros retificados e muitos descobertos. 

Segundo Sacramento Blake (1970, p. 64), Cesar (1971, p. 310) e Martins (1978, p. 

224), Carlos Eugênio Fontana nasceu na cidade de Pelotas (RS), em 4 de novembro de 1830 

e, conforme certidão de óbito, faleceu de periencefalite difusa, em 10 de agosto de 1896, às 21 

horas, em Rio Grande (RS). Filho de Lourenço Fontana e Maria Inácia de Britto2, aos cinco 

anos de idade, teve que se refugiar com sua família no Rio da Prata, por causa da Revolução 

Farroupilha (1835-1845).  

Desenvolveu parte de seus estudos na cidade de Buenos Aires, na Argentina, e voltou 

à sua pátria em 1853 (SACRAMENTO BLAKE, 1970, v. 2, p. 64). Cultivando as letras, 

dedicou a vida ao jornalismo, sendo que, seus primeiros ensaios, publicados em revistas de 

Montevidéu, foram assinados sob o pseudônimo de Anna Rosa Flecont, anagrama de seu 

nome (SACRAMENTO BLAKE, 1970, p. 64). E assim continuou se utilizando do recurso do 

anonimato, por muitos momentos, ao longo de sua carreira de escritor. 

Foi um jornalista engajado em causas políticas, sociais e preocupado com o 

desenvolvimento da arte literária na região. Em 1853, fundou, na cidade fronteiriça de Rio 

Branco, El Comercio del Litoral, primeiro periódico da região, escrito em espanhol e 

português, mas que não durou muito tempo, por falta de recursos (MARTINS, 1978, p. 224). 

                                                           
2 Cf. FamilySearch. Acesso em: 12 mar. 2012. 
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Em 1854, trabalhou como funcionário da Mesa de Rendas, de Rio Grande e, em 1857, 

assumiu, em Jaguarão (RS), a redação do Imparcial. No ano seguinte, retornou para Rio 

Grande, onde trabalhou na redação do Eco do Sul, publicando seu romance O homem maldito, 

em 1858 (MARTINS, 1978, p. 224). Além disso, colaborou para outros periódicos, como o 

Diário do Rio Grande e O Artista, e para a revista Arcádia, na qual publicou, em 1867, 

Apontamentos históricos, topográficos e descritivos da cidade do Rio Grande desde seu 

descobrimento e fundação até a contemporaneidade de sua escrita (CESAR, 1971, p 310). 

Ainda na revista Arcádia, publicou, em maio de 1868, sua novela Cenas da Vida. Foi membro 

da Revista Partenon Literário, na qual teve textos publicados, em 1874 e 18753 com o 

pseudônimo de Anna Rosa Flecont (MARTINS, 1978, p. 224). 

Também serviu, por seis anos, no cargo de guarda-mor. Em 1882, seu nome consta 

numa lista de jurados, explicitada no jornal Eco do Sul, de 6 de setembro do mesmo ano. Em 

1883, publicou vários artigos sobre o progresso da cidade do Rio Grande (Eco Lusitano, 1 

dez. 1883, p. 4)4
. 

No âmbito pessoal, sabe-se muito pouco sobre Fontana, além da sua ida na infância 

para Buenos Aires e seu retorno para a fronteira do sul, entre Brasil e Uruguai. Sabe-se que 

ele casou com Ana Júlia Fontana em data desconhecida, e que teve com ela quatro filhos5 

Carlos Eugênio Fontana Filho6, Amílcar Eugênio Fontana7, Hercília Júlia Fontana8, Virgínia 

                                                           
3 Revista Mensal do Partenon Literário. Porto Alegre, nº 6, 8 e 12. 
4 Este exemplar pode ser encontrado na Biblioteca Rio-Grandense. 
5 Estes dados sobre a família de Carlos Eugênio Fontana foram coletados através da leitura do seu inventário, 
cujo documento pode ser encontrado no Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Autos nº 272; Maço nº 7; 
Estante nº 19. Rio Grande - 2º Cartório do cível. 
6 Cf. FamilySearch, Carlos nasceu em 22 out 1860, foi batizado em 6 abr. 1861. 
7 Cf. FamilySearch, Amílcar nasceu em 9 dez. 1861, foi batizado em 17 fev. 1862, casou-se com Hermance 
Ferreira em 12 out. 1889. 
8 Cf. FamilySearch, Hercília nasceu em 21 jun. 1863 e foi batizada em 11 dez. 1863. Como seu nome não consta 
no inventário citado, presume-se que faleceu antes de 1896, data de morte de Carlos Eugênio. 
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Angélica Fontana9 e Hector Henrique Fontana10. Também teve um neto, filho de seu 

primogênito Carlos Eugênio Fontana com Rosa Pires de Bittencourt, o qual nasceu em 05 de 

dezembro de 1886 e recebeu o mesmo nome do avô e do pai, Carlos Fontana. Assim, viveu na 

cidade do Rio Grande desde 1858, onde constituiu família e desenvolveu maior parte de sua 

atividade literária até sua morte em 1896. 

A obra mais relevante de Fontana foi O homem maldito, pela sua importância histórica 

e pioneirismo no gênero romance. Assim, focalizamos neste trabalho, nossa atenção para o 

resgate e a análise da referida obra. 

 

2.1 O homem maldito, o resgate de um esquecimento literário 

 

O homem maldito é um romance, publicado no ano de 1858, pelo escritor Carlos 

Eugênio Fontana, o qual nasceu em Pelotas e desenvolveu sua atividade literária na cidade de 

Rio Grande. O engajamento de Fontana nas causas sociais da época e seu forte caráter liberal 

deram um tom particular a sua obra, servindo de pano de fundo para seus escritos literários e 

para seus artigos jornalísticos.  

 O contexto político da época, turbulento em vários aspectos, caracterizando-se pela 

intensa perseguição política e represálias aos que, com seus escritos, enfrentavam com 

destemor a corrupção e os desmandos reinantes dos aliados do Império, obrigou o autor a 

valer-se de pseudônimos, em seus escritos jornalísticos, visando preservar-se dos governantes. 

                                                           
9 Cf. FamilySearch, Virgínia foi batizada em 9 dez. 1866. 
10 Cf. FamilySearch, Hector nasceu em 9 out. 1871, foi batizado em 25 dez. 1871. 
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Esse artifício pode lamentavelmente ter acarretado que outros escritos analisados na 

pesquisa realizada nos jornais da época, embora com fortes evidências de serem de autoria de 

Fontana, em razão de temas, formas de abordagens e estilo de escrita serem semelhantes e, 

também, por serem publicados no mesmo periódico em que habitualmente o autor escrevia. 

Todavia, por falta de maiores elementos a validar essa produção literária, não foi possível 

afirmar categoricamente que se tratava realmente do mesmo autor.  

Ainda mencionando o subterfúgio do anonimato de que Fontana se valeu em seus 

escritos públicos, a pesquisa constatou que esse fato contribuiu para a perda da sua identidade 

como autor, comprometendo o seu merecido reconhecimento na história literária pela 

inteireza do conjunto de sua obra. 

Por outro lado, pode ter tido outra consequência mais lamentável e perniciosa, visto 

que esse anonimato gerou também uma certa desvalorização das poucas obras assinadas pelo 

autor que – sem ter um conjunto literário mais consistente – acabou comprometendo a sua 

credibilidade na crítica, sendo esquecido ao longo do século XX. 

 No entanto, ressaltamos que, muito embora Fontana tenha apenas duas obras 

publicadas, elas merecem ser reavaliadas e relidas por estarem dentro do padrão literário 

vigente na época e por apresentarem elementos fecundos para uma investigação teórica e 

literária em pleno século XXI. 

Além disso, cabe reafirmar a relevância do autor quanto ao pioneirismo na produção 

de prosa de ficção no Rio Grande do Sul. Fato confirmado pela historiografia literária, em 

razão de que o notório romance Divina pastora, de autoria de Caldre e Fião, ter sido 

publicado no ano de 1847 e, logo depois, O corsário, em 1851, de idêntico autor. A rara 
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produção literária à época restringe-se a poucos romances, como Um defunto ressuscitado 

(1856), de Carlos Jansen, a A donzela de Veneza e A véspera da batalha, romances de 

Koseritz, publicados em 1858, mesmo ano em que Carlos Eugênio Fontana publica o quarto 

romance do Estado, O homem maldito. 

Contudo, a importância deste autor na historiografia sulina não se dá apenas por ser 

um dos precursores do gênero romance no Estado, mas também pelo seu importante papel 

para o pleno desenvolvimento intelectual e literário na região. Seu nome aparece na História 

da Literatura do Rio Grande do Sul, de Guilhermino Cesar, como um dos influentes autores 

que colaboraram, junto com Apolinário Porto Alegre e Caldre e Fião, nas revistas O Guaíba e 

Arcádia, primeiros veículos gaúchos de comunicação essencialmente literários, o que instigou 

ainda mais a efervescência cultural e literária, resultando num movimento que viria a ser um 

grande marco de reconhecimento e apogeu para a história da literatura sul-rio-grandense: o 

Partenon Literário. 

Ademais, cabe frisar que, além de ser colaborador da Revista Mensal do Partenon 

Literário e suas antecessoras, Fontana desenvolveu um peculiar papel na história e na 

literatura da cidade do Rio Grande, que foi um dos principais centros culturais do Estado no 

limiar do século XIX. Escreveu Apontamentos históricos, topográficos e descritivos da 

cidade desde o seu descobrimento e fundação até acontecimentos contemporâneos a sua 

existência, os quais, segundo Guilhermino Cesar, foram publicados “a partir de maio de 1867 

na Arcádia e reproduzidos em 1887 na revista Partenon Literário” (CESAR, 1971, p. 310). 

Mas, como ocorre com diversos escritores e obras do período, muitos desses valiosos 

escritos estão perdidos nas bibliotecas do país, ocultando parte da nossa história literária. No 

entanto, conseguimos localizar, na Biblioteca Rio-Grandense, o romance O homem maldito, 
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foco deste trabalho, e a novela Cenas da vida. E devemos a este achado a possibilidade de 

resgatar, analisar e acrescentar à história da literatura do Rio Grande do Sul a obra deste autor, 

preenchendo assim uma parte da grande lacuna existente na rica historiografia literária 

gaúcha. 

Ressaltamos ainda que este estudo sobre Fontana é parte do trabalho desenvolvido no 

projeto “Dicionário de autores de Rio Grande no século XIX”, desenvolvido no Instituto de 

Letras e Artes da FURG, o qual tem se dedicado a pesquisar os primeiros escritores desta 

cidade gaúcha e suas respectivas obras, buscando assim resgatar, organizar e divulgar as 

informações coletadas sobre a formação e consolidação do sistema literário rio-grandino. Foi 

desta forma, pesquisando em fontes primárias, como o jornal Eco do Sul (1856-1889), O Povo 

(1856-1858), Diário de Rio Grande (1854), e outras fontes secundárias que abordem a 

história literária produzida na região, que redescobrimos para a literatura sul-rio-grandense a 

obra de Carlos Eugênio Fontana. 

É como se este trabalho fizesse parte de um enorme mosaico, que precisa ser 

devidamente completado, para que se possa realmente compreender e apreciar inteiramente a 

literatura produzida no Estado. Desta forma, adentramos na análise do romance O homem 

maldito, avaliando a sua influência na formação e consolidação do sistema literário rio-

grandino e gaúcho no século XIX, a sua estrutura, temática, e adequação ao estilo literário 

vigente à época. 

Em relação à análise do primeiro aspecto, a influência da obra de Fontana na formação 

e consolidação do sistema literário na região, julgamos necessário destacar algumas reflexões 

sobre a noção de literatura e de sistema propostas por Antônio Cândido, na Formação da 

literatura brasileira: momentos decisivos. Para Cândido, a literatura propriamente dita é 
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considerada a partir de um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que vão 

desde características internas como língua, temas e imagens até elementos de natureza social e 

psíquica, as quais permitem que se reconheçam notas dominantes de uma determinada fase. 

Desta forma, de acordo com o autor, para que haja um sistema literário, é necessário, 

a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes do 
seu papel; um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem 
os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor, (de modo geral, uma 
linguagem, traduzida em estilos) que liga uns aos outros. (CANDIDO, 2009, p.25) 

 

 É o conjunto destes três elementos que gera a comunicação literária, aparecendo sob 

este ângulo como um sistema simbólico, e, prosseguindo em sua preleção a este respeito, o 

autor afirma que, “quando a atividade dos escritores de um dado período se integra em tal 

sistema, ocorre outro elemento decisivo: a formação da continuidade literária” (CANDIDO, 

2009, p. 25). 

Portanto, se formos levar em consideração que Fontana foi integrante de um 

importante grupo de intelectuais gaúchos que contribuíram para organizar, sistematizar e 

difundir a atividade literária no Estado, colaborando com seus escritos para revistas e 

periódicos de suma importância, como o Guaíba, a Arcádia e o Partenon. Poderíamos, assim, 

assegurar que Fontana teve um papel importante nesse período de formação do sistema 

literário gaúcho. 

Esses intelectuais manifestavam uma singular vontade de fazer literatura no Rio 

Grande do Sul e são considerados pelos seus sucessores e pela crítica como os fundadores de 

uma organizada tradição literária no Estado, com estilos, temas, formas e preocupações bem 

próprias. E por isso, dizemos que assim começou a se estruturar um sistema literário não só 
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no Estado em geral, mas, concomitantemente na cidade de Rio Grande que contava com 

influentes escritores. 

Depois da Revolução Farroupilha (1835-1845), o sentimento liberalista acentuou-se no 

Estado e a atividade literária foi cada vez mais sendo considerada como parte de um esforço 

extremo, por expressar os anseios de liberdade e justiça social que visavam uma 

particularização e uma certa diferenciação dos temas, estilos e dos modos de exprimi-los, o 

que gerava uma espécie de consciência coletiva dos autores quanto ao seu papel de 

protagonistas nessa histórica e honrosa luta. 

Por isso que, ao observarmos a obra de alguns destes autores, percebemos que elas 

estão ligadas por diversos denominadores comuns. Entretanto, no momento, vamos deter 

nossa atenção ao foco de nossa análise, utilizando apenas como parâmetro de comparação, as 

obras consagradas A moreninha (1844), de Joaquim Manoel de Macedo e Lucíola (1862), de 

José de Alencar, as quais, cotejadas com a obra de Fontana, permitirão posteriormente a clara 

constatação que, por apresentarem características semelhantes, não há como deixar de integrar 

ao mesmo estilo e sistema literário vigente na época. Fato este que comprova e demonstra a 

relevante importância que Fontana teve no período de formação da literatura gaúcha enquanto 

sistema literário. 

Deste modo, buscamos, sobretudo, apreender o fenômeno literário da forma mais 

completa e significativa possível, analisando a obra não apenas em seu sentido dentro do 

contexto histórico e literário, mas também buscando compreender o autor na sua integridade 

estética. Assim, faremos uma análise da obra, o que não ocorrerá apenas para fim de um 

julgamento que se esgote em si, mas uma avaliação com o intuito de compreensão, 
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interpretação, explicação e reconhecimento histórico-literário e estético do romance de 

Fontana. 

 

2.2 O universo ficcional de O homem maldito 

 

A história de O homem maldito abrange um nível histórico, psicológico e moral que, 

em certos momentos, chega ser um pouco ousado para seu tempo, pois aborda assuntos 

tratados com grande limitação e restrição pelos nossos primeiros romancistas. O texto 

apresenta, como pano de fundo, episódios comuns na época, como a Revolução Farroupilha, a 

luta por igualdade e justiça social e a instigante rivalidade entre liberais e conservadores. 

Principiada na década de 1840, a narração demonstra a aflição, o medo e a insegurança 

vivenciados pelo povo da pequena província de Jaguarão, no extremo sul do Estado, em 

decorrência da turbulenta efervescência política que a Revolução causara na região.  

O romance, narrado em terceira pessoa, abre espaço em diversos momentos para o 

discurso direto e, assim, o narrador onisciente dá voz aos personagens, gerando no leitor a 

impressão de momentaneidade temporal. O protagonista do enredo, que se utiliza deste 

espaço aberto pelo narrador para expor seus ideais, indignações e pensamentos, chama-se 

Carlos. Podemos considerar que seja coincidência o nome do protagonista ser o mesmo do 

autor da obra, mas este aspecto será detalhado no próximo capítulo, com as teorias do gênero. 

Igualmente, seu antagonista, José Luis, tem o mesmo nome do rival político do 

escritor e jornalista Carlos Eugênio Fontana, que se chamava historicamente – comprovado 
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em notícias do jornal O Povo - José Luis Corrêa da Câmara, assim como diversas situações 

vivenciadas pelos personagens no romance se equiparam às situações reais da época, bem 

como outros personagens secundários também possuem o mesmo nome e sobrenome de 

figuras históricas da região. 

Além destes dois personagens centrais, a obra apresenta diversos personagens que 

contribuem significativamente para a construção do enredo: É o caso do Capitão Fabiane, pai 

de Carlos, o qual, no leito de morte, instiga no filho o sentimento de vingança que vai 

conduzir parte da história; Heloísa, irmã de Carlos, é a mulher que desonra a família com o 

antagonista, gerando grande conflito; Sofia, o grande amor da vida de Carlos, que é submetida 

por seu tio Félix a casar por interesses financeiros com José Luis, aumentando ainda mais a 

discórdia entre os dois personagens principais. Também aparecem diversos personagens 

secundários, alguns de cunho histórico e outros aparentemente ficcionais, os quais contribuem 

para intensificar as diversas narrações explicitadas na obra. 

Cabe ressaltar que a nítida semelhança entre os personagens e acontecimentos reais 

com os fictícios é constatada na leitura de jornais da época, principalmente O Povo, de 1856 e 

1857, anos que antecedem a publicação de O homem maldito, e que, por isso, configura-se 

num indício de que os limites entre história e ficção estão muito tênues no romance de 

Fontana. 

Percebe-se, porém, que a invenção narrativa transcende a vida real dos personagens, 

configurando-se numa história livre dos compromissos com o factual. Nesta história, contada 

em 104 páginas, dividida em 13 capítulos, o personagem Carlos trava uma luta ideológica, 

política e pessoal contra o vilão José Luís e este embate interfere diretamente na vida de 

outros personagens e na sociedade jaguarense como um todo. 
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Fontana traz à tona crimes, corrupções, mandos e desmandos do governo imperial, 

assim como os costumes sociais e morais da cidade de Jaguarão, e a luta dos liberais por 

justiça na região. Um exemplo da difícil situação em que se encontrava a cidade no período é 

o trecho no qual o Capitão Fabiane desabafa com sua filha Heloísa, à espera de Carlos, que 

estava em plena batalha: 

mas o estado atual de Jaguarão, me faz temer; hoje nesta Malfadada vila, a vida, os 
interesses, e as garantias de todos seus habitantes estão à disposição de três ou 
quatro entes miseráveis, que, revestidos com o manto do poder, dispõem da 
existência de qualquer cidadão pacífico, somente por não querer este ligar-se a suas 
tramas e maquinações infernais, sim minha filha, é preciso partir deste torrão e 
procurar um asilo em qualquer outra parte onde impere a lei e o povo goze com 
amplidão dos seus direitos (FONTANA, 2012, p. 9)11. 

 

Assim, notamos que a corrupção imperava na Jaguarão ficcional e quem não se aliava 

ao poder imperial era considerado inimigo, sendo perseguido, muitas vezes até a morte, como 

foi o caso dos membros da família Fabiane. É importante salientar, ainda, que o trecho 

transcrito apresenta um dado biográfico ocorrido na família do autor Carlos, que, durante a 

Revolução Farroupilha, teve que buscar asilo em outro país, na cidade de Buenos Aires, na 

Argentina. 

Contudo, a família ficcional de Carlos, apesar do desejo do patriarca, não segue o 

caminho do asilo político e resolve enfrentar o poder lutando até o fim por justiça e uma 

realidade mais feliz para seu povo, mesmo sabendo que esta mudança ainda estava longe de 

acontecer, conforme verificamos no discurso do próprio Capitão Fabiane, o qual afirma que 

essa nova era raiará para Jaguarão, mas não tão cedo; muitas vítimas têm de ser 
ainda sacrificadas; o punhal e o bacamarte têm de dominar ainda; é preciso decepar 
muitas cabeças para saciar o instinto feroz desses tigres que nos dominam, oh! 
Minha filha, quando pensei que a liberdade erguesse seu trono nas campinas do sul, 
foi que o férreo grilhão da tirania nos veio prender! Quando pensei que tinha selado 

                                                           
11 Nas referências seguintes desta obra, usaremos somente a indicação da página. 
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com meu sangue o liberalismo, eis que assoma sua rude cabeça o despotismo! Oh 
meu Deus! Meu Deus! (p. 9) 

 

O personagem estava certo, pois, a partir de então, a narrativa se desenrola de forma 

linear, e o narrador descreve o percurso vivido pelo personagem José Luís, desde o final da 

Revolução Farroupilha até 1858. Nesse lapso temporal, são relatados alguns fatos de ordem 

histórica, como o surto de cólera, o surgimento da imprensa em Jaguarão, ambos em 1855, os 

assassinatos de algumas personalidades políticas etc. e outros fatos ficcionais, como as 

relações conflituosas entre o quarteto amoroso formado por Carlos, Sofia, José Luís e Heloísa.  

O importante é salientar que, em ambos os eixos temáticos, as perversidades do 

personagem José Luís aparecem, interferindo negativamente e castigando a família Fabiane e 

a sociedade em geral com seus crimes e malfeitos. Assim, José Luís, no romance, personifica 

o mal, pois o leitor faz sua catarse e não consegue ficar indiferente, revoltando-se com suas 

atitudes.  

O antagonista desperta sentimentos de aversão e repúdio por suas perversas 

maquinações que a todos prejudicavam, chegando ao extremo de manipular descaradamente a 

justiça contra a liberdade e a integridade. Motivando a atuação de um dedicado e destemido 

jornalista, Carlos, que ousara enfrentá-lo com a arma poderosa de que dispunha, a sua escrita, 

impregnada de independência no pensar, escrever e agir. 

Assim, Carlos, homem honesto, justo e com ideais liberais, enfrenta as atrocidades de 

José Luís, homem sem escrúpulos, com um notório passado obscuro carregado de crimes e 

corrupção que faz juz ao título da obra, O homem maldito. Mas esta missão assumida por 

Carlos custou-lhe um alto preço, pois aguçou ainda mais a ira e o instinto assassino do vilão, 

o qual não mediu esforços para eliminar os rivais do seu caminho. 
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Contudo, é importante mencionar que nem sempre Carlos e José Luís foram inimigos, 

pois, no primeiro capítulo, é explicitado um diálogo de Carlos com o Capitão Fabiane, em que 

é revelado que toda esta briga começa quando Carlos, ao tentar livrar o velho pai da 

perseguição do governo, ganha uma proposta de se aliar ao Império e perpetrar um crime 

contra um juiz de direito, mas como Carlos possui um forte caráter de justiça e ideal liberal, 

recusa a proposta com severa indignação, o que aumenta ainda mais a perseguição à família 

Fabiane. 

Carlos chega a cogitar ao pai a possibilidade de buscar ajuda de José Luís, já que o 

mesmo devia favores a essa família, que o acolheu como filho no pior momento de sua vida, 

quando o mesmo foi condenado por ter tentado matar o próprio pai, dando-lhe uma segunda 

oportunidade de remissão dos seus erros e guardando seu terrível segredo em silêncio. Porém, 

o Capitão Fabiane, por ser um homem experiente e conhecer a índole de José Luís, alerta 

Carlos que o mesmo, agora com inúmeros títulos e aliado do governo, deixou-se dominar pelo 

poder e esqueceu os bons ensinamentos que recebera no tempo em que viveu no seio da 

família Fabiane, querendo apenas o extermínio da mesma por temor de seu segredo vir à tona. 

Somente no segundo capítulo, intitulado A declaração, é que Carlos vai realmente 

conhecer o mau caráter de José Luís, quando sua irmã, Heloísa, revela com extremo temor e 

arrependimento, que, por amor, entregou-se ao homem que traiu a confiança da família. 

Quando Heloísa relata o nome do homem que a seduziu, Carlos desespera-se pela dupla 

traição que a irmã cometera, não só pelo contato sexual prévio ao casamento, mas por ter sido 

consumado com o inimigo da família: José Luís.  

Neste episódio, notamos um importante elemento a ser analisado na narrativa, o qual 

demonstra claramente a adequação do romance ao estilo temático vigente no período do 
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Romantismo não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Eis que, ao observar a 

história e o drama vivido pela personagem Heloísa, podemos notar um forte fator de cunho 

moralizante, muito evidenciado pelos românticos da segunda metade do século XIX. No caso, 

a questão sexual feminina é tratada através desta personagem como um terrível pecado, o qual 

causa vergonha, destruição e discriminação para a família da “vil pecadora” perante a 

sociedade, trazendo drásticas consequências para a mesma. 

O grande “erro” de Heloísa foi se entregar por amor a um homem, sem estar moral e 

legalmente casada com ele. Isso foi o bastante para a jovem ter sua vida desgraçada, sendo 

amaldiçoada pelo próprio pai, que não aguenta a decepção e morre de desgosto, como 

podemos observar no seguinte trecho da obra: 

Seu sedutor! José Luís! O inimigo da família Fabiane. Desonrado por uma mulher e 
um filho maldito! E esta mulher é a minha filha, a filha que tanto amei, e este 
homem é o homem que tanto detesto. Oh!... Raiva!... inferno!... maldição sobre eles! 
Sim filha desnaturada, eu te amaldiçôo! [...] pronunciou mais algumas palavras 
inteligíveis e depois ficou num letargo, alguns momentos depois sua alma tinha 
voado à mansão dos justos (p. 20). 

 

 Este fato, no entanto, é apenas o princípio do sofrimento da moça, pois em seguida 

acontece uma sucessão de acontecimentos catastróficos, culminando com o seu assassinato e 

de seu filho, a mando de José Luís, de forma fria e brutal. 

Deste modo, percebemos no romance, através da personagem Heloísa, a forte 

influência da religião católica na sociedade e na literatura, pois o que impera no enredo das 

personagens femininas é o discurso católico de castidade. Sabemos que esse discurso é bem 

antigo, desde a Bíblia, em que o casamento é o único sacramento no qual é possível e ideal a 

união entre um homem e uma mulher, com fins específicos para a reprodução e consolidação 
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da família, como podemos observar no seguinte versículo: “Portanto deixará o varão o seu pai 

e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne” (Gênesis, 2: 24).  

Esse discurso perpetuou-se por séculos mais tarde, e a igreja utilizou-se da figura de 

Maria, mãe de Jesus, para fortalecer, fundamentar e enriquecer ainda mais sua tese de pureza 

e obediência feminina. Assim, Maria tornou-se um exemplo a ser seguido por ter concebido 

sem conjunção carnal, destacando-se apenas pela pureza, maternidade e fidelidade. Com isso, 

compreende-se que, de acordo com o catolicismo, se a mulher não seguisse o ideal da 

virgindade, ou de ser esposa e mãe, deveria – como é relatado na Bíblia – ser punida com a 

morte, eis que não estaria cumprindo com sua missão social e cristã. 

Mas, a partir do século XVIII, a sociedade passa por diversas mudanças políticas, 

econômicas, culturais e sociais que acabam resultando numa transformação na mentalidade da 

sociedade e, entre tantas transformações, a imagem da mulher começa a modificar-se 

consideravelmente. Dessa forma, para proteger seus ideais, a igreja católica acaba se 

utilizando dessas mudanças para reforçar a condição de reprodução feminina e legitimar ainda 

mais a função social da mulher, fazendo com que a maternidade fosse cada vez mais 

associada à ideia de sentimento e de amor incondicional que as mães deveriam ter pelos filhos 

e pela ordem familiar. 

Enfim, essas mudanças sociais permanecem evoluindo durante o século XIX, 

obrigando a igreja a reagir e lutar em defesa da moral e dos bons costumes. Desse modo, os 

defensores do Catolicismo passaram a assinalar o imenso poder das mulheres como 

condutoras morais, sempre no âmbito doméstico, no qual alcançariam a sua realização 

pessoal, via casamento (GIORGIO, 1991, p. 204). Assim, podemos notar que a literatura 
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desse período segue, de certa forma, os princípios católicos, abordando, em suas obras, 

temáticas de cunho moralizante a partir de conceitos estabelecidos pela igreja.  

Percebemos, então, que esse ideal feminino, estabelecido pelo catolicismo e seguido 

pelos românticos, é evidenciado no romance em análise, pois, através da personagem Heloísa, 

as leitoras da época tornavam-se sabedoras do fim trágico que poderiam ter, caso 

desobedecessem ou se desviassem dos caminhos da ética, da moral e dos bons costumes 

vigentes na época. 

Percebemos situação semelhante no romance Lucíola, de José de Alencar (1862), em 

que a personagem Maria da Glória/Lúcia, na tentativa desesperada de salvar sua família da 

febre amarela (1850), aceita dinheiro de um homem rico, chamado Couto, em troca de favores 

sexuais. Mas, mesmo com seu extremo esforço, morreram-lhe a mãe, a tia e duas irmãs, e 

quando seu pai descobre que ela manchou sua honra para ajudar a família, expulsa-a de casa. 

Então, sem opções, a moça vai buscar a sobrevivência através da prostituição. Depois 

de algum tempo, conhece Paulo e vive com ele um intenso amor que lhe dá esperança de 

remissão dos seus pecados e retorno à sociedade e, impulsionada por esta esperança, vende 

tudo o que tem e vai viver uma vida simples, ao lado da irmã, única sobrevivente da epidemia, 

e de Paulo. Porém, nem a sociedade nem ela mesma esqueceram seu passado e, com um 

sentimento de autopunição, a personagem desiste da vida quando se nega a expelir o filho 

morto no ventre, fruto do seu amor carnal com Paulo. 

Desta forma, notamos que ambas as personagens, Heloísa e Lúcia, não conseguiram 

retornar à sociedade, e que nem mesmo os filhos resultantes dos seus amores poderiam 

sobreviver, pois seriam fruto do pecado e mau exemplo para a sociedade. Então, somente 
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através da morte essas personagens românticas alcançaram a redenção e, assim, com a trágica 

destruição do corpo pecaminoso, elas conseguiram ao menos a sobrevivência do espírito. 

Cabendo ressaltar, que a morte destas duas personagens ocorreu de forma diferente, 

pois enquanto Lúcia se deixou morrer fazendo com que o próprio corpo servisse de túmulo ao 

filho, Heloísa morreu assassinada e agonizando pelo destino do filho. Assim, notamos que 

Heloísa ainda no leito de morte mantinha a esperança de que ao menos a criança pudesse 

sobreviver e, até o último suspiro, clamou, sem êxito, pelo filho. Já Lúcia desiste de lutar e 

prefere poupar a criança das injustiças desta vida. Mas, o importante é observarmos que 

ambas as personagens românticas não conseguem sobreviver e nem manter vivos os filhos, 

frutos da relação “pecaminosa” que culminou na morte de ambas. 

Cabe observarmos ainda, que a semelhança entre os erros e as consequências desses 

erros, sofridas por essas duas personagens femininas, configuram-se num elemento 

importante de análise literária, que é a relação obra/leitor. Esta questão torna-se essencial para 

a análise do romance O homem maldito, pois nos instiga a deter uma atenção especial para 

esta fértil relação entre a obra e o leitor, a qual pode ter influenciado diretamente no 

comportamento social e na história da literatura sul-rio-grandense.  

Por isto, ao observar estas questões, podemos dizer que a referida obra tenha causado 

um efeito nas leitoras da época, as quais, por medo do castigo divino, através do exemplo de 

Heloísa, e para estar dentro do padrão ideal feminino, tiveram seus comportamentos alterados 

em função dessa relação da experiência de vida das leitoras com a obra propriamente dita.  

Esta importância do leitor para a compreensão da obra e do sistema literário é o que, 

segundo Hans Robert Jauss, pode determinar o caráter artístico de uma obra: “A distância 
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entre o horizonte de expectativa e a obra, entre o já conhecido da experiência estética anterior 

e a ‘mudança de horizonte’ exigida pela acolhida à nova obra, determina do ponto de vista da 

estética da recepção, o caráter artístico de uma obra literária” (JAUSS, 1994, p. 187).  

Deste modo, podemos pensar que a obra de Carlos Eugênio Fontana, apesar de não ter 

se tornado posteriormente conhecida como outras do mesmo período e estilo como, por 

exemplo, A moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, e Lucíola, de José de Alencar, tem 

características que a enquadram no patamar de obra com relevante importância para os 

estudos literários, assim como apresenta um grande valor documental também. 

Entretanto, cabe frisar que a obra de Fontana aborda, além da temática da idealização 

feminina, outras temáticas típicas do Romantismo, como o teocentrismo, o maniqueísmo, a 

inversão de valores, o casamento por interesse e a temática histórica. O próprio contraste 

apresentado entre o caráter do protagonista Carlos e do antagonista José Luís já propicia a 

construção de um enredo tipicamente romântico na pureza dos detalhes e na clareza da 

temática proposta. 

Assim, a ambição de José Luís, homem cruel, capaz de tudo para alcançar seus 

interesses pessoais, contrapõe-se ao caráter elevado de Carlos, o qual valoriza as relações 

pessoais, a ética, a fidelidade com a nação e com seus semelhantes acima de tudo, cujos 

valores humanitários são infinitamente maiores que os econômicos.  

Desta forma, notamos que a descrição psicológica desses dois personagens é de 

extrema importância para o enredo da obra e também contribuirá para estreitar os laços da 

relação entre obra e leitores, passando valores de ordem moral para a comunidade, conforme 

o provável desejo do liberal Carlos Eugênio Fontana. 
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Este importante papel dos personagens Carlos e José Luís faz sentido se levarmos em 

consideração as transformações sociais que podem ter influenciado o autor, a obra e a 

sociedade da época. O crescimento do capitalismo industrial gerou profundas alterações 

políticas na sociedade do século XIX e essa nova economia provoca grandes mudanças no 

comportamento das pessoas, aumentando as lutas de classes, o duelo entre o “ser” e o “ter”, a 

difusão de novas ideologias como as liberais, nacionalistas, socialistas etc. Enfim, é nesse 

clima de transformação econômica, política e social que o romance O homem maldito é 

publicado, direcionado para uma sociedade que, no meio de tantas mudanças, corre o risco de 

perder sua própria identidade e valores.  

Analisando sob esta perspectiva, podemos compreender que os dois personagens, 

acima mencionados, podem representar, no mundo fictício da obra, o embate entre o 

capitalismo em ascensão e as ideologias socialistas, entre o “ter” e o “ser”. Sendo assim, a 

figura de José Luís personificaria o próprio sistema capitalista, que valoriza o capital acima do 

ser humano, e Carlos estaria personificando o sistema socialista, no qual o Homem é posto em 

evidência na luta por justiça social.  

Deste modo, compreendemos que, dentro desse contexto histórico, a comunidade 

leitora poderia interagir com a obra e compreender o caminho que deveria seguir para o seu 

próprio bem e para o bem da coletividade, sempre em defesa da moral católica que prevalecia 

nesse período. 

José Luís perde seu segundo filho, fruto de um casamento realizado por interesses 

políticos e financeiros, num terrível incêndio e, após esse episódio, enlouquece e acaba 

tentando, sem êxito, o suicídio, sendo que, para a igreja esse ato leva-o à morte eterna, ao 
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inferno cristão. O mais trágico desse fim de José Luís é que ele passou a vida inteira em busca 

de dinheiro e poder, sem respeitar nem valorizar ninguém, nem mesmo os amigos e a família, 

sendo capaz de matar até seu próprio filho com Heloísa, para ocultar seu erro e conquistar a 

sua glória, que – após obtida – é rapidamente perdida com a morte trágica do seu segundo 

filho e com a loucura final. 

 Assim, notamos que, novamente, a obra passa ao leitor a sensação de que o erro e a 

desobediência levam à desgraça humana e que figuras como José Luís, as quais se 

desumanizam em busca da ascensão material, tendem a não encontrar a verdadeira felicidade, 

frustrando-se, perdendo a razão e o sentido da vida, o que, segundo o cristianismo, está no 

amor ao próximo, ratificando a ideia de que é melhor seguir o padrão católico, valorizando o 

“ser” do que se corromper e seguir a tentação das novas tendências materialistas, as quais 

valorizam o “ter” acima de tudo e todos.  

Já Carlos, o herói romântico, apesar de ser assassinado por José Luís, morre satisfeito 

por ter recuperado a honra da sua família. O enredo passa ao leitor a sensação de que Carlos 

conseguiu um final feliz, salvando Sofia das atrocidades do vilão e realizando o desejo de 

vingança do pai. Sob a moral católica, não só os maus vão sofrer, pois o Cristianismo também 

prega que os justos sofrem na terra para se purificar e chegar purificados ao paraíso. Assim 

percebe-se, através do personagem Carlos, que, para alcançar a vitória e encontrar a 

felicidade, o Homem deve obedecer à moral cristã, valorizando o ser humano e lutando pela 

justiça e igualdade social.  

Este é o caso de Sofia, amada de Carlos, caracterizada como linda, casta, sensível, 

religiosa e obediente, uma mulher ideal aos padrões românticos do período, de forma 



47 
 

 

 

semelhante à Heloísa, e que, para manter a ordem familiar, obedece à vontade de seu tio 

Félix, o qual arranja um casamento com José Luís somente por interesses financeiros, como 

podemos notar no seguinte trecho da obra: “– Porém, meu tio deu sua palavra sem consultar-

me [...] Carlos e Sofia se amavam, mas a ambição do Sr. Félix tinha frustrado seu porvir, 

oferecendo a mão de Sofia a José Luís” (p. 27). 

Contudo, o casamento é impedido, porque Carlos resolve desmascarar as atrocidades 

cometidas pelo noivo à sociedade jaguarense, em plena cerimônia e, assim, além de salvar sua 

amada do perverso rival, consegue salvar a imagem e a honra de sua família, como havia 

prometido ao pai no leito de morte.  

Apesar de não ocorrer o casamento, a bela Sofia fica sem seu amor, Carlos, que morre 

em duelo com José Luís. E, assim, torna-se rejeitada pela sociedade e pelo próprio tio, o qual 

não vê mais na moça a possibilidade de lucrar com um bom casamento, visto que seu nome 

ficou manchado com tal escândalo. Esse acontecimento é que causa a desgraça futura de 

Sofia, que morre sozinha, num período de surto de cólera que, historicamente, atingiu o Rio 

Grande do Sul, no ano de 1855. 

Entretanto, esse sofrimento de Sofia serve de expiação de seus pecados, pois antes de 

morrer consegue se confessar ao padre da cidade, partindo, segundo a tradição católica, salva 

e purificada, direto para viver a eternidade ao lado de Carlos, seu único amor, como podemos 

observar na seguinte citação da obra: 

– Reverendo vigário, disse o doutor, minha missão está terminada, o corpo não é 
possível salvar, fazei por salvar a alma. [...] depois de contemplá-la por longo tempo 
o padre disse: - Minha filha: o Pai eterno nos colocou neste mundo para cumprir 
nosso fado, uns no meio da felicidade passam este período até render sua alma nas 
mão do Onipotente, outros no meio do pesar, angústias e padecimentos percorrem 
este espaço denominado vida, vós talvez sejais uma dessas vítimas, que lançada no 
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turbilhão das paixões, se esquecem dos deveres mais sacrosantos impostos pela 
sociedade. – Padre, não faças tão má ideia desta desgraçada... – Então quem sois?... 
– [...] um momento só na minha vida tive esperanças, mas esse futuro que me 
esperava foi-me roubado barbaramente, ah! Padre, foste tão testemunha da minha 
desgraça. [...] Por ventura sois? – Sofia, a sobrinha do Sr. Félix. – Sim, Sofia, a 
futura de Carlos, a quem José Luís assassinou! [...] – Padre, a bênção... Carlos, vou 
ver-te... e ao pronunciar estas palavras entregou seu espírito ao Pai eterno (p.62-63). 

 

Percebemos, assim, que o amor platônico de Carlos e Sofia era tão puro e verdadeiro 

que não poderia ser consumado num mundo tão injusto e cruel. Eles, diferentes dos outros 

personagens que pagaram muito caro pelos erros cometidos e por se desviarem da ética e 

moral, apenas se purificaram para viver eternamente no descanso dos justos.  

Desta forma, notamos a forte tendência da obra ao teocentrismo, sendo que o êxito ou 

desgraça das personagens transcende a experiência terrestre, culminando no fortalecimento da 

crença na vida eterna, com a recompensa final no paraíso ou castigo no inferno. Assim, a vida 

na terra é considerada como uma rápida passagem e a plena felicidade e justiça só será 

consumada através da vontade de Deus, após a passagem, que seria a morte. Esta constatação 

pode ser notada em diversos trechos da obra como, por exemplo, na seguinte citação da fala 

do Capitão Fabiane em seu leito de morte, onde o mesmo faz menção a um texto bíblico: 

poucos momentos me restam de vida, mas antes de entrar na morada eterna, cujas 
portas fechar-se-ão até o dia em que a trombeta nos chame a prestar nossas contas no 
vale de Josafat. [...] pronunciou ainda algumas palavras inteligíveis, e depois ficou 
num letargo; alguns momentos depois sua alma tinha voado a mansão dos justos (p. 
20-21). 

 

Apesar das análises desenvolvidas até o presente momento focalizarem para o estudo 

das personagens principais, cabe ressaltar que essa tendência ao Teocentrismo e à moralização 

através da literatura, tão comum entre os romancistas do século XIX, é transmitida nesta obra 
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por todos os personagens, inclusive os secundários, mesmo que de uma maneira mais 

superficial.  

Este é o caso dos capangas de José Luís: Xisto, Manuel e Pedro, os quais, por 

dinheiro, submetem-se a viver uma vida de humilhação e submissão, cometendo terríveis 

crimes e assim perdendo até a própria identidade, pois deixam de viver suas vidas e satisfazer 

suas vontades para viver sob os caprichos de José Luís, como podemos observar na citação 

abaixo, em que Xisto chega a questionar a crueldade, que seria matar até uma criança por 

mera vingança: 

– sim, impossível, porque minha mão tremeria ao descarregar o golpe sobre a 
inocente vítima, sobre teu pobre filho! – Ânimo Xisto, ânimo, exclamou Manuel, 
pensa bem no negócio. [...] – Sim, meu amigo do coração, exclamou José Luís, 
estreitando contra seu peito a Xisto. – Tu és o diabo José Luís, tens tão boas palavras 
que persuades a gente, de modo que não se pode negar o que tu pedes! – Então no 
sábado às oito da noite estará tudo terminado? – Sim, no sábado oito horas da noite 
até teu filho terá deixado de existir! (p. 33). 

 

Deste modo, percebemos que, apesar da iniciante relutância de Xisto, ele não 

consegue impor seu posicionamento e é facilmente persuadido por José Luís, deixando de agir 

conforme sua vontade para viver os sonhos e anseios do seu superior. Com isto, podemos 

notar que novamente a obra está enfatizando a decadência e infelicidade humana sofrida por 

cidadãos que se desviam da moral católica e se vendem às novas tendências materialistas que 

seriam, segundo o enredo de Fontana, a verdadeira personificação da maldade no mundo.  

Contudo, salientamos que a obra, através do personagem negro Albino, o qual se 

recusa a matar o redator do jornal Eco do Sul a mando de José Luís, também explicita ao 

leitor que é possível vencer a tentação da vaidade, do poder e da ganância para manter a 
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ordem, a justiça social, e a tão nobre dignidade humana, como podemos notar na citação 

abaixo: 

Vai chamar o negro Albino, mas ligeiro, e diz-lhe que tenho que falar-lhe sobre um 
negócio de muita importância. [...] – Albino! – Ele mesmo senhor José Luís. – 
Preciso muito de ti. – Estou a suas ordens. – Acha-te com coragem para matar um 
homem? – Senhor que pretendeis fazer? exclamou o mulato recuando um passo. – 
Pouca coisa continuou José Luís, a morte do redator do Jaguarense. – Que dizeis 
senhor? então exiges de mim este atentado? – Sim e espero que seja cumprido ao pé 
da letra. – Senhor! Estás caçoando comigo! – Albino, não te alteres, a tarefa não é 
difícil e depois poderás contar com meu valimento, meu prestígio e minha proteção. 
– Senhor José Luís eu me retiro, não posso tolerar. – Espera e escuta! – Não, senhor, 
até logo (p. 59). 

 

 É importante observarmos que, com essa escolha, o negro Albino não salvou apenas a 

vida do redator, mas salvou também o Eco do Sul, e com ele a democracia e a liberdade de 

imprensa na cidade de Jaguarão. Assim, o leitor pode perceber que uma atitude individual 

pode contribuir para o bem ou para o mal da coletividade.  

No entanto, o interessante neste caso é que o personagem escolhido para dar este 

exemplo é justamente um negro, então representante de uma classe desvalorizada e 

cruelmente injustiçada no período. A própria simbologia do nome, Albino, está intimamente 

relacionada à brancura extrema, mostrando que a cor da alma e a limpeza de caráter 

independem da cor da pele e da posição social, pois no romance os homens brancos e 

poderosos são corruptíveis e cometem atrocidades em busca de dinheiro e poder, enquanto um 

negro humilde recusa tudo isso em prol da sua dignidade e honra. 

Além disso, vale lembrar que a obra não está tratando somente de um assassinato, mas 

transcende este fato, pois Fontana está abordando assuntos referentes à corrupção do homem 

que corrompe a moral sagrada e os seus próprios valores éticos para obter um benefício 
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próprio ou de uma minoria e, com isso, acaba prejudicando o desenvolvimento da sociedade 

como um todo. 

De acordo com a perspectiva da moral católica, podemos fazer uma analogia das 

características explicitadas anteriormente com a questão do livre arbítrio, pois, como notamos, 

todas as personagens da obra tiveram um final condizente com as suas atitudes. E, neste 

sentido, podemos dizer que a obra abordou claramente a questão do maniqueísmo, outra 

característica tipicamente romântica e que está presente em diversos romances canônicos do 

período, como o próprio Lucíola, de José de Alencar, mencionado anteriormente. 

Deste modo, através desse maniqueísmo presente na narrativa, é ratificada no leitor a 

ideia de que no mundo existe o bem e o mal, e que cabe a cada um escolher o caminho a 

seguir, mas as consequências dessas escolhas serão inevitáveis: quem escolhe o bem, que 

seria seguir as tradições católicas, alcançará a felicidade eterna; e quem escolhe o mal, que 

seria a adoção das tendências materialistas em ascensão na época, acabará de forma trágica, 

sem nunca alcançar a felicidade.  

E assim podemos notar que a obra também apresenta características próprias do 

historicismo do século XIX, como o pensamento mecânico na relação de causa/efeito, em que 

o homem que “errar” vai sofrer as consequências do seu “erro”. Esse ideal historicista torna-

se comum na época, quando o gênero “romance” surge e a noção do casamento, da 

religiosidade e da moralidade são impostas à população através da literatura. Este fato pode 

ser claramente observado no romance em análise através das próprias palavras da personagem 

Heloísa, momentos antes de seu assassinato por José Luís: 
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Eis aqui, a que triste situação vê-se reduzida a donzela que se desvia da senda da 
honra. Não é suficiente o sinal que leva na fronte, marca terrível do ferrete da 
infâmia que a sociedade lança sobre a culpa? Não é o suficiente ser o ludíbrio e a 
mofa de uma população inteira! Não, nada disso é suficiente para castigar o erro que 
cometi; é preciso lançar-se aos pés do seu miserável sedutor para mendigar um 
nome para seu filho [...] Este é o castigo da donzela incauta que se afasta da senda 
do dever que a sociedade prescreve (p. 36). 

 

Então, como estamos observando no decorrer das análises, Fontana consegue seguir o 

padrão desse sistema literário vigente na época, passando para a sociedade todos esses valores 

católicos e teocêntricos de cunho moralizante, sem deixar de manter o padrão temático e 

estético preponderante no período romântico. 

Deste modo, se formos observar também a estrutura da obra e a forma como a mesma 

é apresentada, perceberemos que ela está adequada aos padrões canônicos do período não 

apenas pela temática proposta, mas também pelos traços estruturais, os quais evidenciam que 

Fontana foi um homem de seu tempo, intelectual conhecedor da literatura canônica e que 

produziu obras como O homem maldito, de valor histórico e estético equiparado ao padrão 

nacional do seu período. 

No entanto, sabemos que, em 1858, quando esse romance foi publicado, o gênero 

romance ainda era pouco explorado pelos escritores regionais e nacionais, e esse pode ser um 

dos motivos pelos quais essas primeiras obras não se consagraram tanto quanto as posteriores. 

Mas, se formos comparar a obra em análise com A moreninha (1844), de Joaquim Manuel de 

Macedo, autor contemporâneo a Fontana e consagrado nacionalmente, perceberemos claras 

semelhanças no que tange à estrutura das obras, reafirmando assim que o romance de 

Fontana, publicado na cidade gaúcha de Rio Grande, estava devidamente adequado aos 

moldes da literatura nacional. 
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Isto pode ser compreendido se levarmos em consideração que O homem maldito 

apresenta, em sua estrutura e temática, inúmeras características de um romance tipicamente 

romântico. Sabemos que uma das grandes características do romantismo é a riqueza dos 

detalhes, tudo que envolvia o enredo das obras era descrito minuciosamente, desde o ambiente 

até o estado físico e emocional das personagens.  

A semelhança narrativa entre as duas obras é evidente e ressalta as características do 

período a que pertencem: o Romantismo. Para exemplificar tais semelhanças, apresentamos 

algumas citações do capítulo IV de O homem maldito, intitulado “O soirée”, e do capítulo III 

de A moreninha, intitulado “Manhã de sábado”. Observe-se como inicia o capítulo na obra de 

Fontana: “Tinha decorrido um ano depois dos sucessos horríveis, o céu estava coberto por 

negras e espessas nuvens, um vento glacial que sopra unido a uma forte chuva, das que são 

tão frequentes no mês de julho em nosso clima” (p. 23). 

E agora observe como inicia o capítulo III de A moreninha: 

Seriam pouco mais ou menos 11 da manhã, quando o batelão de Augusto abordou à 
ilha de... Soprava vento fresco e... a avenida por onde iam os estudantes a divide em 
duas metades... A que fica a mão direita é mais notável ainda... está adornada de mil 
flores, sempre brilhantes e viçosas, graças a eterna primavera desta nossa boa terra 
de Santa Cruz (MACEDO, 1998, p. 32). 
 

Como podemos notar, ambas as narrações situam o leitor no tempo, o qual é 

transcorrido de forma cronológica e bem linear, sendo que, ao decorrer dos capítulos, os 

narradores explicitam ao leitor as datas dos fatos e o tempo que já se passou. Também nesses 

trechos percebemos a questão do clima, outro ponto relevante nas narrativas românticas, nas 

quais o estado emocional das personagens é tecido de acordo com o clima. 
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No capítulo da obra de Fontana, em que serão narrados fatos mais trágicos, 

envolvendo ameaças e vinganças, notamos que o clima é de inverno, com nuvens escuras, 

vento glacial e fortes chuvas, enquanto no capítulo da obra de Macedo, em que serão narradas 

as férias dos estudantes, o clima já é mais primaveril, com flores e ventos suaves. 

Outra forte característica romântica presente nas obras citadas acima é a descrição dos 

costumes da vida familiar e das aspirações românticas da sociedade vigente. Ambos os 

autores seguiram essa tendência comum à época e que, em certo ponto, acabou prejudicando a 

universalidade e perpetuação de suas obras, pois tratam mais de comportamentos específicos 

da sociedade daquele período e país do que da complexidade existente na mente humana 

como um todo, a qual pode manifestar tendências comportamentais atemporais, mantendo-se 

sempre atual e proporcionado reflexões e catarses em qualquer sociedade de qualquer tempo.  

Mas o fato é que a literatura presente nos primeiros romances brasileiros ainda não 

tinha despertado para essas questões mais universais e, assim, tanto em Fontana quanto em 

Macedo, a sociedade era apresentada com todas suas pompas e contradições através dos seus 

costumes, como, por exemplo, os bailes realizados nas mansões do século XIX. Na obra de 

Fontana, esses hábitos sociais da época são explicitados no baile em comemoração ao 

aniversário de Sofia, no qual tudo é descrito com a comum riqueza de detalhes do período, 

como podemos observar no seguinte trecho: 

A habitação do Sr. Félix, situada ao terminar da rua Triunfo, anunciava os 
preparativos de uma festa. A sala mobiliada com luxo oferecia um aspecto 
encantador, as janelas cobertas com ricas cortinas de cassa recolhidas por bordas e 
cordões de retroz amarelo, contribuíam a fazer ressaltar mais a luz dos lustres e 
candelabros que difundiam imensidade de luzes naquela mágica habitação [...] O 
físico de Sofia não podia ser mais belo... sua testa era pequena, a cor do seu rosto 
acetinado como o jambo, seus olhos grandes, pretos e belos brilhavam qual estrelas 
reluzent[...]es, sua boca pequena [...] A sociedade que frequentava a casa do Sr. 
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Félix era seleta e escolhida... entre as pessoas se contava um ancião que pela idade e 
talento era atendido por todos... (p. 23). 

 

Já na obra de Macedo, com extrema semelhança, esse costume social é passado na 

casa da avó de Filipe, com a mesma descrição minuciosa da narração de Fontana. 

Imagine-se uma elegante sala de cinquenta palmos em quadro, ao lado dela dois 
gabinetes espaçosos, dos quais um, o do lado esquerdo, pelos aromas que exala, 
espelhos que brilham e um não sei que insinuante, está dizendo que é o gabinete das 
moças. Fazendo frente para o mar e em toda a extensão da sala e dos gabinetes uma 
varanda terminada em arcos com janelas e portas para o jardim [...] A sala estava 
ornada com boa dúzia de jovens interessantes [...] Achou mesmo muita harmonia 
nos cabelos loiros, olhos azuis e faces coradas, confessando, todavia que as negras 
madeixas e o rosto romântico de Joaninha fizeram-lhe uma brecha terrível no 
coração (MACEDO, 1998, p. 33). 

Na observação desses trechos, podemos notar, apenas a título de exemplo, que 

Fontana apresenta uma narrativa semelhante à de Macedo no estilo e estrutura, pois ambas são 

narradas em terceira pessoa, sendo que em diversos momentos são abertos espaços para a voz 

das personagens.  

Além dessas, percebemos outras características observadas nas duas obras como, por 

exemplo, a inserção de poemas no meio na narração, os quais são cantarolados pelas próprias 

personagens complementando o sentido da história, como podemos observar nos seguintes 

trechos: 

Cinco minutos se passarão neste estado de prostração, quando uma voz sonora e 
argentina entoa a seguinte cantarola: 

Meia noite... o sono esquivo 

Meus olhos fechar não vem, 

Não encontro alívio às penas 

As saudades do meu bem (p. 39). 
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Viram a bela moreninha em pé e voltada para o mar, com seus cabelos negros 
divididos em duas tranças que caíam pelas espáduas, e cantando com terna voz o 
seguinte:  

Eu tenho quinze anos 

E sou morena e linda! 

Mas amo e não me amam, 

E tenho amor ainda: 

E por tão triste amar,  

Aqui venho chorar (MACEDO, 1988, p. 80). 

 

Como podemos observar, ambas as estruturas narrativas utilizam-se desse mecanismo 

com o intuito de aumentar a melancolia causada pela impossibilidade de concretização do 

amor. Tanto Sofia, personagem de Fontana, quanto Moreninha, personagem de Macedo, 

estavam vivendo com toda a intensidade de seus jovens corações um amor platônico e, para 

encontrar consolo, utilizavam-se do subterfúgio da poesia. 

No entanto, cabe salientar que os exemplos mencionados são apenas alguns elementos 

que comprovam que a obra de Fontana não pode ser considerada inferior às obras regionais e 

nacionais do seu período em nenhum aspecto, pois tanto esteticamente quanto tematicamente 

ela acompanha as tendências de seu tempo, demonstrando que a literatura publicada em Rio 

Grande estava atualizada e produzindo dentro dos moldes característicos do Romantismo. 

Contudo, ainda nos falta analisar uma outra característica importante da obra de 

Fontana, que é a presença da temática histórica, a qual proporciona aos estudiosos de 

literatura fortes elementos para o estudo dos gêneros literários, os quais serão trabalhados no 

próximo capítulo. 
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Desta forma, é necessário enfatizarmos que a temática histórica também é uma 

constante em toda a narrativa de Fontana, deixando em muitos momentos o leitor do século 

XIX, conhecedor da realidade histórica do período, confuso entre os limites ficcionais e reais 

explicitados na obra, como podemos notar no seguinte comentário escrito manualmente por 

um leitor no próprio corpo do romance: “Nunca me constou que em Jaguarão tivesse 

romancista nenhum chamado Carlos, a não ser meu amigo Fontana. Por isso, tenho a deduzir 

disto o seguinte: o autor é o protagonista da obra” (FONTANA, 1858, p. 47)12. 

Contudo, é importante lembrar que além dos personagens Carlos e José Luís terem 

histórias e nomes semelhantes as dos homens históricos Carlos Fontana e José Luís Corrêa da 

Câmara, também existem vários outros nomes, acontecimentos, documentos, locais e 

narrações que remetem à história vivida pelo povo de Jaguarão, na década de 1850.  

Entretanto, o primeiro ponto a ser observado sobre a tênue ligação entre ficção e 

realidade no romance O homem maldito é a intensa rivalidade política entre o jornalista 

Carlos Eugênio Fontana e José Luís Corrêa da Câmara, o sobrinho do então governador, os 

quais travam um rigoroso debate no jornal O Povo, de 1856 e 1857, anos que antecedem a 

publicação da obra literária e que, em muitos aspectos, lembram os debates narrados na obra 

ficcional de Fontana. 

Outros jornais, como o Diário de Rio Grande (1858), O Comercial (1858), Rio-

Grandense (1858), entre outros, também relatam as acusações trocadas entre José Luís e 

Fontana, mas é no jornal O Povo que esta história pode ser conhecida de uma forma mais 

abrangente e esclarecedora na sua totalidade. Vale ressaltar também que os dados relatados no 

                                                           
12 Na página 21, há outro comentário crítico de um leitor (não há como afirmar se é a mesma grafia da página 
47): “O que lhe falta é a poesia dos romances franceses, mas pode passar, só queria ver o fim do Zé Luís”. 
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referido jornal ratificam a tese de que o romance O homem maldito, além da ficção, narra 

fatos estritamente reais vivenciados na cidade de Jaguarão e por essas duas personalidades 

históricas da época. 

 

2.3 A tênue ligação entre ficção e história em O homem maldito 

 

Pelo já exposto, podemos ter um conhecimento da história ficcional do autor Carlos 

Eugênio Fontana sobre a cidade de Jaguarão e todas as suas corrupções, discórdias, 

escândalos, lutas ideológicas e amores vivenciados principalmente pelos dois protagonistas, 

Carlos e José Luis.  

No entanto, devemos salientar que, assim como a parte ficcional, a parte histórica da 

obra também narra a intensa rivalidade entre esses dois personagens, tendo como pano de 

fundo acontecimentos históricos bem conhecidos da população gaúcha como a Revolução 

Farroupilha, o surto de cólera e a corrupção no governo local. Assim, para que o leitor 

contemporâneo possa ter uma maior compreensão do romance O homem maldito e consiga 

estabelecer essas relações históricas, torna-se necessário apresentar um panorama histórico da 

região na segunda metade do século XIX. 

Historicamente, após o término da Revolução Farroupilha (1835-1845), a cidade de 

Jaguarão viveu momentos de calamidade nos âmbitos políticos, econômicos e sociais. Mesmo 

com o fim dessa grande Revolução, a população da região continuou vivendo sob a tensão e o 

medo resultantes da intensa disputa política entre conservadores e liberais, e teve seu direito à 
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liberdade de imprensa ameaçado por governantes corruptos que lutavam para manter seus 

crimes políticos na obscuridade. 

Além disso, por falta de fiscalização, pela posição geográfica e pela acentuada 

corrupção reinante na pequena província, o contrabando tornou-se uma prática constante que 

em muito prejudicou o desenvolvimento do comércio local, e, em meio a tantas dificuldades, 

surge, em novembro de 1855, a epidemia de cólera que assombrou e exterminou grande parte 

da sociedade jaguarense, completando, assim, o estado de abandono e caos na região. 

Porém, a situação mais crítica, que perdurou por mais tempo e que influenciou 

diretamente todas as demais situações de Jaguarão foi a corrupção e a intensa disputa política 

entre os conservadores, representantes do governo, e os liberais, representantes da oposição.  

Os dois nomes históricos que protagonizam esse conflito ideológico e político 

experienciado na região são José Luís Corrêa da Câmara13, sobrinho do governador, que 

conseguiu, à custa da influência do tio, um cargo público que lhe garantiu a chefia de uma 

repartição pública, e Carlos Eugênio Fontana, jornalista e escritor vinculado ao partido liberal, 

e que, juntamente com o redator do jornal Eco do Sul, Pedro Bernardino de Moura, combateu 

a corrupção, denunciando, através da imprensa local, as barbáries perpetradas pelos 

integrantes do partido governista. 

                                                           
13 Encontramos em outras fontes uma versão diferente sobre o personagem histórico José Luis Corrêa da 
Câmara. No Dicionário das batalhas brasileiras, de Hernâni Donato (2.ed. São Paulo: IBRAS, 1996, p. 564) ele 
é mencionado como herói farrapo, e no catalogo "Rede Memória" da Fundação Biblioteca Nacional ele é 
apontado como um dos sete heróis da Guerra do Paraguai e primeiro a tratar do fortalecimento de Jaguarão. 
Apesar desta versão Sobre José Luís ser oposta a versão explicitada neste trabalho, ela não anula a posição do 
Jornal O Povo e de Fontana sobre este personagem, pois tanto no romance quanto nos periódicos ele é 
mencionado como um traidor da pátria, que vendeu informações secretas para o Paraguai. 
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Entretanto, o fato de a imprensa da época ser declaradamente partidária e dos jornais 

redigidos por Pedro Bernardino de Moura e Fontana serem liberais gerou uma situação tensa, 

em que o direito à livre expressão tornou-se ameaçado e o medo de uma guerra civil voltou a 

atormentar os cidadãos jaguarenses. Foi um período marcado por inúmeras denúncias, 

processos judiciais, ameaças, assassinatos, roubos e trocas de ofensas e acusações. 

Sendo que a imprensa foi o palco principal dessas acusações, tornando-se um veículo 

de suma importância no âmbito político, garantindo à sociedade o direito à informação e a 

luta por justiça. Porém, esse fato gerou também um constante ataque à imprensa dita liberal e, 

por esse motivo, o primeiro órgão de imprensa da cidade, intitulado O Jaguarense, fundado 

em 1855, teve que ser fechado, quando seu redator foi condenado à prisão por calúnia, e 

depois de longos nove meses de prisão, ele é solto e faz nascer novamente a imprensa em 

Jaguarão, agora com o Imparcial (1855), que também não durou muito tempo por falta de 

verba e depois ressurge com o Eco do Sul (1858). 

A ousadia do redator Pedro Bernardino de Moura e seu principal colaborador, Carlos 

Eugênio Fontana, aguçou veementemente a ira de seus rivais, os quais, não conseguindo calá-

los através da imprensa, atentaram contra a vida de seus aliados. Assim, José Maria Mendes e 

o advogado David Estrela foram assassinados, fator que, ao invés de gerar medo e retrair o 

trabalho dos jornalistas liberais, gerou ainda mais indignação, tornando a rivalidade mais 

perigosa e temida, como podemos comprovar na seguinte nota publicada no jornal O Povo, na 

qual o redator afirma que, 

A segunda testemunha, o Sr. Carlos Crescêncio de Carvalho, depôs que o Sr. José 
Luís Corrêa da Câmara era perverso, imoral, e traidor; que era senão autor 
mandatário ou cúmplice dos assassinatos perpetrados em José Maria Mendes e 
David da Estrela [...] E note-se , e S.Ex atenda que duas outras testemunhas dizem 
que: “quanto aos assassinatos de que é acusado o Sr. José Luís e quanto a 
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imoralidade referiam-se a voz pública”. “A defesa do redator do Eco se juntou esse 
documento em original e essa circunstância não pode deixar de ter grande alcance. 
Se o aviso de 16 de junho de que temos falado não está esquecido...” (O Povo, 30 
set. 1857). 

 

Depois desse episódio, José Luís Corrêa da Câmara, além de ser acusado de 

corrupção, traição, roubo, imoralidade, também é acusado de assassinato e principal mandante 

dos crimes acima mencionados. No entanto, para se defender, José Luís acentua a acusação de 

injúria e calúnia ao redator e ao colaborador do jornal, os quais, segundo José Luís, 

difamaram seu nome, dando-lhe a autoria de um terrível crime, sem que tivessem provas 

concretas de seu envolvimento, como podemos notar na seguinte carta escrita por José Luís e 

publicada no jornal O Povo: 

Sr. Redator, no Eco do Sul número 239 de 11 do corrente se vê a transcrição de um 
artigo do jornal O Povo do Rio Grande, em o qual se avançam proposições que 
diretamente ferem minha reputação, que zelosamente tenho esmerado conservar com 
honra e dignidade (1), não o bastante terem tentado tisná-la com o podre carvão da 
calúnia, uma meia dúzia de vis e abjetos caluniadores, que no vertiginoso furor de 
desconceituar- me na opinião pública , não há meio mais vil e torpe de que não 
lancem mão a explorar a proficuidade. 

Não tenho a honra de conhecer o redator deste jornal, e não sabendo se é 
pessoa que esteja no caso de entrar em discussão com um homem honesto (2), não 
posso responder a estas insinuações odiosas que tão gratuitamente se me arroja. 

Todavia me surpreende sobremaneira, que um escritor público, cuja missão 
demanda nobreza de sentimentos e abnegação de interesses, se vá unir ao mais vil e 
mentiroso foliculano, aliás bem conhecido da cidade do Rio Grande, desde a época 
do seu memorável Carijó (3) para agredir um homem de que tem apenas notícia pelo 
amontoado de insultos e calúnias imputadas (4) torpemente contra ele assacadas 
pelo mesmo foliculano! 

Emprazo pois o redator do Povo (5), para que declare seu nome a fim de (se 
estiver da órbita da educação) não só entrar com ele em uma decente discussão e 
convencê-lo das injustiças das suas arguições como plenamente provar-lhe que tão 
inexatas foram elas, quanto foi precipitado o Sr. Redator em julgar-me apenas por 
informações bebidas na fonte mais impura. 

Aguardo se é cavalheiro, que assim o pratique, ao contrario o considerarei na 
mesma linha, na mesma qualidade em que se acha Pedro Bernardino de Moura. 

Jaguarão, 12 de outubro de 1857 – José Luís Corrêa da Câmara. (CÂMARA, O 

Povo, 28 out. 1857. p. 2) 
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Como podemos notar nessa carta, além de se defender, José Luís busca a simpatia do 

redator do jornal O Povo, mas, muito embora o jornal tenha aberto um espaço para sua defesa, 

o mesmo não se intimida e, na própria notícia, responde, em nota de rodapé, a todas as suas 

acusações. Abaixo explicitamos um resumo dessas notas escritas pela redação de O Povo com 

os respectivos números expostos na carta de José Luís: 

 
(1) Não parece: Aquele que sabe haver-se-lhe imputado cumplicidade de 
assassinatos em depoimentos como narrou o Eco do Sul, aquele que depois disso não 
tratou de justificar-se – parece que não tem esse zelo – [...] Não parece: Aquele que 
num tribunal se chamou de LADRÃO parece que não tem esse zelo [...] 
(2) Está: Com os homens honestos sempre discutiu com prazer, mas com o Sr. José 
Luís Corrêa da Câmara não o poderia fazer [...] 
(3) Mas até os princípios deste ano era de cerca dos rostos públicos, então 
esperamos. 
(4) Não há tal. Conhecemos o Sr. Câmara desde muito, e principalmente depois que 
o Ex. juiz de direito de Jaguarão, o Sr. Costa Freire, o fez conhecido pela ideia 
desfavorável de seu comportamento, aliás bem conhecido por outros. 
(5) Se essa redação quisesse conspirar trataria de abrir uma discussão, mas não o 
fará; antes que veja-se assim rebaixada, aqui dá termo estas nota (Da redação d’O 

Povo).  

 

Nessas respostas do redator do Eco do Sul, exibidas na própria carta de José Luís 

publicada no jornal, podemos ter uma dimensão do clima de efervescência política pelo qual 

passava a pequena província de Jaguarão. Assim, a população podia acompanhar nos jornais 

da época a troca de acusações e os intermináveis ataques por parte de José Luís à imprensa e 

seus colaboradores. Porém, a situação de crimes e corrupção, divulgada pela imprensa, chega 

num nível tão extremo que ultrapassa a preocupação dos nativos, obtendo a atenção do 

governo imperial, como podemos observar no seguinte trecho: 

Jaguarão em 1848 havia chegado ao último grau de corrupção; a justiça era apenas 
uma mercadoria sujeita aos preços dos concorrentes e por isso os assassinatos, os 
roubos e todos os crimes que atacam abalando nas bases as sociedades, estavam em 
moda e davam aos criminosos a preponderância e os foros de influentes. O Ex. Sr. 
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Barão de Caçapava, então general Andréa, presidente desta província, fez sentir ao 
governo imperial esse estado que tanto atestava contra a nossa civilização e contra as 
justiças criminais: - exigiu um juiz de direito íntegro e de inteira capacidade de 
arrostar perigos para poder ali, a lei ser respeitada e garantindo o sossego 
público. Foi nomeado o Sr. Costa Freire. Não tardou muito que esse juiz de direito 
declarasse o Sr. José Luís Corrêa da Câmara, como um dos tais homens maus 
daquele lugar, era o Sr. Câmara, então como é hoje uma influência... (O Povo, 24 
out. 1857, grifo nosso). 

 

De acordo com o jornal O Povo, durante o tempo em que o juiz Costa Freire esteve no 

comando da cidade, os crimes e a descarada corrupção diminuíram consideravelmente, “com 

a administração da justiça exercidas pelos senhores Drs. Costa Freire e Mascarenhas, que lhe 

sucedeu, Jaguarão ia marchando melhor na conquista da civilização, e os criminosos se 

haviam ocultado por prevenção” (O Povo, 24 out. 1857). 

No entanto, quando José Araújo Brusque, sucessor de Mascarenhas, assume o poder 

na vara do juizado de direito, a situação de Jaguarão volta ao seu estado primitivo, pois esse 

senhor alia-se aos políticos do governo e, por ascensão política, corrompe-se. Assim, a falta 

de tranquilidade pública e a discórdia revivem e as eleições vieram intensificar o ódio e a 

disputa, visto que Brusque era irmão de um deputado conservador e, por isso, fez seu partido 

ganhar a eleição. 

Dessa forma, os integrantes do governo e seus homens influentes voltam a perseguir 

com audácia os vencidos e José Luís Corrêa da Câmara reaparece em Jaguarão, aumentando 

ainda mais esses conflitos e, de acordo com o jornal rio-grandino, 

mudado o estado de Jaguarão, nada menos conveniente para o Juiz político, e seus 
amigos, do que um jornal que os atacasse nos seus desvarios: eis o Eco do Sul 
guerreado a todo o esforço. O seu redator se sobre-excede na linguagem que deveria 
ter, e apesar de se fundamentar em razões, e na verdade, sofre processo, que lhe 
causara a sentença injusta (O Povo, 25 nov. 1857). 
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Desse modo, o redator responsável pelo Eco do Sul, Pedro Bernardino de Moura, é 

novamente julgado como o autor de escritos injuriosos perpetrados contra José Luís Corrêa da 

Câmara, sob as imputações de imoral, corrupção, perversidade, assassinato e loucura. Sendo 

que, de acordo com o jornal, essa sentença teve esse resultado porque José Luís burlou as 

regras junto com o juiz e manipulou a maioria dos jurados, como podemos observar abaixo: 

Além de que para S. Ex. apreciar como se fazem as coisas em Jaguarão, saiba mais 
que dispersando-se o ordenado pelo artigo 328 do regulamento de 31 de janeiro de 
1842, o sorteio dos jurados não foi feito como aquele artigo recomenda, e sim a jeito 
do Sr. Juiz municipal e seus amigos, por isso que no termo não se acha o Sr. Juiz de 
direito. Ora que os dois únicos processos que deram ser submetidos ao júri são o do 
Sr. Carlos Eugênio Fontana e do Sr. Pedro Bernardino de Moura, em os quais é 
autor – o administrador de rendas José Luís Corrêa da Câmara, e sendo como são as 
pessoas todas do Sr. Câmara, claro está o porquê se faz este sorteio tão 
particularmente. (O Povo, 25 nov. 1857) 

 

Observe-se também o texto da referida sentença publicado no jornal O Povo, de 24 de 

outubro de 1857: 

Sentença: 

Vistos este autos julgo procedente a queixa contra o réu Pedro Bernardino de Moura, 
redator do Eco do Sul como autor responsável dos escritos injuriosos publicados 
contra o queixoso sob a epígrafe da redação: por quanto as imputações de imoral, 
corrupção, perversidade e loucura, feitas ao queixoso nesses escritos, “contendo 
fatos de vida privada [...] Condeno ao réu a seis meses de prisão e multa 
correspondente a metade do tempo, grau máximo das penas do artigo 237, por ter 
cometido o crime de injúria com circunstâncias agravantes atribuindo ao queixoso 
vícios e defeitos que o põe ao ódio público pela imputação vaga de crimes sem 
serem especificados e provados. (Jaguarão, 1º de outubro de 1857, Hilário Amaro da 
Silveira).  

 

Cabe ressaltar que, no tempo em que esteve ausente cumprindo a pena, o redator 

confiou seu cargo a Fontana, o qual, apesar de ameaçado, não se amedronta e continua 

defendendo a liberdade de imprensa e combatendo a corrupção com o seu trabalho jornalístico 

e, por isso, também sofre processo judicial com acusações de calúnia e injúria. 
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Após cumprir sua pena, Pedro Bernardino de Moura volta à redação do Eco do Sul e, 

juntamente com Fontana e outros colaboradores, continua com ainda mais fervor a sua luta 

por justiça em Jaguarão. Desesperados por não conseguirem calar seus opositores, José Luís e 

seus comparsas mandam assassinar o redator e um de seus colaboradores, mas os assassinos 

erram o alvo e a situação de José Luis fica ainda mais delicada, pois a voz pública o apontava 

como o mandante de mais esse atentado. 

Porém, como Jaguarão estava liderada por políticos e juízes corruptos, José Luís livra-

se facilmente das acusações e continua a perseguir a imprensa que o incomodava. Com 

inúmeras e infundadas acusações, José Luís processa e tenta novamente – porém sem êxito – 

comprar os jurados, o que garantiu que a justiça fosse feita e assim o redator Pedro 

Bernardino de Moura foi absolvido, como pode ser visto no jornal O Povo, de dezembro de 

1857: “A notícia mais importante é de ter sido absolvido, sem ir a julgamento no dia 19 do 

corrente o distinto redator do Eco do Sul Sr. Pedro Bernardino de Moura”. 

No entanto, como podemos observar na narração histórica versada acima, baseada nos 

artigos jornalísticos da época sobre a cidade de Jaguarão, o assunto de destaque no período 

era a corrupção e a luta pela liberdade de imprensa, heroicamente comprada pelo redator do 

Eco do Sul e por Carlos Eugênio Fontana. 

Entretanto, como o romance em análise aborda claramente fatores de cunho históricos 

dessa região, esse é um assunto que também foi levado para a ficção com uma riqueza de 

detalhes que impressiona e faz o leitor questionar os limites entre a narração ficcional e a 

histórica. Desta forma, a partir de agora retomaremos a análise do romance levando em 

consideração esta proximidade existente entre literatura e história. Sendo que um exemplo 
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disso é a própria cronologia da narrativa que, de uma forma bem linear, descreve as datas, 

muitas vezes exatas, em que ocorreram os acontecimentos na realidade dos fatos. 

Porém, não podemos esquecer que O homem maldito, apesar desta intrínseca ligação 

com a realidade histórica da cidade de Jaguarão, é uma ficção e, por isso, na narrativa, os 

dados reais são mesclados com os dados ficcionais. Assim, o romance inicia com uma 

característica bem própria do Romantismo, com o narrador situando o leitor no ano em que a 

narrativa começa a transcorrer, sempre relacionando a natureza com o estado emocional das 

personagens. 

Além disso, personagens fictícios interagem, em grande parte da narrativa, com 

personagens históricos, assim como acontecimentos reais interagem com ficcionais e, então, 

podemos dizer que, neste romance, a realidade vai preenchendo a ficção e a ficção vai dando 

conta das soluções que a realidade não dera. 

Esta interrelação entre realidade e ficção pode ser percebida ao longo da leitura da 

narração de O homem maldito. Nesse momento em que já somos conhecedores do contexto 

histórico da cidade de Jaguarão, podemos, assim como os leitores contemporâneos à obra, 

estabelecer estas relações e analisar as mesmas a partir desta concepção histórica, pois são 

várias as narrações da obra que se assimilam às narrações históricas da região. Exceto o surto 

de cólera, que foi uma catástrofe natural, todas as outras temáticas interligam-se, resultado da 

efervescência do período pós-Revolução Farroupilha.  

Como a obra O homem maldito foi escrita por um liberal e o jornal O Povo, utilizado 

neste trabalho como principal fonte primária de constatação histórica dos dados, também era 
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redigido e comandado por liberais, estamos apresentando, no presente trabalho, apenas a visão 

liberal dos fatos ocorridos no século XIX, em Jaguarão. 

Assim, ambas as narrações, jornalística e ficcional, relatam o alto grau de corrupção 

existente no período em Jaguarão, começando pelo forte ataque à imprensa, que, desde sua 

fundação com O Jaguarense, em 1855, ousava denunciar os trâmites corruptos do governo 

imperial. Desse modo, o jornal O Povo relata que, 

as influências do lugar têm lançado mão de todos os meios, os mais ignóbeis para 
conseguir a total perdição do Sr. Moura. Certas autoridades do lugar têm procurado 
fazer ao proprietário do imparcial o mesmo que essas mesmas autoridades fizeram 
ao redator do finado Jaguarense [...] O tabelião público entrado na briga, por ter o 
imparcial aceitado uma correspondência contra ele, arvorou-se até em juiz, e em seu 
cartório, a nós com seu escrevente tem inquirido testemunhas contra o pobre redator 
(O Povo, 3 jan. 1857). 

 

Essa citação do jornal O Povo dá uma dimensão da luta que a pequena cidade de 

Jaguarão enfrentou para manter atuante a liberdade de imprensa no local. O veículo de 

inauguração foi o jornal O Jaguarense, o qual teve de ser fechado por inúmeros processos 

perpetrados ao seu redator Pedro Bernardino de Moura, que resultaram em seis meses de 

prisão para o mesmo. 

Parte da perseguição dos integrantes do governo ao referido redator também pode ser 

observada, de maneira bem semelhante à narrativa jornalística, no seguinte trecho do romance 

O homem maldito: 

 

Os prevaricadores aterrados e receosos de verem-se perseguidos por este facho 
luminoso, advogado da causa da justiça e da verdade, não trepidaram em lançar mão 
de todos os meios para fazer desaparecer daquele lugar essa terrível trombeta da 
propaganda universal (p. 58). 
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Podemos notar que, além de ambas as narrações explicitadas acima, histórica e 

ficcional, apresentarem um panorama geral da perseguição à imprensa jaguarense do século 

XIX, elas também possuem uma certa semelhança no estilo textual, fato que nos dá indícios 

para acreditar que J. C. Azevedo Soares, autor do artigo jornalístico, cuja citação foi 

explicitada acima, é um pseudônimo de Fontana, autor do romance, pois, além do estilo entre 

ambos os textos ser semelhante, encontramos diversos nomes, ruas e fatos que coincidem 

igualmente nas duas narrações. 

Um exemplo disso é o episódio da tentativa de assassinato perpetrada ao redator do 

Eco do Sul, sua esposa e seu principal colaborador. Neste caso, o que impressiona não é só a 

semelhança do estilo textual, mas também a riqueza de detalhes na descrição do ocorrido. O 

número e a identidade das vítimas, o número de assassinos, a arma usada no crime, os 

disparos, a data, tudo acontece de forma muito semelhante em ambos os textos, apenas 

notamos que no ficcional o nome do redator e de sua esposa nunca são mencionados, como 

podemos verificar na análise das seguintes citações abaixo: 

 

Mas não para aqui o estado de Jaguarão: há dois dias o jornal do senhor José Luís 
ameaçou a existência do redator do Eco do Sul e de fato no dia 8 do corrente mês foi 
esse redator, Pedro Bernardino de Moura, sua senhora, e um seu amigo, quase 
vítimas desse estado, pois lhes atiraram dois assassinos, um tiro de bacamarte, que 
felizmente não foram empregados como desejavam os da parcialidade do Dr. 
Brusque, juiz de direito... Parece que o sr. Moura estava sentenciado a sorte do 
infeliz Estrela, e que aquele que lhe fazia o mal era o mesmo que havia feito ao 
outro (O Povo, 24 out. 1857). 
 
Na habitação próxima a rua de uma casa situada na rua direita achavam-se três 
pessoas, dois homens e uma senhora. [...] Eram o redator e o colaborador do Eco do 
Sul e próximo da cadeira do homem de óculos, que era o redator, achava-se sua 
esposa. [...] Vibrava ainda a última balada da sineta do relógio, que acabava de dar 8 
horas, quando um ligeiro golpe foi dado na porta da rua. [...] A senhora abriu então a 
porta, mas apenas ela deu principio a obra, ouviu-se um estrondo formidável e em 
seguida ressoou um agudo ai! Era a senhora, que cheia de surpresa e espanto, tinha 
caído desmaiada aos pés de dois assassinos, que armados de bacamartes tinham 
disparado contra os dois escritores (p. 89). 
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Como podemos observar, tanto a narrativa do jornal quanto a do romance apresentam 

de forma muito semelhante o atentado que o redator do Eco do Sul, sua esposa e seu 

colaborador sofreram por parte das autoridades corruptas para tentar cessar com as constantes 

denúncias publicadas nesse órgão da imprensa local. Porém, apesar da informação ser 

praticamente igual, percebemos que, no texto ficcional, existe uma maior riqueza de detalhes 

que se justifica pelo estilo literário vigente no período: o Romantismo, o qual tem como forte 

característica a descrição minuciosa dos fatos, dos ambientes e das personagens. 

Como estamos observando ao longo das análises da obra, esta é uma característica 

marcante em O homem maldito, romance que apresenta fatos históricos da cidade de Jaguarão 

sem perder os traços da ficção romântica. No entanto, ressaltamos que existem outros dados 

históricos presentes no romance e que foram importantes para a sociedade jaguarense do 

período como o assassinato do advogado David Estrela e de José Maria Mendes. No jornal O 

Povo, são diversas as edições em que esses assassinatos são mencionados tendo José Luís 

como principal mandatário. 

 
A segunda testemunha, o Sr. Carlos Crescêncio de Carvalho, depôs que o Sr. José 
Luís Corrêa da Câmara era perverso, imoral, e traidor; que era senão autor 
mandatário ou cúmplice dos assassinatos perpetrados em José Maria Mendes e 
David Estrela... E note-se, e S. Ex atenda que duas outras testemunhas dizem que: 
quanto aos assassinatos de que é acusado o Sr. José Luis e quanto a imoralidade 
referiam-se a voz pública (O Povo, 30 set. 1857). 

 

Este é apenas um exemplo de notícia em que os referidos assassinatos são 

mencionados no jornal O Povo, do recorrente ano, pois quando se trata de Jaguarão as notícias 

são muitas vezes repetitivas e giram em torno da corrupção e perseguição à imprensa por 
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parte das autoridades locais, incluindo principalmente José Luís Corrêa da Câmara. Porém, 

vale frisar que esse personagem histórico da região não se tornou protagonista apenas das 

páginas de O Povo, mas sua vida de crimes, corrupção e impunidade também propiciou 

elementos que instigaram a ira, a criatividade, e a imaginação do autor Carlos Eugênio 

Fontana, os quais levaram José Luís a protagonizar também o romance intitulado O homem 

maldito. 

Assim, na ficção, os assassinatos referidos acima são várias vezes mencionados pelo 

narrador, o qual também aponta José Luís como principal responsável pelos crimes, como 

podemos observar no seguinte trecho da obra: 

Sim senhores, um assassino, porque foi ele que acompanhado do mulato João 
Tomas, deram fim a existência de José Maria Mendes; porque foi ele com alguns 
cúmplices, que mandou assassinar o advogado David José da Estrela, porque este 
pretendia tão somente dar publicidade às infâmias por ele praticadas; assassino 
ainda, porque sempre acompanhado dos mesmos cúmplices procuraram todos os 
meios para tirar a vida do ilustrado e reto Juiz de direito desta comarca, o Dr. 
Holanda Costa Freire, porque este reto magistrado, como fiel cumpridor das leis, 
com severidade castigava o criminoso, enfim, porque tentou contra a vida do próprio 
pai (p. 51). 

  

Como podemos notar, esses assassinatos são outro exemplo da semelhança entre a 

narração histórica da cidade de Jaguarão, relatada em jornais do período e a narração 

ficcional, explicitada na obra de Fontana. As informações relatadas são tão semelhantes que 

até os nomes e profissões das vítimas são iguais, assim como a motivação dos crimes e o 

nome do principal mandante.  

Deste modo, notamos que o romance de Fontana, apesar de ser nitidamente uma ficção 

sem nenhum compromisso prévio com a realidade, apresenta inúmeros fatos de cunho 
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histórico, os quais dão ao leitor um panorama do contexto social e político vivenciado pela 

sociedade jaguarense do século XIX.  

Também podemos mencionar a epidemia de cólera como mais um dado histórico, 

apresentado em O homem maldito, com uma riqueza de detalhes que chega a impressionar o 

leitor, até o nome do médico que socorria as vítimas é o mesmo que aparece nos jornais como 

médico do período, assim como as datas e o número de mortos. 

Colera-morbus que a 21 de novembro tinha-se desenvolvido na cidade, e que 
marchando progressivamente ia assolando e arrastando centenas de vítimas à 
sepultura. Corria o dia 1º de dezembro, e a epidemia reinante parecia que tinha 
desenvolvido naquele dia toda sua força, porque às dez horas da manhã cento e 
tantos atacados tinham já caído. As autoridades aterradas tinham abandonado seus 
postos de honra, e ido ocultar-se nas matas virgens de Taquari no Estado Oriental. A 
população da cidade achava-se entregue a si mesmo... O Dr. José Alves Jacutinga, 
que há dez noites não pregava os olhos passava a todo o galope pela rua Nova, com 
direção à enfermaria estabelecida nas salas das sessões maçônicas (p. 61). 

 

Como podemos observar, a citação explicitada acima apresenta dados históricos sobre 

a epidemia de cólera, a qual ganhou grande destaque na imprensa, e que, conforme o jornal O 

Povo, devastou a cidade de Jaguarão: “O exemplar inteiro de 1º de dezembro de 1855 trata da 

epidemia de cólera que veio a ser pauta das discussões na câmara municipal, a respeito da 

construção de um novo cemitério e medidas de higiene” (O Povo, 16 dez. 1855). 

Essa preocupação do poder público em ter um novo lugar para enterrar as vítimas 

ocorre devido à grande quantidade de mortos por dia em função da epidemia em Jaguarão, no 

ano de 1855. Assim, notamos que, no romance, quando Sofia morre vítima da cólera, o 

narrador relata a seguinte situação: “Duas horas depois, uma carreta conduzia vários 

cadáveres, entre eles ia o de Sofia envolto num lençol, alguns minutos depois era lançado no 

fosso comum, naquele dia tinham perecido trinta e duas pessoas” (p. 63). 
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Como podemos observar no decorrer das análises, Fontana utiliza-se dos recursos da 

ficção, que lhe propiciam liberdade de criação e invenção, para relatar também 

acontecimentos históricos de Jaguarão. Assim, percebemos, em todo o enredo romanesco, 

uma mescla entre realidade e ficção, o que nos leva a questionar o gênero da obra e notar uma 

riqueza de elementos que propicia uma investigação teórica sobre os gêneros literários. 

Desta forma, no próximo capítulo, iremos desenvolver um breve estudo sobre a 

história dos gêneros literários, analisando as transformações ocorridas especificamente no 

gênero épico, perpassando por uma análise histórica do gênero até chegar nos modelos mais 

contemporâneos de narrativa - romance histórico, autobiográfico e autoficção - os quais 

apresentam, em sua estrutura, diversas características observadas na análise de O homem 

maldito. 
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3 Um breve estudo sobre a história da teoria dos gêneros 

 

O estudo sobre a teoria dos gêneros literários tem provocado divergências ideológicas 

entre os estudiosos da literatura. Sabemos que as definições subjetivas são comuns quando 

entramos no universo da arte e da literatura e, no caso dos gêneros literários, esta imprecisão 

nas definições tem sido uma constante que tem intrigado os teóricos ao longo da história. 

Algumas teorias defendem a universalidade da literatura e, assim, consideram o 

gênero como uma categoria imutável, valorizando a obra pela sua pureza. Enquanto isso 

outras teorias defendem a liberdade de criação, valorizando a mistura dos gêneros e 

enfatizando que cada obra pode apresentar diversas características de distintos gêneros 

literários. 

O fato é que essas discussões em torno da teoria dos gêneros já têm percorrido um 

longo caminho no decorrer dos séculos. Cada período aborda a questão de uma maneira 

diferente, levando em consideração os seus valores e enfatizando principalmente os aspectos 

que atendam a suas necessidades e que vão ao encontro de suas ideologias. 

De acordo com Carlos Ceia, podemos resumir este percurso traçado pelos gêneros ao 

longo da história em três etapas bem distintas: a clássica, que vai desde Platão (Livro II, da 

República) e Aristóteles (Poética) até o Neoclassicismo; a romântica, da estética de Hegel até 

os poetas ingleses; e a terceira etapa surge com o Formalismo Russo, no princípio do século 

XX e permanece até a atualidade. Entretanto, para compreendermos o atual estágio de 
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pensamento que estamos vivendo hoje em relação aos gêneros literários, faremos uma breve 

retomada deste percurso histórico. 

Sendo assim, na antiguidade clássica, destacamos a primeira contribuição para estes 

estudos advinda de Platão, o qual começa por afirmar que todos os textos literários são um 

enredo ou diegesis de acontecimentos, o que pressupõe três modalidades de concretização: 

por um ato mimético (discurso das personagens, como na tragédia e na comédia); por um ato 

narrativo (discurso em primeira pessoa do próprio narrador-poeta, como no ditirambo); e por 

um modo híbrido, que combina os dois modos de representação anteriores, alternando as 

vozes do narrador-poeta e das personagens,como na epopéia. 

Depois destas importantes contribuições de Platão, destacamos os estudos de 

Aristóteles, o qual propõe uma teoria sobre a origem dos gêneros literários. Cabendo ressaltar 

que foi este autor o primeiro a fazer a distinção clássica e fundamental entre drama, épica e 

lírica, a qual norteia até hoje as discussões sobre gêneros literários.  

É importante observar que Aristóteles parte das ideias de Platão para desenvolver seus 

estudos, mas diverge deste por se preocupar com problemas de ordem estética, recusando a 

hierarquia das três espécies de obras. Na sua percepção, a mímesis poética não pode ser 

compreendida como uma simples cópia da realidade e, sim, como um modo de representação 

do conhecimento. 

Desta forma, para Aristóteles existem diferentes modos de imitação; imita-se de 

modos diferentes os meios e os objetos. Sendo assim, segundo Carlos Ceia (2012), os gêneros 

literários só são, portanto, distinguíveis pelos meios de imitação (ritmo, canto e verso), pelos 

objetos que imitam (personagens que são superiores ao próprio homem como na epopeia e na 
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tragédia; ou personagens que lhe são inferiores como na paródia e na comédia) e pelos modos 

de imitação (narrativo, como na epopeia, e dramático como na tragédia e na comédia). 

Cabe frisar que esta é a primeira distinção sistemática de dois gêneros literários: a 

imitação narrativa e a imitação dramática. Já a poesia lírica não é considerada neste momento 

por não pertencer ao domínio da poiesis (ou “acção”), e também porque Aristóteles não 

considera a poesia lírica uma forma de imitação narrativa ou dramática. 

O fato é que Aristóteles é um grande marco no que diz respeito aos gêneros literários, 

foi estudado, interpretado e reinterpretado inúmeras vezes por estudiosos da área que visam 

dar uma base sólida e fundamental às suas teorias. No entanto, não podemos deixar de 

mencionar, também, um outro importante pensador desta era clássica na história dos gêneros 

literários, que é o romano Horácio, o qual destaca-se por um estudo pragmático sobre os 

gêneros. 

Luis Costa Lima afirma que, “enquanto em Platão e em Aristóteles a distinção dos 

gêneros era feita levando em conta a caracterização da linguagem poética, entre os 

Alexandrinos e romanos o problema teórico é abafado e, em seu lugar, é posta a preocupação 

de diferençar para bem legislar” (LIMA, 2002, p. 259). 

De acordo com Horácio, o gênero é definido pelo metro e pela especificidade do 

conteúdo, e deve ser caracterizado por um determinado tom. Desta forma, as obras deveriam 

ser valorizadas de acordo com o domínio e o tom de cada gênero literário. Sobre este assunto, 

Vitor Manuel de Aguiar e Silva disserta que, 

Horácio foi deste modo conduzido a conceber os gêneros como entidades 
perfeitamente distintas, correspondendo a distintos movimentos psicológicos, pelo 
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que o poeta deve mantê-los rigorosamente separados, de modo a evitar, por 
exemplo, qualquer hibridismo entre o gênero cômico e o gênero trágico.[...] Assim 
se fixava a famosa regra da unidade de tom, de tão larga aceitação no classicismo 
Francês e na estética neoclássica, que prescreve a separação absoluta dos diversos 
gêneros (AGUIAR E SILVA, 1976, p. 355). 

 

Estes estudos de Horácio sobre os gêneros literários vão influenciar principalmente a 

poética e a retórica dos séculos XVI, XVII e XVIII, quando a tradição clássica é retomada 

depois de um grande período de ruptura. Essa ruptura da tradição clássica dos gêneros 

literários é percebida na Idade Média, período em que o olhar volta-se para questões que 

dizem respeito à religiosidade, à alma e ao não-racional. 

Entretanto, com a volta de uma maior racionalidade, no período renascentista 

redescobrem-se os valores da Antiguidade, considerada perfeita no que tange à arte. Assim, os 

humanistas do Renascimento retomam os clássicos, principalmente a lição versificada de 

Horácio, pois distanciam-se de Aristóteles, na medida em que tratam a mimese como imitação 

da natureza e não como um processo de recriação. Deste modo, vigorava a concepção 

imutável dos gêneros em defesa da universalidade da arte. É também neste período que a 

lírica quebra a hegemonia da épica e do drama, começando a fazer parte do sistema dos 

gêneros literários. 

A consolidação da pureza e da distinção fixa dos gêneros literários ocorre no 

Neoclassicismo, o qual “parte do pressuposto de que a teoria dos gêneros tradicionais da 

literatura é uma evidência em si mesma, por isso não necessita de explicação ou de uma nova 

sistematização” (CEIA, 2012). Assim, neste período, vive-se uma valorização da pureza dos 

gêneros e uma aversão a qualquer tipo de mistura, seja ela temática, estilística ou emocional, 

num mesmo texto, por isso, neste momento da história, a tragicomédia quase desaparece. 
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Mas as contribuições do Neoclassicismo para os estudos referentes aos gêneros 

literários não se esgotam na questão da pureza dos gêneros, pois, além disso, neste período 

também refletiu-se sobre questões como a hierarquia e a invenção de novos gêneros literários 

e a sociologia dos gêneros. A primeira trata da valorização dos gêneros, distinguindo-os entre 

maiores e menores. A segunda diz respeito à relação existente entre os gêneros e as classes 

sociais. Assim, os gêneros considerados maiores (epopeia e tragédia) eram associados à 

nobreza e os gêneros considerados menores (sátira, comédia, farsa, pastoral) eram associados 

às classes mais populares. 

Nesse período havia normas rigorosas para a composição das obras literárias, todo 

valor da arte estava relacionado à razão que era fonte de equilíbrio e clareza. No entanto, nem 

todos os pensadores do Neoclassicismo eram adeptos destas normas, gerando polêmica e 

divergências ideológicas. Os modernos, que viriam a ser denominados como maneiristas, pré-

barrocos e barrocos, eram a favor da inovação das formas literárias e os ‘antigos’ eram contra 

e defendiam a imutabilidade dos gêneros. Segundo Vitor Manuel de Aguiar e Silva, 

A poética do maneirismo e, sobre tudo, a poética do barroco, entendiam o gênero 
literário como uma entidade histórica, admitindo a possibilidade da criação de 
gêneros novos e do desenvolvimento inédito de gêneros já existentes, advogando a 
legitimidade e o valor intrínseco dos gêneros mistos ou híbridos.[...] Iniciava-se 
assim, o tempestuoso e multiforme debate entre os antigos e os modernos: os antigos 
consideravam as obras literárias greco-latinas como modelos ideais e 
inultrapassáveis e negavam a possibilidade de criar novos gêneros literários ou de 
estabelecer novas regras para os gêneros tradicionais; os modernos reconhecendo a 
existência de uma evolução nos costumes, nas crenças religiosas, na organização 
social, etc., defendiam a legitimidade de novas formas literárias, diferente dos 
gregos e latinos, admitiam que os gêneros canônicos, como o poema épico, 
pudessem assumir características novas e chegaram mesmo a afirmar a 
superioridade das literaturas modernas em relação as letras Greco-latinas (AGUIAR 
E SILVA, 1976, p. 355-356). 
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Este conflito ideológico entre modernos e antigos acabou enriquecendo o debate sobre 

gêneros literários e contribuiu para os estudos posteriores desenvolvidos no período 

romântico. Muito embora saibamos que, no século XVIII, ainda havia o predomínio das 

ideologias classicista, devemos lembrar que, neste período, ocorreram grandes modificações 

não só no âmbito literário como também na sociedade em geral. Este foi um século marcado 

por uma crise de valores decorrente de fatores como “a crença no progresso contínuo da 

civilização, da sociedade e das suas instituições, das ciências e das letras, e do espírito 

modernista e tradicional daí decorrentes” (AGUIAR E SILVA, 1976, p. 359). 

Foi nesse contexto de crise que surgiu, na Alemanha, um movimento chamado Sturm 

und Drang, o qual contestava a teoria fixa dos gêneros literários. Este movimento buscou, 

segundo Carlos Ceia, destacar a autonomia da obra de arte literária em relação a quaisquer 

convenções impostas previamente para sua criação e recepção. Então, o individualismo e a 

autonomia de cada obra literária foram colocados em evidência, questionando assim a 

existência dos gêneros literários. 

Com o Romantismo, essa valorização da liberdade de criação e da individualidade do 

artista cresce ainda mais, sendo este considerado um verdadeiro gênio criador. Porém, esta 

teoria romântica dos gêneros não foi totalmente aceita pelos autores românticos. Friedrich 

Schlegel, por exemplo, observa, em sua obra Diálogo sobre poesia, que a poesia do poeta não 

deve desintegrar-se em obras caóticas, mas “cada uma delas deve construir-se de acordo com 

o gênero a que pertencem, embora mantendo características peculiares” (SOARES, 2004, p. 

14). 
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Assim, Schlegel entende a épica como a tese, a lírica como a antítese e o drama como 

a síntese de todas as manifestações poéticas do ser humano. Outro autor romântico de 

destaque é Victor Hugo que defende, no ‘prefácio’ de Cromwell, de 1827, o hibridismo dos 

gêneros, atacando a noção de pureza. Mas é a Hegel que devemos a mais completa 

sistematização sobre a teoria dos gêneros literários no período romântico, pois ele, na sua 

Estética, correlacionou a tripartição dos gêneros com as categorias temporais do passado, do 

presente e do futuro. 

O final do século XIX é marcada pelo domínio das ciências naturais e do Positivismo. 

Destacam-se, neste período, os estudos de Benedetto Croce e Brunetière, o qual, segundo 

Angélica Soares, defende a ideia de que, 

uma diferenciação e uma evolução dos gêneros literários se dão historicamente, 
como nas espécies naturais, sendo também determinadas por fatores como a raça ou 
a herança, as condições geográficas, sociais, históricas e a individualidade. Assim, 
por exemplo, o romance teria nascido da epopéia ou da canção de gesta e, por sua 
vez, se transformaria em várias espécies (de aventura, épicos, de costumes...), que 
também se sucederiam temporalmente (SOARES, 2004, p. 15). 

 

Sendo assim, o gênero literário poderia ser comparado aos seres vivos, os quais 

nascem, crescem, alcançam sua plenitude e morrem. Por outro lado, Croce vai apresentar uma 

doutrina bem diferente dessa tese de Brunetière, aproximando-se de certas formas atuais 

existentes no campo da Teoria da Literatura. Para Croce, o estudioso de literatura deve se 

preocupar mais com o que o texto significa e exprime do que em saber a que gênero este texto 

pertence e se está ou não perfeitamente adequado a certas convenções que regem este gênero. 

Entretanto, cabe frisar que Croce até admite a utilidade dos gêneros literários “na 

sistematização da história literária, desde que não sirvam para abstrações e generalizações que 



80 
 

 

 

acabam sempre por sacrificar os melhores autores da literatura” (CEIA, 2012). Além disto, 

vale observar que, para este autor, a obra literária é percebida como um fator individual e os 

gêneros, como formas a serem atualizadas a partir de novos pressupostos: valorativos e 

qualificativos. 

Estas ideias de Croce influenciaram e contribuíram significativamente para as 

investigações literárias sobre os gêneros no século XX. Destas, destacamos os estudos 

realizados por René Welleck e Austin Warren que tornaram-se um marco para a investigação 

dos gêneros literários. Welleck (1942) dedica um capítulo ao estudo dos gêneros literários, em 

que discute o percurso histórico da noção de gênero, além de refletir sobre a validade da sua 

permanência. 

No entanto, em termos gerais, sabemos que ocorreram grandes mudanças nos gêneros 

e que muito foi acrescentado, sobretudo no que diz respeito à Épica, que sofreu a maior 

transformação, sendo atualizada e englobada pela forma mais abrangente de narrativa. 

Atualmente, podemos até dizer que há uma certa predominância da narrativa sobre as outras 

formas, quando em diferentes épocas predominaram o Drama, a Épica ou a Lírica. 

É importante observarmos ainda que esses novos estudos desenvolvidos pela moderna 

teoria dos gêneros não desconsidera as noções clássicas, muito pelo contrário, acabam por 

afirmar que Platão e Aristóteles continuam sendo atuais, pois todas as análises debruçam-se 

nas três espécies já lá encontradas, e partem delas para perceber o processo de transformações 

ocorridas ao longo dos anos e assim construir novas teorias fundamentadas nas experiências 

anteriores. 
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Contudo, autores como Welleck chamam a atenção para o fato de que a moderna 

teoria dos gêneros literários não é normativa mas sim prescritiva, e assim estamos diante de 

uma metodologia diferente da proposta pelos clássicos, que impunham regras de criação 

textual e determinavam quais as espécies literárias que deviam ser cultivadas, enquanto as 

modernas teorias optam por valorizar as modalidades mistas que combinam diferentes tipos 

de discursos numa mesma espécie literária. 

No entanto, não podemos deixar de mencionar que, até a primeira metade do século 

XX, as influências de Benedetto Croce ainda imperavam no campo da literatura, gerando um 

descrédito em relação ao conceito de gênero. Foi com o Formalismo Russo que se voltou a 

atribuir um papel relevante a este conceito. Tynianov, por exemplo, pensa o gênero como um 

fenômeno dinâmico em incessante mudança, enquanto Tomachevski, outro formalista, 

considera como traços dos gêneros um grupamento em torno de procedimentos perceptíveis, 

ressaltando que é impossível estabelecer classificação lógica ou fechada dos gêneros, porque 

sua dimensão é sempre histórica. 

Outro autor que trouxe relevantes contribuições para os estudos dos gêneros literários 

é Bakhtin, o qual focalizou em outros fatores para desenvolver sua teoria, levando em 

consideração não apenas a recepção da obra literária, mas também a forma como esta obra 

capta a realidade, além de abordar os traços linguísticos. Para Bakhtin, os gêneros seriam 

como filtros, colocados entre a obra e a realidade, permitindo, assim, a distinção do que é e do 

que não é literário. Desta forma, as transformações ocorridas nos gêneros aconteceriam em 

sintonia direta com o sistema literário e com os valores sociais e culturais de cada época. 
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Continuando esta contextualização histórica sobre os principais estudos realizados no 

âmbito dos gêneros literários, mencionamos também as importantes contribuições de Georg 

Lukács. E também as teorias advindas da chamada Estética da Recepção, as quais têm como 

principais representantes Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Nessa linha teórica, o gênero 

adquire um importante papel para a comunicação literária, e então o receptor assume certa 

relevância nesse processo, sendo que a obra passa considerada a partir do ponto de vista do 

receptor, já que este encontra no gênero da obra um conjunto de normas, de ‘regras do jogo’ 

que contribuem para configurar o horizonte de expectativa e orientar a leitura rumo à 

compreensão do texto. 

Como podemos observar, durante toda a história da literatura, os estudos sobre os 

gêneros causaram inquietação e divergências ideológicas entre os teóricos, os quais, por 

transitar num terreno subjetivo como é o da arte literária, acabam tendo que viver numa 

constante reconstrução e redescobrimento da teoria dos gêneros. Desta forma, os estudos 

realizados na atualidade, estando ou não vinculados a uma determinada corrente teórico-

crítica, além de considerarem todo o percurso histórico dos gêneros, buscam o 

aprofundamento das análises, fazendo atualizações e contribuindo com novos estudos sobre 

os mesmos. 

Assim, acreditamos ser necessário também estudar e analisar a questão da 

nomenclatura dos gêneros. Observamos que, desde que se começou a tratar o tema com os 

clássicos até princípios do século XX, usava-se a palavra gênero tanto para os modos de 

produção (lírico, épico, dramático, narrativo) quanto para as formas (romance, conto, poema, 

etc.). Mas, com o surgimento de um número cada vez mais diverso de obras e textos, os 
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estudiosos da literatura precisaram rever esta questão e, novamente, encontramos divergências 

de opiniões entre os teóricos. 

De acordo com Carlos Ceia, as mais recentes propostas no campo da teoria da 

literatura, recomendam a distinção clara entre os gêneros literários (categorias históricas do 

texto literário) e os modos literários (formas meta-históricas ou arquitextuais de concretização 

do literário). Mikhail Bakhtin realizou os primeiros estudos postulando esta distinção entre as 

formas, para o autor, 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam estão 
relacionadas à utilização da língua, [...] A utilização da língua efetua-se sob a forma 
de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos que emanam dos integrantes 
duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só, por seu conteúdo 
temático e por seu estilo verbal [...] mas também, e sobretudo, por sua construção 
composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gênero do discurso (BAKHTIN, 2000. p. 279). 

 

Em suma, de acordo com a teoria de Bakhtin, podemos dizer que os gêneros do 

discurso dividem-se em primários, que seriam os simples, e secundários, que seriam os 

complexos. Os gêneros primários corresponderiam às formas menos elaboradas de discurso, 

como o relato familiar, a carta, documentos oficiais, declarações públicas, etc.; enquanto os 

gêneros secundários corresponderiam às formas mais complexas como o discurso científico, 

ideológico e literário (o romance, o poema, etc.), os quais se subdividem em subgêneros 

(romance epistolar, romance de aprendizagem, etc.). Então, dentro do tipo literário, estão os 

modos do discurso (lírico, narrativo e dramático) e seus respectivos gêneros (soneto, romance, 

etc.), os quais estão subdivididos em subgêneros, como já mencionamos anteriormente. 
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Esta teoria de Bakhtin pode ser claramente observada principalmente nos textos mais 

contemporâneos, onde a diversidade de estilos está cada vez maior e os limites entre os 

gêneros estão ainda mais tênues. Segundo Carlos Ceia (2012), “os autores pretendem não 

deixar cair as suas narrativas em modelos pré-concebidos que facilmente o leitor codificaria 

por um simples exercício de analogia”. 

Isto demonstra que não devemos buscar uma definição de forma pura, pois as obras 

são vivas e, como observamos, evoluem historicamente. Dentro desta perspectiva, Todorov 

afirma que um gênero novo será sempre a transformação de um ou de vários gêneros antigos. 

Neste sentido, propomos, neste momento, direcionar o nosso foco de análise 

especificamente para o gênero épico, fazendo agora um estudo sobre as transformações 

ocorridas no mesmo, perpassando por uma análise histórica deste gênero específico, até 

chegar nos modelos mais contemporâneos de narrativa: romance histórico, autobiográfico e 

autoficção. 

É importante salientar ainda, que a escolha destes três gêneros ou de acordo com 

Bakhtin, desse três subgêneros literários, deu-se devido ao fato de todos apresentarem 

características identificadas na análise da obra O homem maldito, de Carlos Eugênio Fontana, 

fator este que dificultou a compreensão sobre o tipo de gênero, ao qual a obra pertence.  

No entanto, antes de entrarmos na análise propriamente dita, ressaltamos também as 

contribuições de Todorov sobre a origem dos gêneros literários. Ele diz que “os gêneros 

provêm, como qualquer ato da fala, da codificação de propriedades discursivas” (TODOROV, 

1980). Sendo assim, podemos compreender que os gêneros literários nascem da necessidade 
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humana de comunicação e servem para organizar e distinguir os vários tipos de discursos 

existentes.  

Como observamos no decorrer deste estudo, desde a antiguidade, os homens 

primitivos narravam suas histórias e iam constituindo assim a estrutura épica, a qual até hoje 

se baseia nos mesmos elementos: o narrador que conta a história; a própria história, que seria 

a sucessão de fatos organizados de forma coerente e lógica; os personagens; o tempo e o 

espaço. Além desses, podemos mencionar ainda a objetividade, pois as formas narrativas 

tendem a ser objetivas, tendo como alvo a criação de um mundo que se pareça, em maior ou 

menor medida, com a realidade. 

Desta forma, mantendo os elementos básicos da épica, o gênero foi se transformando 

no decorrer dos séculos até chegar no que atualmente chamamos de romance. Este, 

descendente da epopeia assim como o conto e a novela, já era conhecido na antiguidade 

grego-romana e teve um extraordinário desenvolvimento na Europa ocidental nos séculos 

XVIII e XIX. Sendo que, a partir do século XX, ocorrem na Europa e na América profundas 

transformações ideológicas, políticas e sociais, as quais provêm do advento do capitalismo 

industrial, que marca um novo período na história e consequentemente na literatura. 

A ampla divulgação do ideal de nacionalismo, o fortalecimento das massas populares, 

a quebra das grandes certezas e a difusão das novas ideologias liberais provocam um grande 

impacto nas relações sociais que influenciaram diretamente na composição do romance. 

Assim, neste período, aumenta o interesse dos autores ficcionais pela temática histórica, 

fazendo com que um gênero, que atingiu o apogeu no século XIX, retorne a dominar a cena 

literária. Trata-se do romance histórico, o qual é fortalecido devido à necessidade de 
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reinterpretação e reavaliação do passado na tentativa de construção das 

nacionalidades/identidades que almejavam se afirmar pela diferença, lutando por justiça 

social.  

Além deste, também podemos mencionar como gêneros decorrentes destas 

transformações ocorridas a partir do século XVIII, as narrativas autobiográficas e 

autoficcionais. Sendo que estas representam a necessidade de o homem contemporâneo voltar 

o olhar para si, na tentativa de compreender o seu papel no mundo e de buscar um 

autoconhecimento. 

Desta forma, a autobiografia define-se como “uma narração retrospectiva em prosa, 

que uma pessoa real faz da sua própria existência, uma vez que põe ênfase na sua vida 

individual, em particular a história da sua personalidade” (LEJEUNE, 1973, p. 138). Assim, a 

reconstituição do passado individual faz-se como uma história de vida que pressupõe a 

veracidade dos fatos que determinam a construção do eu narrador.  

Enquanto isto a narrativa autoficcional vem se adaptando cada vez mais às 

necessidades do sujeito contemporâneo, pois, como evidencia Kelley Duarte: 

A narrativa autoficcional traz consigo a promessa de ser também um espaço de 
restituição e recomposição dos resquícios da memória do individuo diante de um 
mundo que, para Quellete-Michalska, passa a ser o espelho de um“eu” ávido de nele 
se contemplar e, ao mesmo tempo, nele se decifrar (DUARTE, 2010. p. 61). 

 

Contudo, cabe ressaltar que a principal diferença entre essas duas formas narrativas é 

que, na autoficção, diferente da autobiografia, o autor não tem nenhum compromisso com o 

factual, mas, é importante frisar ainda que, apesar de na autobiografia o autor precisar fazer 

um pacto autobiográfico, no qual explicita que a narrativa diz respeito a fatos reais ocorridos 
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na sua vida, ela não é uma narrativa totalmente objetiva, e então também é passível de 

ficcionalização. Por isso, os limites entre estes dois gêneros tornam-se tênues e complexos 

para serem estudados, sendo que a obra de Fontana, a ser analisada neste trabalho, oferece 

elementos ricos para um estudo esclarecedor sobre estes gêneros. 

Cabe salientar, também, que todas essas mudanças no comportamento dos gêneros 

literários, ocorridas concomitantemente com as transformações na sociedade, acabaram, 

segundo Kelley Duarte, marcando o fim da singularidade da obra para dar início a uma 

mobilidade heterogênea que mesclaria gêneros já existentes em decorrência de novos. Desta 

forma, os limites entre a ficção e a história tornaram-se mais tênues, gerando uma maior 

mobilidade e diminuindo as fronteiras entre os gêneros. 

Apesar destas transformações terem proporcionado uma verdadeira explosão criativa, 

que ultrapassou os limites de gêneros na literatura, elas também resultaram numa 

fragmentação dos gêneros que, em certo aspecto, dificultou a análise de determinadas obras. 

Um exemplo disso é a obra O homem maldito, de Carlos Eugênio Fontana, que apresenta 

características próprias e evidentes destes três gêneros mencionados anteriormente, 

instigando, desse modo, o estudo sobre a qual gênero literário esta obra realmente pertence. 

Porém, ressaltamos que nosso foco no presente momento não é somente enquadrar a 

referida obra em determinado gênero, muito pelo contrário, pretendemos estudar estes três 

gêneros a partir da obra, para, num segundo plano, verificarmos a adequação ou não da obra 

em algum gênero específico. Pois compreendemos que, 

um texto literário não pode escapar à lógica do gênero à que pertence, mas pode 
desafiar a lógica da contextualização que o aprisiona. Essa lógica caracteriza-se por 
uma total abertura à definição do seu mecanismo. [...] Aceite a necessidade de 
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definição do gênero, deve notar-se ainda que o texto de ficção também não fica 
prisioneiro da classificação que lhe é atribuída, nem nos caso em que o próprio autor 
a consagra, nem no caso em que os críticos literários e os historiadores a 
determinam. [...] Mas é preciso ter em atenção que neste campo de investigação 
nada é definitivo (CEIA, 2012). 

 

Desta forma, adentramos em uma análise específica sobre a questão do gênero na obra 

O homem maldito, de Carlos Eugênio Fontana, advertindo que não pretendemos, ao final, 

apresentar conclusões definitivas sobre o gênero da obra, mas, sim, abrir possibilidades de 

reflexão sobre o texto ficcional e sobre a teoria dos gêneros. 

 

3.1 O homem maldito: romance histórico? 

 

Esta não é uma questão de simples resposta. Ao analisar a obra de Fontana, podemos 

perceber que se trata de um romance devidamente adequado aos padrões românticos 

brasileiros do período de sua produção, segunda metade do século XIX, tanto em relação à 

temática abordada quanto à estrutura. A primeira pode ser notada por ocasião do casamento 

por interesse, os valores invertidos da sociedade, a moralização feminina, entre outros; e a 

segunda pode ser observada pela forma como o romance se estrutura, apresentando um 

narrador em terceira pessoa onisciente, mas que também abre espaço para a voz das 

personagens, dando ao leitor a impressão de momentaneidade temporal; o tempo é passado de 

forma cronológica e linear, e todos os personagens são apresentados – segundo a classificação 

de E. M. Forster – de forma plana. 



89 
 

 

 

Essas características gerais ratificam a ideia de que se trata de um romance adequado 

aos moldes do Romantismo, mas, se formos analisar mais cuidadosamente a obra, 

perceberemos que a mesma deixa inúmeras dúvidas quanto ao seu gênero específico. Em 

princípio, acreditamos tratar-se de um romance histórico, já que é percebida uma mescla entre 

fatos ficcionais e fatos históricos, mas, ao estudar o gênero, compreendemos que ele é muito 

mais que isso. 

De acordo com Lukács (1966), classificam-se como Romance Histórico as narrativas 

que: (1) apresentam temática voltada ao passado histórico de uma nação, povo, etc.; (2) 

retratam os momentos de crise na sociedade em questão; (3) baseiam-se na investigação e 

revelam-se como uma representação verídica da vida histórica; (4)procuram apresentar uma 

vista panorâmica da sociedade; e, principalmente, (5) o processo histórico deve aparecer 

como “pano de fundo” para a narrativa principal; (6) o herói histórico não deve atuar como 

protagonista, nem ser focalizado em sua vida pessoal, mas, sim, revelar-se como um ícone 

uno e perene da facção à qual está vinculado; (7) o narrador se faz presente, em geral, na 

terceira pessoa do discurso, numa simulação de distanciamento e imparcialidade, 

procedimento herdado igualmente do discurso da História; (8) tempo e espaço aparecem 

como elementos bem definidos. 

Apesar de o romance O homem maldito apresentar diversas das características 

mencionadas acima, como, por exemplo: a temática voltada ao passado histórico da cidade de 

Jaguarão; o momento de crise vivenciado por aquele povo, devido à grande corrupção 

política; a representação verídica da vida social da população jaguarense; a visão panorâmica 

apresentada da sociedade; e, além disso, todo esse processo histórico/social de Jaguarão 

aparece apenas como pano de fundo da obra, pois a mesma centra-se na intriga amorosa das 
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quatro personagens principais. Contudo, a obra não aborda fatos de um passado longínquo do 

povo de Jaguarão e, sim, trata de questões contemporâneas ao momento da produção e, por 

isso, de acordo com Luckács, não pode ser considerado um romance histórico. 

No entanto, poderíamos pensar que a ausência de apenas uma característica não 

poderia tirar o mérito deste romance ser considerado histórico, pois assim como diversas 

obras do gênero, esta permite uma reavaliação das circunstâncias históricas vivenciadas pelo 

povo de Jaguarão no período da Revolução Farroupilha. Além disto, é certo que o romancista 

tomou, como ponto de partida para a ficção, o passado histórico da sociedade jaguarense; 

mesmo que seja considerado um passado recente, não deixa de ser um passado transportado 

para a literatura, com o objetivo de reavaliar e revalorizar fatos e personagens reais, pois a 

obra foi publicada em 1858 e a Revolução Farroupilha ocorreu historicamente de 1835 a 

1845. Então, passaram-se apenas 13 anos entre o passado histórico abordado na obra e o 

momento de produção da mesma. 

De acordo com o estudioso desta questão, Rodrigues Aléxis Marquéz (1991, p. 24), 

para uma obra ser considerada romance histórico, deve apresentar duas condições básicas: 1. 

ser romance, isto é, ficção, invenção do romancista; 2. fundamentar-se em feitos históricos, 

não fictícios. É pela união destes dois componentes que a ficção histórica se concretiza. 

Sendo assim, poderíamos ratificar a ideia de que O homem maldito é um romance 

histórico, pois o material histórico, explicitado em jornais da época, é somado a novos dados, 

frutos da imaginação do autor que se permite ir muito mais além da história verídica. Como já 

mencionamos, na sua ficção, Fontana pôde mudar o destino das personagens, mudar a 

história, fazer justiça, criar, inventar, aumentar e imaginar tudo livremente, diferente do 
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jornalista que precisava narrar preso a certas convenções, buscando ser fiel à verdade dos 

fatos, mesmo que acabasse deixando implicitamente a sua posição. 

Esta distinção entre a liberdade de imaginação do narrador ficcional e do narrador de 

fatos reais já era observada por Aristóteles, na Poética (1997, p. 28). Segundo ele, o 

historiador só poderia falar daquilo que aconteceu, enquanto o poeta poderia narrar o que 

poderia acontecer, ou seja, o poeta, sendo livre da escrita linear da história, poderia dar-lhe 

um novo direcionamento, e é exatamente isso que Fontana faz, no O homem maldito. 

Embora a obra apresente uma narrativa simples, em que os fatos são influenciados 

pela presença de um tempo bem datado e linear como, por exemplo: 7 de setembro de 1855 

(p. 58), quando surge a imprensa, com o jornal O Jaguarense; 21 de novembro de 1855 (p. 

61), dia em que a cólera mata mais de cem pessoas na cidade; 1º de abril de 1857 (p. 64), dia 

do julgamento do proprietário do Eco do Sul, entre outros. Notamos que o autor consegue 

fazer os fatos verídicos transcenderem para o universo ficcional, criando um mundo novo e 

uma nova possibilidade para os acontecimentos ocorridos em Jaguarão. 

Na leitura do jornal, além de notarmos a exibição dos fatos, percebemos a indignação 

do jornalista Carlos Eugênio Fontana sobre a impunidade e indiferença das autoridades em 

relação às denúncias feitas. Observe a seguinte matéria editada no jornal: 

Tudo se faz em Jaguarão! Não há infâmia que aqui se estranhe por parte destas 
autoridades corrompidas, que assim traficam com a justiça vergonhosamente. E o 
governo se conserva mudo e quedo em presença de tais escândalos, continua a 
proteger estes prevaricadores, estes traficantes de justiça (O Povo, 19 abr. 1857). 
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Já no romance, percebemos que a ficção propiciou ao autor fazer a justiça de que a 

realidade o privara. Entretanto percebemos que, nos primeiros capítulos, a injustiça prevalece, 

o personagem fictício José Luís comete inúmeros crimes e corrupções e sai sempre impune. 

Somente depois do epílogo, a justiça começa a pesar contra este terrível homem, mas não a 

justiça humana e sim a divina. Em plena fase do Romantismo, o teocentrismo tem presença 

marcante na obra em análise, só Deus é capaz de colocar ordem nesta sociedade doente e 

caótica. Isto fica evidenciado no seguinte trecho do romance: 

Pobre homem, era o castigo do céu, que principiava a ser aplicado ao filho maldito, 
depois de uma vida cheia de crimes; prenhes de acontecimentos nefandos, depois de 
uma longa série de infâmias. O castigo do céu anunciava-se, patente já, na perda da 
razão de José Luís (p. 74). 

  

Nesta citação, percebemos que, depois de uma vida de crimes, vieram, através da 

justiça de Deus, os sucessivos fracassos que terminaram na loucura de José Luís. Desta forma, 

ficção e história mantêm uma relação complementar, pois, como podemos observar, a ficção 

conseguiu dar conta da justiça que a realidade não deu. Contudo, é importante frisar que o 

romance O homem maldito não se aproxima da história apenas pelo contexto político, mas 

também por diversos outros fatos históricos que marcaram a vida da sociedade jaguarense no 

século XIX. 

O surto de cólera, por exemplo, massacrou a população gaúcha no século XIX, e este 

fato também é transportado para dentro do romance de Fontana, no qual os dados reais sobre a 

epidemia confundem-se com invenções puramente literárias. Os jornais da época revelam que, 

na cidade de Jaguarão, em um dia, morreram mais de cem pessoas e mencionam o grande 

esforço do médico José Alves da Jacutinga para salvar vidas naquele lugar. Estes dados são 



93 
 

 

 

recriados e reinventados, dando-nos a possibilidade de novas interpretações através do 

universo romanesco. 

Assim, o médico José Alves da Jacutinga transforma-se no médico homônimo da 

pobre Sofia, a qual, como tantas outras personagens, teve a vida desgraçada por José Luís. 

Sofia era o grande amor da vida de Carlos, caracterizada como linda, casta, sensível, religiosa 

e obediente, uma mulher ideal aos padrões românticos do período.  

O fim sofrido de Sofia, que morre sozinha num período de surto de cólera que, como 

já mencionamos, historicamente, atingiu o Rio Grande do Sul, serve de expiação de seus 

pecados, pois antes de morrer consegue se confessar ao padre da cidade, partindo, segundo a 

tradição católica, salva e purificada direto para o paraíso, viver a eternidade ao lado de Carlos, 

seu único amor. Percebemos assim que o amor platônico de Carlos e Sofia não poderia ser 

consumado no plano físico. 

Deste modo, notamos que as características românticas, puramente literárias, 

misturam-se com fatos históricos, dando sentido ao enredo que acaba unificando história e 

ficção. Esta constatação pôde ser observada ao longo das análises que explicitaram diversas 

relações existentes entre a história verídica da época e o que nos é apresentado através do 

discurso ficcional, o que comprova que, de certo modo, este singelo romance acaba rompendo 

com as barreiras entre realidade e literatura, servindo-nos ainda hoje como uma importante 

ferramenta para os estudos referentes aos gêneros literários e à intrínseca relação existente 

entre história e ficção. 

No entanto, nosso questionamento inicial continua, pois como podemos observar 

através das análises realizadas ao longo deste trabalho, o romance O homem maldito, apesar 



94 
 

 

 

de apresentar um diálogo entre ficção e história, não pode ser considerado, de acordo com a 

crítica, como romance histórico, devido ao fato de a narrativa ficcional não manter uma 

distância temporal considerável do momento da produção da obra, sendo que o romance foi 

publicado em 1858 e os fatos históricos tratados no mesmo ocorreram de 1845 (final da 

Revolução Farroupilha) a 1857. De acordo com Lukács, o requisito primordial para que uma 

obra possa ser considerada um romance histórico é que a ação fictícia seja situada em um 

passado real mais ou menos longínquo do momento da produção. 

Então, possivelmente excluída a possibilidade de estarmos trabalhando com um 

romance histórico, partiremos para a análise de um outro gênero, que também tem como 

característica lidar com a tênue ligação entre realidade e ficção e, por isto, é muito importante 

para os nossos estudos sobre o gênero da obra O homem maldito. Estamos falando do 

romance autobiográfico. 

 

3.2 O homem maldito: autobiografia? 

 

Se fôssemos levar em consideração que o nome do protagonista é igual ao do autor da 

obra e que, em grande parte da narrativa, o narrador em terceira pessoa abre espaço para dar 

voz, principalmente a este personagem, poderíamos definir a narrativa de Fontana como 

sendo autobiográfica. Visto que ao verificarmos jornais da época da publicação do romance, 

identificamos na realidade jornalística praticamente todos os fatos apresentados na narrativa 



95 
 

 

 

ficcional, sendo que no único exemplar da obra14 aparece, para ratificar esta ideia, um 

comentário de algum leitor, provavelmente do século XIX pelo estilo da grafia, que aproxima 

autor e protagonista, ao escrever a seguinte frase, na página 47: “Nunca me constou que em 

Jaguarão tivesse romancista nenhum chamado Carlos a não ser o meu amigo Fontana; por isso 

tenho deduzido disso o seguinte: o autor é o protagonista da obra”. 

Contudo, antes de definirmos a obra como autobiográfica, devemos observar algumas 

características importantes do gênero. Segundo Lejeune (1973), define-se como autobiografia 

a narração retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência, uma vez 

que põe ênfase na sua vida individual, em particular a história da sua personalidade. Mas é 

importante frisar que esta é uma definição muito genérica. O próprio autor faz um estudo que 

demonstra que esta questão é muito mais complexa do que parece. Se fôssemos levar em 

consideração a definição acima, para classificar como autobiográfico o romance de Fontana, 

cometeríamos um grande equívoco. Pois, apesar de tratar-se de uma narrativa retrospectiva, 

na qual Carlos Eugênio Fontana apresenta sua própria história de vida com uma riqueza de 

detalhes que permite a qualquer leitor do período reconhecer a autoria da obra, isto não 

significaria que a mesma pudesse ser denominada como autobiográfica. 

De acordo com Lejeune, a autobiografia supõe, em primeiro lugar uma identidade 

assumida pelo autor em nível de enunciação, ou seja, o autor deve explicitar em algum 

momento da obra que a narrativa trata da história da sua vida particular. Fontana não faz isso. 

O leitor, conhecedor da história de Jaguarão, pode até ter certeza da relação 

autor/protagonista, mas em nenhum momento essa informação lhe é explicitada pelo autor da 

                                                           
14 O único exemplar encontrado do romance O homem maldito encontra-se no acervo da Biblioteca Rio-
Grandense (Rio Grande, RS). 
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obra. Este fato exclui, segundo Philippe Lejeune, a possibilidade de uma obra como O homem 

maldito ser autobiográfica. Note o que o autor diz a respeito: 

no importa que nos tiene a adivinarlo o que el lector lo descubra a pesar del autor. 
La autobiografia no es un juego de adivinanzas, sino todo lo contrario. Falta aqui lo 
esencial, lo que yo he propuesto que se denomine el pacto biográfico (LEJEUNE, 
1975, p. 52). 

 

Desta forma, não adianta de nada pesquisas comprovarem que a história do 

personagem Carlos seja praticamente idêntica a do autor Carlos Eugênio Fontana, pois, de 

acordo com Philippe Lejeune, para que uma obra possa ser considerada autobiográfica, ela 

deve seguir os seguintes critérios: “relación del nombre del personaje y del nombre del autor; 

naturaleza del pacto establecido por el autor” (LEJEUNE, 1975, p. 53). 

Apesar de percebemos no enredo de O homem maldito a relação do nome do 

personagem Carlos com o nome do autor Carlos Eugênio Fontana não podemos considerá-lo 

autobiográfico pela inexistência do pacto explícito proposto por Lejeune. Deste modo, 

notamos que Fontana partiu de acontecimentos reais de sua história sem prender-se a eles, 

demonstrando uma grande liberdade imaginativa. 

Entretanto, na autobiográfica, o caminho é inverso. Os fatos descritos pelo autor 

devem respeitar a realidade, e a liberdade observada na obra de Fontana é transferida para o 

leitor na sua interpretação. Sendo que a confirmação ou não da veracidade dos fatos narrados 

fica à mercê do conhecimento da vida do eu autobiográfico pelo leitor. Visto que, para 

Lejeune, as autobiografias são narrativas próprias de indivíduos renomados, de vida pública. 
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Neste sentido, Lejeune postula, no seu livro Pacto autobiográfico, um contrato de 

leitura estabelecido entre leitor e autor. Sendo assim, podemos notar que a definição da 

autobiografia gira em torno da palavra “pacto” e, por isso, segundo o teórico, estamos 

tratando mais de um modo de leitura do que de um tipo de escritura. Isso justifica, de acordo 

com Lejeune, os desvios de interpretação que conduzem muitos leitores à tentativa de 

adivinhar a presença do autor em outras produções não autobiográficas (LEJEUNE, 1975, p. 

45). 

Desta forma, compreendemos que a participação do leitor pode contribuir para a 

classificação de determinada obra e, por isso, o próprio leitor pode sentir a insuficiência de 

determinado gênero e a necessidade de evolução do mesmo. É neste sentido que percebemos, 

através da obra de Fontana, as limitações existentes na autobiografia, pois, muito embora este 

pacto com a verdade proposto pelo gênero seja respeitado em diversas obras, ele não garante a 

anulação do processo ficcional a que qualquer texto narrativo está submetido. 

O próprio processo memorialístico do autor pressupõe duas identidades distintas: uma 

do sujeito que escreve no presente; e outra do sujeito que está sendo narrado no passado. 

Neste sentido, cabe salientar a seguinte colocação de Kelley Duarte: 

Se a autobiografia, enquanto narrativa das memórias, nada mais é do que o relato do 
caráter de seu autor em retrospectiva, é coerente afirmar que se trata da narrativa da 
(re)construção, evolução e/ou transformação de uma identidade, pois entre o eu do 
passado e o eu do presente existem as experiências que o tornam outro em diferentes 
momentos da vida. Mais uma vez, recai-se sobre o aspecto ficcional no relato 
autobiográfico, posto que o eu do passado pode ser interpretado como a ficção do eu 
do presente (DUARTE, 2010a, p. 57). 

  

Entretanto, mesmo que seja admitida a presença da ficção em narrativas 

autobiográficas, ela continua tendo, como princípio básico, o pacto com a verdade, e isto nos 
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impede, enquanto leitores, de classificar o romance O homem maldito como tal, visto que não 

existe nenhum compromisso do autor com a realidade. Apesar de os fatos históricos serem 

comprovadamente tratados, percebe-se, nesta obra, um grande processo de ficcionalização 

através da imaginação, o qual nos leva a questionar os critérios limitadores dos gêneros já 

estudados no presente trabalho. 

Fica evidenciado, desta forma, que as obras literárias não podem ficar à mercê de 

conceitos fixos e pré-estabelecidos, pois, no âmbito da literatura, assim como da própria 

sociedade, tudo passa por um processo de transformação, inclusive as obras e os gêneros 

literários. Assim, adentramos nas análises da autoficção, um gênero considerado novo, mas 

que, acompanhando este processo de transformação ocorrido na história dos gêneros 

literários, vem suprir algumas necessidades de análise dos gêneros anteriormente estudados. 

 

3.3 O homem maldito: autoficção? 

 

As discussões que permeiam a conceituação da autoficção estão repletas de 

questionamentos e contradições. Kelley Duarte elaborou um estudo em que analisa desde a 

gênese do termo e sua evolução conceitual até sua exemplificação com obras consideradas 

autoficcionais. Desta forma, ressaltamos que nossa base teórica sobre este gênero estará 

pautada nos estudos desenvolvidos pela referida autora. Porém, antes de adentrarmos na 

análise do termo, é importante salientarmos que o mesmo é o resultado natural de um 
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processo de transformação e evolução contínuo sofrido pelos gêneros, pela literatura e pela 

sociedade em geral no decorrer dos séculos. 

É dentro deste contexto de transformação que Kelley Duarte afirma que, desde seu 

batismo, em 1977, a autoficção tem sido vista como “um objeto literário que ao longo dos 

anos, adapta-se às necessidades desse sujeito contemporâneo para ganhar, na entrada do 

século XXI ares de gênero independente”, tornando-se “uma nova tendência introspectiva 

capaz de burlar as normas canônicas da autobiografia por meio da mistura de diferentes 

gêneros e formas discursivas” (DUARTE, 2010b, p. 27). 

Desta forma, esta breve apresentação sobre a autoficção, exposta pela autora, já nos 

faz pensar neste tipo de narrativa como uma alternativa possível para o estabelecimento do 

gênero na obra em análise. Pois a própria palavra “autoficção” já remete a uma 

ficcionalização do “eu”, o que viria ao encontro da leitura estabelecida no presente trabalho 

sobre a narrativa de Fontana, onde temos a nítida impressão, constatada pela leitura do 

romance e dos jornais da época, que o autor transporta sua história para a ficção, na tentativa 

de compreender, denunciar e reinventar uma nova história capaz de atender as expectativas de 

justiça que a realidade o privara. 

Contudo, antes de analisarmos a adequação ou não deste gênero na obra de Fontana, 

devemos buscar compreendê-lo melhor. Como vimos, a autoficção é um termo novo, mas que 

atende e responde às indagações sobre obras de distintas épocas. Porém, sua definição ainda é 

discutida pelos estudiosos da literatura, gerando uma certa controvérsia na conceituação do 

termo. Kelley Duarte destaca as contribuições dos principais teóricos deste gênero, mas, neste 
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momento, iremos nos deter em apenas dois, que julgamos ser os que melhor esclarecem a 

definição do gênero autoficcional. 

Primeiramente, a autora ressalta os estudos de Serge Doubrovsky, considerado o 

precursor do termo, ao publicar, em 1977, a obra Fils, em que escreve, na contracapa, a 

explicação de sua criação: “Autobiografia? Não esse é um privilégio reservado aos 

importantes desse mundo no final de suas vidas e em um belo estilo. Ficção de 

acontecimentos e de fatos estritamente reais, se preferirem, autoficções [...]” (apud DUARTE, 

2010b, p. 30). 

Cabe frisar que, apesar deste termo ter sido criado apenas em 1977, ele não exclui a 

possibilidade de obras anteriores serem analisadas sob o prisma desta teoria, pois o próprio 

Doubrovsky explica que foi levado a inventar o termo a propósito do seu livro Fils, mas 

afirma que: “se eu inventei a palavra, eu absolutamente não inventei a coisa que foi praticada 

antes de mim por grandes escritores” (apud DUARTE, 2010b, p. 30). 

Então, o fato de a autoficção ser um gênero teoricamente novo não nos impede de 

pensar a narrativa de Fontana como sendo um bom exemplo desta teoria. Pois, de acordo com 

Vincent Colonna, outro importante autor destacado por Duarte como grande contribuidor dos 

estudos referentes a este gênero, a ficcionalização do eu existe desde o momento que 

começaram a existir escritores. 

Por isto, para buscar uma definição do termo, Colonna volta a Lucien de Samosate, 

escritor nascido na Grécia no século II d.c, que teria sido forte influência para diversos autores 

consagrados no decorrer dos séculos. O protótipo autoficcional estaria em Histoire vrai, numa 

narrativa em que Lucien fabula, colocando-se em cena (DUARTE, 2010a, p. 69). 
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Desta forma, o autor identifica em Lucien de Samosate, a seguinte representação de 

três modelos autoficcionais: autoficção fantástica, especular e biográfica. Sendo que a 

primeira daria conta da projeção do próprio autor em seu texto que se coloca em cena, mas em 

um contexto inverossímil, numa história imaginária sem a correspondência entre a ficção e 

sua biografia; na segunda, o autor não ocupa o centro do seu livro e, sim, um pequeno papel, 

podendo assumir uma postura reflexiva, pela qual ele se intromete na trama para propor um 

modo de leitura; a terceira e que melhor se enquadra com o romance O homem maldito, 

coloca o autor como pivô do seu livro. Ele conta sua vida, mas, ao mesmo tempo, ele a 

ficcionaliza; fabula sua existência, manipulando dados reais (DUARTE, 2010a, p.31). 

Se formos levar em consideração este último modelo autoficcional apresentado por 

Colonna, podemos dizer que a autoficção seria uma espécie de junção das características do 

romance histórico e do autobiográfico e, portanto, contempla todas as características 

necessárias para a definição do gênero da obra de Fontana. Visto que a mesma apresenta fatos 

e personagens históricos, oriundos de um passado recente ao momento da produção e uma 

narrativa cujo protagonista tem o mesmo nome e as mesmas experiências de vida do autor, 

mas que não pode ser denominado nem romance histórico, nem autobiográfico por este 

distorcer e ficcionalizar a realidade. 

Dentro desta perspectiva, torna-se importante destacar a seguinte observação de 

Kelley Duarte a respeito: 

No que tange à palavra “ficcionalização”, é relevante dizer que mesmo sem haver 
fidelidade com a realidade do que se conta no contexto da autoficção, há, no entanto, 
comprometimento em relatar o ocorrido. Não se deve ignorar que o autor é sempre o 
intermediador da narração de suas experiências. Igualmente na autobiografia, é ele 
quem vai selecionar os fatos a serem narrados, dando ênfase a acontecimentos que 
considera relevantes, deixando de lado outros que, para ele, devem ser ocultados. 
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Portanto não pode haver ficção total de episódios da vida, mas há, sem dúvida, 
manipulação de fatos ocorridos (DUARTE, 2010a, p. 74). 

 

Deste modo, a citação da autora, além de deixar claro que nem mesmo na 

autobiografia é possível conseguir uma escrita totalmente verídica, também nos leva a crer 

que o romance O homem maldito apresenta uma estrutura que está adequada aos preceitos 

autoficcionais, pois o autor, apesar de relatar o ocorrido historicamente, selecionando fatos e 

acontecimentos que julga serem pertinentes para sua obra, não se torna refém da realidade, 

apresentando uma grande liberdade de recriação e reinvenção, manipulando assim os fatos 

verídicos. 

Cabe ressaltar ainda que esta manipulação da realidade, por meio da ficção 

apresentada na obra de Fontana, é proveniente do rompimento das fronteiras entre história e 

literatura que acabaram suscitando na mistura dos gêneros literários e, assim, no estreitamento 

das fronteiras entre um gênero e outro.  

Portanto, podemos dizer que o romance O homem maldito, de Carlos Eugênio 

Fontana, unifica, de certa forma, literatura e história, ou para muitos, ele pode ser um exemplo 

da participação da história na literatura, ou ainda, da participação multidisciplinar da história e 

da literatura, a qual nos narra uma história que pode ser verdadeira ou não, dependendo do 

ponto de vista do escritor. 

O certo a dizer é que a obra em análise mostrou-se como uma fonte fértil, dando-nos 

um manancial de elementos que contribuíram para uma melhor compreensão da intrínseca 

relação existente entre os gêneros literários. Percebemos, através dela, que a união dos 

discursos históricos e fictícios garante o conhecimento e a descoberta de novas perspectivas e 
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versões sobre a teoria dos gêneros literários, e que a autoficção vem a ser uma evolução 

natural ocorrida nos gêneros a partir das transformações da sociedade e da literatura, as quais 

evidenciam a impossibilidade de se narrar a realidade tal como ela é. Desta forma, a narrativa 

autoficcional pode ser considerada como uma reinvenção da realidade, e foi justamente isso o 

que Carlos Eugênio Fontana fez em sua obra: manipulou a realidade, reinventando uma 

história que poderia ter acontecido. 

Isto nos leva a crer que esta teoria autoficcional é a que preenche, de forma mais 

completa as lacunas encontradas no enredo de O homem maldito. Mas ainda não podemos 

afirmar que a narrativa de Fontana seja especificamente autoficcional, pois, como 

observamos, ela não se enquadra inteiramente em nenhuma das categorias analisadas, exceto 

a autoficção que seria a mais próxima, mas abrange um pouco de todas.  

Contudo, é importante frisar que não entramos nesta discussão com o intuito de 

enquadrar a obra num determinado gênero, até porque acreditamos que isso limitaria a 

grandiosidade de possibilidades existentes no âmbito dos estudos literários, mas, sim, 

buscamos, antes, compreender os três gêneros trabalhados, provenientes da intrínseca relação 

entre história e literatura, para tentar entender a essência da obra de Fontana e sua frutífera 

contribuição para os estudos referentes aos gêneros literários. 
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Considerações Finais 

 

Como já mencionado, este trabalho integra o projeto A formação e consolidação do 

sistema literário na cidade do Rio Grande no século XIX, o qual busca resgatar e organizar os 

autores e obras que fizeram parte do período de formação da literatura na cidade de Rio 

Grande. Deste modo, em princípio, o objetivo deste trabalho era fazer um resgate histórico e 

literário do autor Carlos Eugênio Fontana e de sua obra mais relevante: O homem maldito.  

Porém, ao principiar as leituras e análises da referida obra, percebemos que a mesma 

estava legitimamente adequada a um padrão estético, temático e literário predominante no Rio 

Grande do Sul e no Brasil do século XIX, assim como apresentava elementos que 

propiciavam uma investigação teórica sobre os gêneros literários, desde as formas tradicionais 

até as mais contemporâneas. 

Muito embora reconheçamos que o resgate literário deste autor e desta obra continua 

sendo a principal contribuição do presente trabalho para os estudos literários da região, 

aproveitamos a oportunidade para analisar a estrutura narrativa da obra e elaborar um breve 

estudo sobre a teoria dos gêneros, levando em consideração os elementos narrativos 

explicitados e devidamente analisados no romance de Fontana.  

Além disso, buscamos apontar a possibilidade de comparar O homem maldito com 

obras consagradas no Brasil, como Lucíola, de José de Alencar, e A moreninha, de Joaquim 

Manoel de Macedo, para assim confirmar a adequação da obra de Fontana ao estilo literário 
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da época, mostrando que este pelotense era um intelectual e literato de seu tempo, o qual 

revelava a ânsia de abordar temas sociais, históricos e culturais da sociedade a que pertencia. 

 No entanto, a forma incompleta e equivocada com que a obra de Fontana foi recebida 

pela crítica, especificamente a de Guilhermino Cesar (1971), Ari Martins (1978) e Afrânio 

Coutinho (2001), tornou-a um objeto próprio para uma investigação mais detalhada. Já que 

nenhum destes críticos menciona a intrínseca relação existente entre realidade e ficção na obra 

de Fontana, nem a proximidade entre Carlos e José Luís ficcionais e reais, e nem fazem uma 

análise condizente com a narrativa.  

O único que apresenta uma análise e um resumo da obra é Guilhermino Cesar, sendo 

que este resumo contém erros sobre o enredo, relatando que o filho de José Luís, que morre 

incendiado, é o fruto do seu relacionamento com Heloísa e, na verdade, a criança que morre 

incendiada é fruto de seu casamento por interesse, realizado anos após a morte de Heloísa e 

seu filho.  

Além disso, Guilhermino Cesar faz a seguinte crítica em relação ao recurso de 

introduzir poemas no meio da narrativa: “Recursos como esse, de evidente mau gosto, 

desfiguram as boas intenções de Carlos Fontana, sacrificando a verossimilhança em muitos 

trechos do romance, que evidencia, contudo, muitas qualidades positivas de seu autor” 

(CESAR, 1971, p. 311). Deste modo, Guilhermino não leva em consideração que este recurso 

é típico de narrativas da primeira fase do romantismo e põe em xeque a qualidade estética do 

romance. 

Por tudo isto, acreditamos que este estudo consegue recuperar o autor Carlos Eugênio 

Fontana e seu principal romance desta posição marginal e quase anônima, a qual foi posta 
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pela crítica literária, e também comprovar a possibilidade de sua releitura e revisitação, 

levando em consideração teorias mais contemporâneas sobre os gêneros literários. 

Ressaltamos ainda que a obra de Fontana continua oferecendo ao leitor 

contemporâneo diversas possibilidades de leituras e análises, as quais revelam a liberdade da 

arte literária em se fazer reinterpretar e redescobrir, independentemente do tempo e espaço 

nos quais são revistos pelo público leitor. Assim, ao ler, analisar e reconhecer a importância 

de O homem maldito para a formação do sistema literário no Rio Grande do Sul, buscamos 

compreender o motivo pelo qual esta obra tornou-se esquecida dos leitores e críticos gaúchos. 

E então, observamos que são diversos os fatores que podem ter contribuído para este 

desprestígio da produção de Fontana verificado na crítica sul-rio-grandense. Um ponto 

importante, embora complexo, a ser analisado é a questão do cânone literário. De acordo com 

Wendell Harris, em La canonicidad, a formação do cânone dá-se não através do trabalho de 

aceitação dentro de um conjunto severamente limitado de textos dotados de autoridade, mas 

através da sua introdução em um colóquio crítico continuado. O autor explica que esta 

analogia com o colóquio ou a conversação funciona em vários aspectos: 

En un momento y lugar determinados se dan situaciones y temas que se supone que 
todo el mundo conoce. Algunos de ellos han generado un interés continuo o, por lo 
menos, se han ganado un lugar dentro del discurso cultural de una sociedad de 
generación en generación: otros han captado la atención más recientemente y pronto 
desaparecerán. Existen temas que resisten poco más que una breve charla, pero la 
habilidad con la que introduce un tema tiene mucho a ver con si va a cuajar o no. 
Del mismo modo que existen conservadores con mala pata, que convierten en 
aburrido todo lo que dicen, otros hacen justamente lo contrario, utilizando el 
ingenio, una habilidad para ver significados inesperados y formas de argumentación 
que crean intriga y que confieren, por lo menos, un interés momentáneo a cualquier 
tema que saquen la colación (HARRIS, 1998, p. 38-39). 
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Deste modo, levando em consideração todas as situações, colocadas por Harris, que 

podem contribuir para uma obra fazer ou não parte de um determinado cânone e, assim, 

conseguir integrar uma crítica continuada, podemos compreender que um possível fator que 

excluiu Fontana dos cânones da literatura gaúcha é o fato de que o mesmo abordou temas 

específicos de um determinado momento da sociedade jaguarense do século XIX, não 

abordando, aparentemente, assuntos mais universais.  

Entretanto, não devemos esquecer que Fontana aborda fatos históricos da cidade de 

Jaguarão apenas como pano de fundo para sua narrativa ficcional e que muitos temas 

presentes na obra tratam, mesmo que implicitamente, de assuntos universais e atemporais, os 

quais dizem respeito à essência humana, como a inveja, a busca pelo poder, a ganância, a 

paixão, o medo, a fé e a esperança, o que justifica o resgate e a releitura desta obra na 

atualidade. 

Também não podemos dizer que Fontana não se perpetuou na crítica literária por ser 

um autor medíocre, pois, como percebemos no decorrer das análises, o romancista pelotense 

apresenta, em sua estrutura narrativa, elementos que comprovam que foi um autor de seu 

tempo, perfeitamente adequado aos moldes da literatura do século XIX. Porém, um fator que 

pode ter prejudicado sua permanência na crítica é o baixo número de obras publicadas em seu 

nome, sendo que temos conhecimento apenas de O homem maldito e Cenas da vida, e o 

restante de sua produção foi editada em periódicos da época, não chegando a ser publicado 

em livro. 

Além disso, em muitos de seus artigos jornalísticos, Fontana utiliza-se de 

pseudônimos, o que dificulta ainda mais a comprovação da totalidade de sua produção escrita 
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e nos leva a crer que o desconhecimento de sua obra possa ter ocorrido por uma questão de 

escolha, pois, além de se ocultar atrás de pseudônimos, notamos que, em O homem maldito, o 

autor apresenta diversos traços autobiográficos, os quais não podem ser confirmados pela 

ausência, nas palavras de Lejeune, do pacto autobiográfico ou de qualquer declaração que 

comprove que o personagem Carlos é o mesmo autor Carlos Eugênio Fontana. 

Estes traços autobiográficos só podem ser percebidos na atualidade pela recuperação 

de dados peculiares de uma determinada passagem da vida do autor, quando o mesmo trava 

um embate ideológico, pessoal e político contra José Luís Corrêa da Câmara, sobrinho do 

então governador do estado. Todos esses fatos podem ser conhecidos através da leitura do 

jornal O Povo, de 1856 e 1857, constatando que o romance de Fontana aborda, através da 

ficção, traços da vida do autor. Porém, vale salientar que em nenhum momento Fontana 

admite ou reconhece os traços autobiográficos no seu romance, abrindo uma possibilidade de 

análise que vem ao encontro de uma teoria bem contemporânea: a autoficção. 

Embora este termo ainda seja considerado novo e pouco reconhecido por grande parte 

dos críticos e estudiosos da literatura, este tipo de narrativa pode ser percebido em obras de 

distintos períodos. De acordo com Kelley Duarte (2005), existe uma boa quantidade de obras 

nesse gênero, mas nem sempre elas têm sido lidas como tal. A autora afirma que, “filtradas 

pelo discurso dominante, são saudadas como história ou ficção, e raramente se lhes atribui um 

espaço próprio” (DUARTE, 2005, p. 115). 

Isto pode ocorrer pelo fato de que, ao longo dos anos, a crítica literária em geral tem 

apresentado uma forte resistência em romper com a supremacia da autobiografia no discurso 

do eu, mas, com o presente trabalho, foi possível perceber que, mesmo no século XIX, 
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existem narrativas como a de Fontana, as quais desafiam as regras fixas da autobiografia e 

promovem discursos híbridos, que mesclam diversos tipos de gênero, escapando assim do 

engessamento proposto pela teoria tradicional dos gêneros. 

No entanto, é justamente esta característica que dificulta a classificação da obra de 

Fontana, pois, como vimos, a mesma sugere variadas possibilidades de análises. 

Primeiramente, analisamos a obra sob a perspectiva do romance histórico, proposta 

por Georg Lukács.  

E identificamos muitos elementos presentes no romance que vinham ao encontro desta 

teoria, como: a temática voltada ao passado histórico de um povo que, no presente caso, seria 

a história do povo de Jaguarão; a retratação de momentos de crise desta sociedade, que seria a 

grande crise política; e a devastação provocada pelo surto de cólera que historicamente 

atingiram a cidade; a base na investigação revelada como uma representação verídica da vida 

histórica de um povo, sendo que, no romance analisado, esta base investigativa pode ser 

comprovada pela leitura de jornais da época; o processo histórico deve aparecer apenas como 

pano de fundo para a narrativa principal e, como observamos, é justamente isso que ocorre na 

obra de Fontana; o herói histórico não deve atuar como protagonista e, no romance, o 

protagonismo não fica apenas em Carlos, mas também em José Luís, o homem maldito que dá 

título à obra; o narrador se faz em terceira pessoa para simular um distanciamento e 

imparcialidade, como ocorre no romance; por fim, o tempo e o espaço devem aparecer bem 

definidos e é assim que aparecem na obra de Fontana. 

Como podemos notar, são diversos os traços que nos levam a crer que a obra em 

análise é um romance histórico, mas esta questão é mais complexa do que parece, pois, de 
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acordo com Lukács, um princípio básico para que uma obra seja classificada como tal é que a 

ação fictícia seja situada em um passado real mais ou menos longínquo do momento da 

produção e, no caso de O homem maldito, os fatos narrados são contemporâneos ao momento 

da produção. Assim, o narrador não estava narrando um passado histórico da sociedade 

jaguarense e, sim, um presente histórico, real, e que, de acordo com a teoria deste gênero, é 

justamente este “presente” que nos impossibilita de classificar a obra como romance histórico. 

Estudada a obra sob o prisma deste gênero, partimos para uma análise à luz da teoria 

autobiográfica de Philippe Lejeune e também identificamos muitos traços autobiográficos na 

narrativa de Fontana. Além da história ficcional ser muito semelhante à história real 

vivenciada pela sociedade jaguarense do século XIX, notamos que os nomes de muitos 

personagens coincidem com nomes reais de personalidades da época, inclusive o nome do 

protagonista e do antagonista são idênticos. 

Observamos também que a história ficcional é narrada de acordo com a visão e os 

interesses ideológicos e políticos do autor Carlos Eugênio Fontana e que todo o desafeto, 

desprezo e indignação expressos pelo personagem Carlos, na ficção, assemelham-se 

significativamente aos sentimentos expressos pelo autor para com José Luís na realidade 

explicitada nos jornais do período. 

Desta forma, compreendemos que, apesar de não ser narrado em primeira pessoa como 

grande parte das narrativas autobiográficas, o romance continua adequado a este gênero, pois, 

como nos explica Leujene, 

En efecto, al intervenir el problema del autor, la autobiografía arroja luz sobre 
fenómenos que la ficción deja en una zona indecisa; en particular, el hecho de que 
puede darse identidad del narrador y del personaje personal. Esta identidad, al no 



111 
 

 

 

estar establecida en el interior del texto por el empleo del yo, queda establecida 
indirectamente, sin ambigüedad alguna, por una doble ecuación: autor = narrador, y 
autor = personaje, de donde se deduce que narrador = personaje, incluso si el 
narrador permanece implícito (LEUJENE, 1975, p. 49, grifos nossos). 

 

E, como podemos constatar no decorrer das análises, é justamente isso que ocorre na 

narrativa de Fontana, pois o narrador apresenta-se em terceira pessoa para ocultar o “eu” do 

personagem Carlos. Sendo assim, a identidade do autor não fica explícita no texto pelo uso da 

primeira pessoa, mas se estabelece indiretamente através do protagonista, o qual nos dá fortes 

indícios de que Carlos autor e Carlos personagem são a mesma pessoa, estabelecendo, assim, 

uma possível narrativa autobiográfica. Porém, se encerrássemos o estudo dos gêneros na obra 

neste ponto, estaríamos simplificando demais a questão, pois existem outros elementos que 

devem ser cuidadosamente analisados na obra para não cometermos um equívoco. 

Por isto ressaltamos também que, mesmo que a identidade do autor esteja evidente no 

texto, isto não significa a constatação de uma narrativa autobiográfica, pois, de acordo com 

Lejeune, a autobiografia supõe, em primeiro lugar, uma identidade assumida pelo autor no 

nível da enunciação, ou seja, o autor deve explicitar, em algum momento da obra, que a 

narrativa trata da história da sua vida particular.  

Fontana não faz isso. O leitor, conhecedor da história de Jaguarão, pode até ter certeza 

da relação autor/protagonista, mas em nenhum momento essa informação lhe é explicitada 

pelo autor da obra. Este fato exclui, segundo Philippe Lejeune, a possibilidade de uma obra 

como O homem maldito ser considerada autobiográfica, pois, para Lejeune, é necessário 

existirem dois critérios básicos para que isto ocorra: “relación del nombre del personaje y del 

nombre del autor; naturaleza del pacto establecido por el autor” (LEJEUNE, 1975, p. 53). 
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Como percebemos no decorrer das análises, O homem maldito está adequado ao 

primeiro critério, mas não se enquadra no segundo, pelo fato de não existir um pacto 

autobiográfico explícito. Muito pelo contrário, nesta obra, Fontana demonstra, apesar da 

comprovação histórica, uma grande liberdade imaginativa que transcende os limites da 

realidade sugerida pela autobiografia, apresentando uma despreocupação com a verdade, 

criando, inventando e construindo uma história fictícia entrelaçada à história real. 

E, nos moldes que nos sugere Lejeune, a autobiografia segue o caminho inverso, pois 

os fatos descritos pelo autor devem respeitar os limites da realidade e a liberdade observada 

na obra de Fontana é transferida para o leitor na sua interpretação. Sendo que a confirmação 

ou não da veracidade dos fatos narrados fica à mercê do conhecimento da vida do eu 

autobiográfico pelo leitor. Porém, devemos lembrar que qualquer forma narrativa, por mais 

comprometida com a verdade que seja, contém uma inevitável ficcionalização. 

 Neste sentido, percebemos, através da obra de Fontana, algumas limitações existentes 

na autobiografia, pois, muito embora este pacto com a verdade proposto por Lejeune seja 

respeitado em diversas obras, ele não garante a anulação do processo ficcional a que qualquer 

texto narrativo está submetido. 

Desta forma, ressaltamos a importância da participação do leitor para a classificação 

de determinada obra, pois é ele quem mantém a obra viva e por isso pode sentir a 

insuficiência de determinado gênero e a necessidade de evolução do mesmo. Assim, ao ler e 

analisar o romance de Fontana, percebemos lacunas que nos levaram a questionar o gênero da 

obra e a perceber a insuficiência de algumas teorias.  
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A partir disto, surgiu a necessidade de estudar melhor os gêneros que apresentavam 

em suas teorias elementos e características que compreendiam a estrutura de O homem 

maldito, e, como vimos, os dois primeiros gêneros estudados demonstraram-se insuficientes 

para a compreensão do romance de Fontana. Foi então que buscamos compreender a questão, 

à luz de uma teoria mais recente e que demonstra que, assim como a sociedade se transforma, 

a literatura, as obras e consequentemente os gêneros literários também passam por um 

processo de transformação contínua. 

Dentro desta perspectiva de transformação, buscamos estudar também a autoficção, 

gênero que, no nosso entender, vem dar conta de algumas limitações existentes na 

autobiografia. Segundo Kelley Duarte, este gênero “corresponde a uma nova tendência 

introspectiva capaz de burlar as normas canônicas da autobiografia por meio da mistura de 

diferentes gêneros e formas discursivas” (DUARTE, 2010b, p. 27). 

Com este comentário geral sobre a autoficção apresentado pela autora, retomamos 

nosso questionamento inicial sobre a questão do gênero literário na obra de Fontana. 

Relembramos que nossa inquietação deu-se pelo fato de a narrativa apresentar características 

comuns a diferentes gêneros, sem poder ser considerado nenhum deles na íntegra. 

Desta forma, a definição acima nos faz pensar neste tipo de narrativa como uma 

possível alternativa para a classificação de gênero no romance O homem maldito. Além disso, 

ressaltamos que a própria palavra “autoficção” remete a uma ficcionalização do “eu”, fato que 

ratifica a leitura estabelecida no presente trabalho sobre a narrativa de Fontana, na qual temos 

a nítida impressão, constatada pela leitura do romance e dos jornais da época, que o autor 

transporta sua própria história para a ficção na tentativa de compreender, denunciar e 
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reinventar uma nova história, capaz de atender as expectativas de justiça que não conseguiu 

na realidade. 

Assim, Fontana se autoficcionaliza, narrando episódios selecionados de sua vida sem 

se tornar refém da realidade e, como é típico de um romance autoficcional, o autor parte de 

uma realidade histórica para reinventar uma nova história, livre dos limites impostos pela 

verdade e, então, o literato vai mesclando história e ficção numa narrativa desprendida de 

qualquer pacto que o aprisione. Além disso, vale frisar que nós leitores também devemos nos 

apropriar desta liberdade para interpretar esta obra à luz da contemporaneidade, colocando-

nos nela sem preconceitos, para que assim ela reviva a cada leitura, tornando-se um 

referencial de reflexão e transformação, o que só é possível quando o leitor participa 

ativamente do texto. 

No entanto, de tudo o que foi analisado sobre os gêneros literários na obra de Fontana, 

o que mais devemos levar em consideração é o fato de que a narrativa apresenta claramente 

uma manipulação da realidade por meio da ficção e que isso provém do rompimento das 

fronteiras entre história e literatura que acabou culminando na mistura dos gêneros e, 

consequentemente, na diminuição dos limites que separam um gênero do outro. 

Portanto, podemos concluir que o romance O homem maldito, de Carlos Eugênio 

Fontana, unifica, de certa forma, literatura e história, tornando-se uma fonte fértil, capaz de 

proporcionar ao leitor um manancial de elementos que contribuíram para uma melhor 

compreensão da intrínseca relação existente entre os gêneros literários.  

Percebemos, através deste romance, que a união dos discursos históricos e fictícios 

garante o conhecimento e a descoberta de novas perspectivas e versões sobre a teoria dos 
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gêneros literários e que a autoficção vem a ser uma adequação natural ocorrida nos gêneros a 

partir das transformações da sociedade e da literatura, as quais evidenciam a impossibilidade 

de se narrar a realidade tal como ela é.  

Desta forma, a narrativa autoficcional deve ser compreendida como uma reinvenção 

da realidade, e não apenas como uma narrativa totalmente fictícia ou totalmente verídica. 

Serge Doubrovsky, ao tentar conceituar o termo, observa que “o sentido de nossa vida de 

certa forma nos escapa, é preciso então reinventá-lo em nossa escritura. É isso que eu 

chamaria de autoficção”. Enquanto Vincent Collona define o termo como sendo “uma obra 

literária na qual um escritor inventa uma personalidade e uma existência, mas conservando 

sua identidade real” (apud DUARTE, 2010a, p. 72). 

Como observamos, Fontana parte de fatos reais de sua vida para reinventar uma nova 

história, desprendida de qualquer compromisso com a verdade, mas que mescla o tempo 

inteiro história e ficção. Sendo assim, acreditamos que a resposta da nossa indagação inicial 

sobre o gênero de O homem maldito está na autoficção, pois, como vimos, esta teoria dá conta 

de várias lacunas que as outras não deram, contemplando em sua definição a própria mistura 

de diferentes gêneros e formas discursivas, notoriamente presentes no romance em análise. 

Porém, é muito importante aclarar que esta conclusão sobre o gênero da obra não 

encerra as possibilidades de análise, pois este trabalho de investigação não se deu com o 

objetivo de enquadrar a obra em determinado gênero, muito pelo contrário, buscamos antes 

compreender os três gêneros trabalhados, provenientes da intrínseca relação existente entre 

história e literatura, para tentar entender a essência da obra de Fontana e sua frutífera 

contribuição para os estudos referentes aos gêneros literários. Assim, reconhecemos que 
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fizemos apenas um recorte das inúmeras possibilidades de análises sobre gêneros que a obra 

sugere ao leitor, e verificamos que, em relação aos gêneros estudados, a obra não se insere 

completamente em nenhum deles, contemplando um pouco de todos, adequando-se assim, ao 

hibridismo proposto pela autoficção. 

No entanto, baseado em todas as análises realizadas ao longo deste trabalho, podemos 

afirmar que O homem maldito é uma obra de extrema importância, não apenas por apresentar 

elementos propícios a uma investigação sobre a teoria dos gêneros, e por ser precursor do 

gênero romance na região do extremo sul, mas também pelo seu importante papel para o 

pleno desenvolvimento intelectual e literário no Estado. Como vimos, seu nome aparece na 

História da literatura do Rio Grande do Sul, de Guilhermino Cesar, como um dos influentes 

autores que colaboraram, junto com Apolinário Porto Alegre e Caldre e Fião nas revistas O 

Guaíba e Arcádia, primeiros veículos gaúchos de comunicação essencialmente literários, a 

partir dos quais se começou a ter, na região, uma vida cultural e literária mais plena e 

organizada, resultando num movimento que viria a ser um grande marco de reconhecimento e 

apogeu para a história da literatura sul-rio-grandense: o Partenon Literário. 

Por Fontana ter participado ativamente de toda esta construção, podemos constatar que 

o mesmo adquire um relevante papel na formação e consolidação do sistema literário sul-rio-

grandense. Além disso, as análises comprovaram que Fontana foi um homem de seu tempo, 

que sua obra fez a diferença no período de formação de certa identidade literária, e que ainda 

hoje pode fazer a diferença influenciando os estudos contemporâneos da literatura, já que 

apresenta uma estrutura repleta de elementos propícios a variadas investigações teóricas. 
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Lamentavelmente, este importante romance ficou por muitos anos esquecido e 

desconhecido, “morto” nas prateleiras da Biblioteca Rio-Grandense, mas, ao ser lido, 

resgatado e reeditado, serviu como uma fonte fértil de estudos sobre o período romântico e 

sobre a questão de gênero, principalmente um gênero tão novo, como a autoficção encontrou 

respaldo e um adequado exemplo a fim de comprovação de sua tese numa obra do século 

XIX, que permanecia perdida, mas que, através do projeto “Formação e consolidação do 

sistema literário rio-grandense”, foi resgatada e valorizada. 

Por fim, ressaltamos que o resgate e análises realizados nesta dissertação não esgotam 

as possibilidades de leitura sobre a obra de Carlos Eugênio Fontana. Muito pelo contrário, 

nosso principal objetivo foi justamente resgatar esta obra para que ela possa tornar-se mais 

conhecida entre os leitores contemporâneos e, assim, ser (re)lida, (re)interpretada e 

(re)analisada, visto que a mesma apresenta uma estrutura equivalente a outras obras canônicas 

publicadas no mesmo período e, por isso, possui uma série de elementos propícios a diversas 

leituras e investigações literárias. 
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CRITÉRIOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 

 

 

 Na presente transcrição, feita a partir do único volume conhecido, pertencente à 

Biblioteca Rio-Grandense, buscamos manter o texto original da forma mais fidedigna 

possível. Atualizamos o texto, obedecendo o novo acordo ortográfico e corrigimos os erros 

tipográficos mais evidentes, assim como os erros linguísticos existentes – como “os habitantes 

pacíficos e tímidos fugiu”, que corrigimos para “Os habitantes [...] fugiram” – e nos casos de 

vírgulas separando sujeito e predicado. 

Incluímos somente duas notas com dúvidas da transcrição nas expressões “obrai e 

calluda” e “I’E.”. Mantivemos o itálico apenas nos estrangeirismos e em nomes de periódicos. 

Decidimos manter a pontuação com todos os travessões e as reticências utilizadas pelo autor 

porque entendemos que elas mantêm o ritmo desejado de leitura. Além disso, não traduzimos 

o poema que está escrito em espanhol, pois acreditamos que ele marca a forte presença do 

espanhol na cidade fronteiriça de Jaguarão. 
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A Esperança Perdida 

 

Corria o ano de 184... Era em fins de julho; as campinas vizinhas à vila de Jaguarão 

estavam despidas de suas galhas; as flores tinham perdido o matiz de suas cores, as árvores 

sem folhas mostravam seu esqueleto como espectros saídos do sepulcro para anunciar o dia da 

vingança aos homens. 

O céu coberto de imensas nuvens elétricas, circundadas de preto, que pesavam sobre a 

atmosfera, não deixando resplandecer o rei dos astros, que por entre elas lançava uma débil 

luz, semelhante ao postimeiro15 ai! da agonia, não podia dar vida à natureza moribunda, 

porque logo uma densa e negra nuvem ocultava-o, impelida pelos ventos furiosos. 

Chegou a noite. – O céu negro e fechado parecia ameaçar a terra com os horrores de 

uma próxima tempestade. 

Numa casinha perto da praça da Matriz, via-se um velho, cuja cabeça estava coberta 

de cabelos tão brancos como a neve, e cujo rosto indicava estar macilento pelo desgosto e o 

passar; perto dele estava sua filha, bela como o primeiro raio do sol de primavera, formosa 

como um espírito celeste. Seus cabelos tão pretos como o ébano davam um lindo realce a seu 

rosto tão alvo como o alabastro16; seus olhos eram encantadores, e seus lábios de carmim 

semelhavam-se a uma Vênus; mas neste rosto angélico notava-se uma melancolia que ainda o 

tornava ainda mais belo. 

O ancião sentado numa cadeira perto de um fogareiro, onde ardia um fogo vivo, tinha 

em sua mão um jornal, do qual lia com atenção alguns tópicos. A moça sentada do outro lado 

da mesa bordava à luz opaca de uma vela. O ancião era o capitão Fabiane, que lia uma 

correspondência no – Diário do Rio Grande –, e a moça era sua filha Heloísa, que bordava 

um gorro para seu pai. 

O estrondo de um tiro disparado na canhoneira, estacionada nas águas do Jaguarão, 

anunciou aos habitantes dos contornos que eram oito horas; no rosto do ancião pintava-se a 

impaciência e o temor; e não se afastava de sua meditação, que parecia profunda e solene, 

senão para fixar suas vistas indagadoras sobre a filha, para ver se em sua face lia-se uma 

expressão de desassossego; mas ela com a vista fixa no bordado iludia a perspicácia do pai, 
                                                           
15 Postimeiro significa último e derradeiro. 
16 Alabastro relaciona-se ao alvo ou brancura. 
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ocultando-lhe o que se passava em seu coração, e uma lágrima que de quando em quando caia 

de seus olhos, rolando pelas suas faces, ia ocultar-se num seio sempre palpitante. 

A tempestade tinha-se desenvolvido com todas as suas forças; os relâmpagos davam 

momentaneamente às trevas a luz do dia; os trovões que longínquos ribombavam, pareciam o 

soar de trombeta do anjo exterminador anunciando aos homens a hora final. 

Qual será o homem que, a vista de um espetáculo tão terrível e sublime, não pense na 

grandeza e poder do Criador? Que alma haverá, por mais carregada de crimes que esteja, que 

deixe de compreender a debilidade da natureza humana em frente a um oceano de fogo, do 

qual a mais pequena faísca pode reduzir a nada. O próprio ateu inclinar-se-á reconhecendo a 

existência de Deus. 

O ancião que até então guardava um profundo silêncio, levantou-se. A sua distração e 

perturbação fazia mais visível a sua inquietação. Depois de dar alguns passos pela sala, 

deteve-se em frente de sua filha, e com os braços cruzados, considerou-a em silêncio. 

– Heloísa!... disse-lhe, Carlos não aparece, será que aconteceu-lhe algo? 

– Não, meu pai, Deus nosso Senhor, não permitirá. 

– Tens razão, minha filha, o Ser Supremo não abandona seus filhos. Mas o estado 

atual de Jaguarão, me faz temer; hoje nesta malfadada vila, a vida, os interesses, e as garantias 

de todos os seus habitantes, estão a disposição de três ou quatro entes miseráveis, que 

revestidos com o manto do poder, dispõem da existência de qualquer cidadão pacífico, 

somente por não querer este ligar-se a suas tramas e maquinações infernais; sim, minha filha, 

é preciso partir deste torrão e procurar um asilo em qualquer outra parte, onde impere a lei, e 

o povo goze com amplidão dos seus direitos. 

– Meu pai, talvez esta situação termine, e então desponte uma nova era para Jaguarão. 

– Não, minha filha, essa nova era raiará para Jaguarão, mas não tão cedo; muitas 

vítimas têm de ser ainda sacrificadas; o punhal e o bacamarte tem de dominar ainda; é preciso 

decepar muitas cabeças para saciar o instinto feroz desses tigres que nos dominam. Oh! Minha 

filha, quando pensei que a liberdade erguesse seu trono nas Campinas do Sul, foi que o férreo 

grilhão da tirania nos veio prender! Quando pensei que tinha selado com meu sangue o 

liberalismo, eis que assoma com sua rude cabeça o despotismo! Oh meu Deus! Meu Deus! 

– Meu pai, tranquilizai-vos, não temais nada. 
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– Minha Heloísa, estou tranquilo, mas temo; conheço o gênio liberal de Carlos; tenho 

presente ainda a cena terrível que terminou a existência do infeliz Estrela; sim parece-me ver 

ainda seus ferozes assassinos risonhos e contentes por terem consumado a obra, trocaram-se 

vistas de inteligência com seus mandatários...  oh! isto é horrível...   e esses assassinos 

passeiam ainda em nossa vila, e as autoridades consentem?!... mas que digo... insensato... 

louco... que esperava justiça desses tigres sedentos de sangue...  . 

Um forte golpe dado na porta da rua interrompeu o velho. 

– É Carlos, meu pai, disse Heloísa, e correu para abrir a porta. 

Carlos entrou embuçado17 no seu capote. 

– A graça de Deus esteja nesta casa. 

– Carlos, que dizem esses miseráveis, deixaram de perseguir-me? 

– Meu pai é preciso fugir! A infâmia chegou ao seu Zênite18; em Jaguarão não se 

aspira mais que o ar pestífero19 da calunia, da intriga, do crime! Malvados! propuseram-me, 

convidaram-me para cometer um crime horrível. 

– Basta Carlos...  e tu meu filho sofres tanto? Esqueceste já que és filho do Capitão 

Fabiane. 

– Não, meu pai, mas ainda é cedo; raiará o dia da vingança. 

– Bem, meu filho, és digno de teu pai. 

– Esses infames influíram-me a perpetrar tão nefando crime na pessoa do reto Juiz de 

direito. 

– Carlos, não continues, que despedaças o meu coração... Fujamos deste lugar infernal. 

Ah! Este golpe veio ferir mais ainda meu coração; não era bastante já a perda do meu querido 

filho apunhalado por esses sicários? Terei também que abandonar a terra onde repousam as 

cinzas de uma esposa querida!...   

Uma lágrima furtiva umedeceu suas pálpebras e correu por sua macilenta face. 

Era uma lágrima de saudade pelo ente que tanto tinha amado. Seguiu-se um profundo 

silêncio. A noite adiantava sua carreira como o sentimento de uma dor sem remédio. 

                                                           
17 Embuçado (adj.): com o rosto tapado, deixando de fora apenas os olhos; coberto com capa, capote ou similar; 
que está disfarçado, encoberto, oculto. 
18 Zênite: ponto ou grau mais elevado; apogeu, culminância. 
19 Pestífero: que causa peste; que causa dano; que corrompe, nocivo. 
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O velho capitão estava pensativo e sua fronte nublada por tristes ideias, parecia dizer – 

Não resta esperança alguma. 

– Meu pai! Disse Carlos, por que vos abandonais por tão acerba dor? Por que 

atormentais vosso coração com ideia tão terrível? Ainda nos resta uma esperança...   

– Uma esperança?...  não Carlos; tenho visto cair todas, uma por uma, ao sopro do 

vendaval do desengano. – Não! Para mim já não há esperança!...   

– A última folha ainda não caiu; se ostenta talvez verdejante e bela, e nos faz entrever 

uma época de felicidade para Jaguarão. 

– Carlos, te iludes, meu coração pressagia o contrário. O porvir que se aproxima a 

longos passos, e que tu dizes ser tão belo, tem de ser para Jaguarão, um porvir de maldição, de 

discórdia e desunião. Sim, meu filho, ouves a tempestade que brama? É o sinal de abandonar 

esta terra; ouves o vento que assobia? É o anátema lançado sobre esses entes miseráveis que 

nos tiranizam, e o estampido do trovão, cujo eco se assemelha ao estrondo da peça de um 

navio pedindo socorro, é a voz da justiça anunciando o castigo aos réprobos que nos oprimem 

e matam,...   Eis meu filho a história de nosso futuro. 

– Meu pai! Meu pai! Sossegai-vos, ele nos promete e não faltará. 

– Ele, quem? 

– José Luís. 

– Enganas-te, ele também nos abandonou; foram promessas vãs! Ele não pode ser 

amigo da família do capitão Fabiane; nossa desgraça é sua glória. Ele não se lembra já dos 

favores que recebeu, nos esqueceu para sempre. 

Heloísa estremeceu; uma lágrima correu por suas faces e caiu, rolando, sobre seu 

bordado. 

– Meu pai! É impossível! Não vinha frequentemente a nossa casa; não é essa uma 

prova de gratidão! 

– É verdade quando tu dizes meu filho, mas isso não é prova suficiente para não nos 

ter esquecido... é um filho maldito e basta; ele hoje em dia pensa que tendo amizade a um 

membro da família Fabiane, é uma humilhação; quando nos precisam, procuram-nos com o 

sorriso nos lábios, e depois de conseguir seu intuito, nos esquecem e abandonam. É uma raça 

vil, que hoje acha-se coberta de títulos tão cheios de pó, tão imundos como o lugar donde o 
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capitão Fabiane o levantou; ele, meu filho, se esquece de tudo isto e só procura o extermínio 

de nossa família, porque somos os únicos que sabemos esse segredo...   

Neste momento deram onze horas, 

– Onze horas! Já é tarde... é tempo de repousar. 

– A bênção de Deus baixe sobre vossas cabeças meus filhos. 

Deu um beijo na fronte de Heloísa e depois dirigiu-se a seu quarto com passos 

trêmulos. 
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CAPÍTULO II 

 

A declaração 

 

Era meia noite. A tempestade continuava a bramir com furor. Reinava um profundo 

silêncio na casa do capitão Fabiane, silêncio igual ao do sepulcro, onde tudo é mistério. Tinha 

já passado lentamente uma hora, o velho militar dormia. – Sim dormia! – E talvez para 

sempre. 

Heloísa continuava seu bordado no meio deste silêncio, mas naquele momento achava-

se estampada na sua fronte a impaciência e o desassossego, no seu rosto estava pintada a 

impressão de todas as paixões que agitam a sua alma; se a alegria aparecia em seu rosto era 

apenas como raio do sol entre as nuvens; se um sorriso assomava em seus lábios era como a 

luz rápida do relâmpago que ilumina as trevas; porque no mesmo instante uma palidez 

sombria cobria seu rosto. Que cruéis dores sofria aquela alma? Por que corriam aquelas 

lágrimas por suas faces? Por que batia tão violentamente o seu coração? Mistério 

impenetrável! Ela tremia como o branco lírio que o furacão impetuoso sacode e lhe faz curvar 

beijando o chão. 

Perto de uma mesa achava-se sentado um belo mancebo, que parecia bastante agitado 

e dominado por um pensamento que o afligia. 

Era ele de estatura regular, dotado de uma dessas fisionomias que vulgarmente 

apelidam – simpática –; de grandes olhos pretos, cheios de viveza, tez morena, um bigodinho 

preto cobria o seu lábio superior. Este mancebo que apresentava ter de 20 a 21 anos, mas que 

pesavam já sobre seus lombos 28 anos, se achava, como dissemos, em completo estado de 

agitação; seus olhos espremiam seu desassossego... este mancebo era Carlos... depois de 

longo tempo de meditação, exclamou: – Sim, eu a vi, ela impressionou-me, seus olhos 

pareciam falar-me na alma, sua voz tão meiga... ecoa ainda em meu coração... mas louco que 

sou, como poderei cativar tantos encantos?... Que posição tenho eu perante a sociedade!... 

Onde estão as riquezas com que possa nele ganhar importância?... Sim, é preciso abafar o 

primeiro grito no meu coração... aqui o mancebo parou, e duas grossas lágrimas correram pela 

sua face; depois foi revolvendo os inumeráveis papéis que tinha diante de si. 
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Após alguns momentos de silêncio, principiou a ler com atenção uma por uma, todas 

aquelas epístolas, um ligeiro sorriso apareceu em seus lábios, depois aproximou-as todas à 

luz, cuja chama reduziu-as a cinzas, que voaram pelo ar e caíram frias no chão, então com 

acento triste exclamou. 

– Tudo está findado! 

Uma luz repentina alumiou a habitação; foi um relâmpago, um estampido horrível 

ressoou, era o raio. Carlos e Heloísa levantaram-se maquinalmente espavoridos. 

– Noite Horrível! Exclamou Carlos. 

– Bem horrível, meu irmão. 

– As catadupas20 do céu abriram-se para inundar a terra, Deus parece que quer castigar 

nossos crimes com um novo dilúvio, ou será talvez o fim da existência da humanidade, 

seguido da noite do castigo? Esta desordem dos elementos deve fazer tremer ao malvado no 

meio de seus crimes, deter a mão assassina que vai ferir a inocente vítima, e conter no meio 

de sua carreira de libertinagem ao filho desobediente, porque o trovão que rufa é a voz da 

reprovação que pesa sobre suas cabeças... 

– Meu Deus! Meu Deus! Exclamou Heloísa e caiu aterrada e pálida sobre uma cadeira, 

como se o raio a tivesse ferido. 

– Heloísa, que tens? Por que tremes? 

– Que tenho?... nada, não é nada. 

– Mas, essa agitação? 

– Ah! Carlos, é porque acabas de proferir minha sentença... sou criminosa. 

– Tu? Tu criminosa? Revela-me esse segredo, é preciso que eu saiba. 

– Sim, mas antes de tudo é preciso que prometas perdoar-me, que jures que terás 

compaixão de mim, que dizes Carlos? 

– Perdoar-te sem saber o crime?... não! 

– Por piedade Carlos, se fui débil, se me lancei ao abismo do crime, a culpa não é toda 

minha, fui arrastada como a vítima ao cadafalso21. 

– Bem juro perdoar-te. 

                                                           
20 Catadupas: queda d’água de altura considerável, em grande quantidade e com estrondo. Etim. Gr. Katadoupa – 
Katádoupoi, katádoupa’ cataratas do Rio Nilo. 
21 Cadafalso (s.m): palanque ou estrado montado em local aberto para, sobre ele, realizar atos públicos ou 
cerimônias solenes; construção deste tipo para a condenação de condenados; patíbulo; forca. 
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– Seja qual for o meu crime? 

– Sim. 

– Carlos eu amo, mas amo com delírio. 

– E essa é a declaração terrível, é esse o crime porque estás condenada? Acaso é crime 

amar? Ah! Se assim fosse, também eu seria culpável. Conheço esse sentimento que reúne o 

inferno e o céu da existência humana, denominado – AMOR –, sim Heloísa, eu também amo 

uma mulher, mulher orgulhosa que trata com desdém o meu amor, que me aborrece porque 

sou pobre, porque ao oferecer-lhe minha mão, não vai coberta com mil joias, porque não 

tenho mais bens que oferecer-lhe do que o meu coração. 

– Mas tu Carlos, só amas com o delírio do sentimento, o amor não é um crime; mas 

quando se ama a um homem mais do que se pode amar ao mesmo Deus, quando por ele se 

falta a todos os deveres mais sagrados, quando tudo jaz em silêncio, quando todos dormem, 

quando enfim... 

– Basta, Heloísa, não continues, não magoes mais meu coração. 

– Já é tarde escuta uma momento mais. 

– Continua. 

– Carlos, eu amei um homem e amo ainda com todo o frenesi com que se pode amar 

uma criatura humana; mas esse homem me enganou, ele nunca me amou, tudo era fingimento, 

abusou de minha inexperiência, de minha pouca idade, e eu louca, que cri em suas palavras de 

ternura, que cri em seus juramentos e promessas! Louca, mil vezes louca! Mas dessa falta 

recebi o castigo; porque uma testemunha me acusa a todo o instante, a toda hora, sim Carlos, 

eu sou desgraçada! 

– Meu Deus! Que ouço! 

Carlos ficou por algum tempo imóvel como uma estátua, mas de repente, saindo deste 

estado de entorpecimento, principiou a passar aceleradamente pela habitação; depois parou-se 

em frente de Heloísa, e exclamou com uma voz semelhante ao eco dos abismos: 

– Desgraçada! Quem é esse infame, esse vil, que abusou de sua inocência?...  ah! Se 

fosse ele... mas...  

– Carlos, é ele. 
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– Ele!... Oh! eis aqui como são os homens! Eu que o tinha por meu melhor amigo, 

infame! Ah! Cristiano! Tu pagarás com teu sangue a desonra que trouxeste ao seio da minha 

família! 

– Carlos, não é Cristiano; o culpado é outro. 

– Outro? E quem é? 

– É José Luís! 

– José Luís! Heloísa! Heloísa! Nos desonrastes duas vezes! 

– Carlos não me amaldiçoes... perdão! perdão! 

– Tu serás perdoada, porque és mulher e fraca, mas ele... nunca! nunca! 

Um rumor se ouviu, como uma porta que se abria, os dois irmãos dirigiram suas vistas 

para o corredor. Um vulto embuçado num comprido capote apareceu no limiar da porta. 

Heloísa ficou pálida e o coração palpitou-lhe com violência; aquele era o homem que 

lhe tinha mostrado o inferno para sua perdição. 

– Carlos!... bradou Heloísa, é ele! E caiu desmaiada. 

– José Luís! 

– O mesmo em corpo e alma, disse o embuçado. 

– Vieste em boa hora, conheceis esta mulher que está aqui desmaiada? 

– É vossa irmã. 

– Sabeis o segredo que vem revelar-me? 

– Não. 

– Sua desonra e a de minha família!... 

O embuçado fez um movimento de espanto e levou maquinalmente a mão ao punho da 

espada que trazia oculta. 

– Também declarou-me, continuou Carlos, o nome do infame... Sim, vós sois um 

miserável! Um malvado! Um sedutor! 

– Bem o sei. 

– Não temeis a vingança de Deus? 

– Não. 

– Nem a dos homens? 

– Tão pouco. 
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– Então não temes, que o irmão dessa desgraçada faça-vos pagar vossa temeridade e 

sua desonra? Não temes que lave com vosso sangue a nódoa da sedução que lançastes na sua 

honra e de que foi vítima sua irmã. 

– Não, não temo a homem algum... 

– Infame!.. 

– Adeus... até... 

– Senhor uma palavra... esquecerei tudo... dai vossa mão a minha irmã. 

– Eu?... Nunca! Nunca! 

– Recusais?..., 

– Sim. 

– Infame sedutor!... 

José Luís, com a mão no punho da espada, saiu a passos lentos pela mesma porta por 

que tinha entrado, lançando um olhar de compaixão a sua vítima. 

Poucos minutos depois da saída de José Luís, Heloísa tornando a si, atirou-se nos 

braços de seu irmão vertendo abundantes lágrimas, mas Carlos recusando bradou: 

– Arreda-te mulher!... és uma infame!...   

Ao ouvir estas palavras, Heloísa pareceu agitada por uma tão viva emoção, que os seus 

olhos saíram quase inteiramente de suas órbitas, e juntando as duas mãos caiu de joelhos aos 

pés de Carlos exclamando: 

– Perdão! Perdão! 
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CAPÍTULO III 

 

A Maldição 

 

Fazia oito dias que a desgraçada Heloísa tinha feito a declaração a seu irmão. O carro 

da noite corria apressurado, cobrindo com seu manto todo o firmamento, a lua bela e 

majestosa apenas aparecia na azulada abobada, circundada de uma multidão inumerável de 

resplandecentes estrelas, que formava seu brilhante cortejo, parecia sorrir-se ufana à vista de 

seu esplendor, lançando seus raios prateados e melancólicos sobre a atalaia da fronteira, sobre 

a bela vila de Jaguarão. 

A natureza repousava num silêncio profundo, que só era turbado pelo suave sussurro 

da brisa. 

Heloísa pálida, taciturna e melancólica, estava sentada ao pé de uma mesa, com a 

cabeça apoiada em suas mãos, meditava em silêncio. Era tão grande a sua agitação que seu 

seio batia com violência, alguns suspiros que de quando em quando exalava, pareciam ser 

arrancados da alma. 

Assim passou algum tempo, depois descobriu sua face; seu rosto antes tão belo estava 

sem cor, seus olhos sem luz, seus lábios sem sorrisos... levantou-se, e dando um profundo 

suspiro, exclamou: 

– Oh! Eis-me aqui na primavera da vida... e já minhas faces estão sulcadas pelas 

ardentes lágrimas que tenho derramado, já minhas mãos estão frias como o mármore de uma 

estátua, já meu coração está lacerado pela dor e pela desesperação; dores, que um só passo 

errado conduziu ao crime e toda a minha vida atormentarão minha alma. Ah! Como são vãs 

nossas esperanças? – Eu que via aberto um futuro tão risonho, tão belo... tão sublime... e 

tornou-se um porvir de lágrimas, de dores, e de tormentos. Louca! Que esperava gozar a 

felicidade amando, que abandonei tudo pelo amor. Insensata que amei mais que a minha vida 

a um homem? E esse homem é um infame, um traidor, um inimigo de minha família! Louca! 

Mil vezes louca, eu que cri em seus mentidos juramentos e suas palavras de amor: palavras de 

ternura que era a linguagem da perfídia, palavras ardentes que pensei que fossem nascidas do 

coração e eram frias como o mármore e filhas do fingimento para iludir-me. Imprudente que 

pensei ter cativado o seu coração... e não previa que podiam ser laços armados por um 



138 
 

 

 

perverso! Um sedutor!... louca, insensata e imprudente, que fui ao ludibrio de um hipócrita 

que ria-se de minha cegueira e zombava de meus gemidos e de meus suspiros... hipócrita! que 

condenou-me a eternas dores e tormentos! Murchando num instante a flor do amor que luzia 

meu inocente peito, homem que amei tanto e hoje tanto aborreço...  não, o coração desmente o 

que os lábios pronunciam. 

– Oh! Vergonha!... Essa paixão impura que ainda encerra meu peito, que ainda me 

abraça o coração... é o maior de todos os crimes, oh! Meu Deus! Misericórdia! 

Misericórdia!... mas não, para mim não pode haver perdão! Minhas penas findarão quando 

meu coração deixe de palpitar, quando o tumultuoso sono da vida terminar, e durma tranquilo 

o sono eterno debaixo da dura lousa... E dizendo isso deixou cair a cabeça sobre o peito como 

a flor emurchecida. A dor terá terminado a sua existência? Não ainda não, algumas páginas do 

livro de sua vida estão em branco e talvez as mais horrendas e tristes. 

A hora fatal não tinha chegado ainda. Estava tão absorta em suas meditações, que não 

tinha visto o velho militar que silencioso a contemplava. 

– Heloísa? Minha filha! 

A moça estremeceu ao ouvir a voz de seu pai, e levantou rapidamente seu rosto pálido 

e lânguido pelo continuado padecer, e com suave voz exclamou: 

– Meu pai!... 

O doce timbre da voz de Heloísa e a beleza que a dor imprimia em suas feições 

fizeram grande impressão no coração do velho capitão, que apressurado interrogou: 

– Heloísa, que tens? 

– Eu?... nada. 

– Nada... não te creio; tu sofres Heloísa; tu sofres muito minha filha... 

– Meu pai, estás enganado. 

Ao pronunciar estas palavras, uma lágrima correu pela sua face, e uma nuvem de 

tristeza difundiu-se em seu rosto. 

– Não me engano, e essas lágrimas? 

– Choro por ventura? 

– Heloísa! Heloísa! Tu me ocultas algum pesar!... 

Neste momento bateram à porta da casa. 

– Quem será que vem a esta hora? Deve ser Carlos sem dúvida. 
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Heloísa correu apressurada a abrir a porta; era Carlos, estava pálido, trazia sua mão 

direita contra o peito, e por entre os dedos corria abundante sangue que regava os lugares por 

onde passava; aproximou-se perto de uma cadeira e caiu quase desmaiado bradando: 

– Estou salvo!... maldição sobre ele; covarde!... 

– Carlos, meu filho, estás ferido? 

– Ah! Não é nada meu pai, não vos assusteis, a ferida é leve, porque a mão que 

descarregou o golpe tremia de raiva e medo. 

– Quem foi esse vil, esse assassino? 

– Foi um infame, que quando passei por em frente a igreja intentou assassinar-me, 

sepultando assim com meu cadáver os segredos de sua vida pervertida... mas errou o golpe, 

miserável! covarde! Só coberto com o manto das trevas e da traição é que animou-se a atacar-

me. Mas isso foi uma troca de sangue, foi a assinatura de um contrato de morte feito entre 

nós, porque se seu punhal banhou-se no meu sangue, o meu não dormiu na bainha; e rindo-se 

malignamente, e com gesto infernal e burlesco, tirou seu punhal que ainda estava tinto em 

sangue... 

– Olhai para meu punhal, que é uma testemunha de meu furor; vê o sangue de um 

perverso... Heloísa, isto é tudo o que trago de teu sedutor; este é o sangue de José Luís! 

E cravou com raiva o punhal na mesa que estava perto de si. Heloísa caiu desmaiada, 

soltando um agudo grito. O velho militar ficou imóvel, como se um raio o tivesse ferido... 

passados alguns minutos de silêncio, exclamou: 

– Seu sedutor! José Luís! O inimigo da família do capitão Fabiane. Desonrado por 

uma mulher e um filho maldito!  E esta mulher é minha filha, a filha que tanto amei, e este 

homem é o homem que tanto detesto. 

– Oh!... raiva!... inferno!... maldição sobre eles! Sim filha desnaturada eu te 

amaldiçoo! 

Ao pronunciar estas palavras caiu num verdadeiro abatimento. Carlos fez um esforço e 

aproximou-se a ele. 

– Meu pai! Por que vos entregais a tão acerbas dores, afugentai de vossa mente essas 

horríveis ideias que despedaçam vosso coração e preparai-vos para a vingança. 

– Para a vingança?... Já não posso vingar-me Carlos, este golpe veio terminar minha 

existência... este golpe feriu-me de morte... sim meu filho, poucos momentos me restam de 
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vida. Mas antes de entrar na morada eterna, cujas portas fechar-se-ão até o dia em que a 

trombeta anunciada pelos profetas22, nos chamem a prestar nossas contas no vale de Josafat; 

antes disto é preciso Carlos que jures cumprir a minha vontade. 

– Juro meu pai. 

– Meu filho, vou morrer! Carlos vê o que é a vida, com que velocidade corre, e como 

passam-se os dias, os anos e os séculos; vê como aceleradamente vamos nos aproximando a 

esse abismo que queremos evitar, que queremos recuar a sua vista, mas uma força superior a 

ele nos impele, e uma voz ressoa constantemente em nossos ouvidos, avante! Avante! A 

minha missão na terra está terminada, o grande arquiteto me chama a si. Vou morrer, mas 

morro contente, por ter cumprido com todos os deveres prescritos, ao cidadão, ao pai e ao 

amigo, nunca trai a minha pátria, porque meu braço e minha espada sempre combateram em 

prol da liberdade, e em cem combates sempre vitorioso, depositei ela aos pés da casta deusa; 

combati sempre o inimigo e o insolente que ousou calcar nosso sagrado código; se tenho 

sofrido e sofro essa horrível perseguição é porque nunca quis ligar-me a esse círculo infame 

que qual traça roedora fere hipocritamente o coração da sociedade; que qual vulcão lança 

chamas discordantes no nosso meio que sob as denominações de intrigas, calúnias, inveja, etc, 

e como a lava corre e queima e assola a honra, a vida, o bem estar e a virtude... meu filho 

segue o exemplo de teu pai, foge destes entes, porque seu hábito é corruptor e seu contato 

prejudicial, prefere mil vezes antes a morte, que um só dia de liga com esses entes tão 

miseráveis.  Carlos, vou morrer, tu és meu filho... nossa honra foi manchada, nossa reputação 

escarnecida, e as cãs do velho Fabiane, foram desrespeitadas, e seu nome talvez amanhã seja 

lançado ao ludibrio da sociedade por esse miserável, porque a nódoa lançada na nossa honra 

por esta mulher incauta se estenderá em breve, e a nossa sociedade no fiel cumprimento de 

suas leis se esquecerá de todas nossas glórias, se olvidará dessa reputação ilibada de que 

permaneceu pura e sem mácula por tantos anos; e lançar-nos-á em rosto a cada instante, a 

cada momento o crime social cometido por essa filha ingrata!... e ao passar pela rua qualquer 

vastado da família Fabiane, desde o imberbe mancebo até o decrépito ancião, desde o rasteiro 

fâmulo até o elevado aristocrata tem o direito de apontá-lo com o dedo, e dizer – eis ali um 

membro da família desonrada – e a sociedade aprova este procedimento porque assim 

prescrevem nossas leis sociais... oh! Meu filho! Isto é insuportável; esta nódoa que a 

                                                           
22 Referência ao texto bíblico Apocalipse 8:1-13; 9: 1-21. 
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sociedade não admite reparação é preciso que desapareça; porque um homem honrado nunca 

poderá tolerar que a sua honra, tão querida... tão respeitada, venha a ser mofa23 da sociedade...  

e por tanto a ti corre em tuas veias o sangue ardente dos Fabiane, e tu sabes que eles 

costumam: 

– Vingar-se meu pai. 

– Compreendeste meu filho; o meu coração está frio já, o sangue gelou-se-me nas 

veias, a morte pousou já sobre meus ombros a sua descarnada mão... 

– Meu pai; esperai vou chamar um médico. 

– É tarde meu filho, e a ciência nada pode já fazer; estou na borda do abismo 

inevitável, abismos que prevemos suas consequências, mas que não podemos evitar por que o 

criador de tudo assim determinou... Carlos, Carlos! Dá-me tua mão...  meu filho... lembra-te 

que um homem... um inimigo de nossa família...  um filho maldito nos desonrou... 

vingança!... que seu sangue lave a nódoa, que junto com a filha ingrata lançaram em nossa 

família. Vingança meu filho!... e éter... na... mal... di... ção... a... fi...  lha... ingra... ta... que... 

me... lan... ça... ao... sepul... cro... !... mal... di... ção...! oh... !... eu...! ... tu... meu... filho... 

jura... 

– Meu pai! Meu bom pai! Exclamou Carlos de joelhos às plantas do ancião. 

Pronunciou ainda algumas palavras ininteligíveis, e depois ficou num letargo; alguns 

momentos depois sua alma tinha voado à mansão dos justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Mofa (s.f): ato de mofar, troça, zombaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

Soirée 

 

Tinha decorrido um ano depois dos sucessos horríveis cuja narração fizemos no 

capítulo precedente. 

O céu estava coberto por negras e espessas nuvens, um vento glacial que sopra unido a 

uma forte chuva, das que são tão frequentes no mês de julho, em nosso clima, era o que 

reinava na época em que passaram as cenas de que vamos tratar neste capítulo. 

A habitação do senhor Félix, situada ao terminar a rua do Triunfo, anunciava os 

preparativos de um festa. A sala mobiliada com luxo oferecia um aspecto encantador; janelas 

cobertas com ricas cortinas de cassa recolhidas por borlas e cordões de retroz amarelo, 

contribuíam a fazer ressaltar mais a luz dos lustres e candelabros que difundiam imensamente 

de luzes naquela magnífica habitação. 

Essa festa era uma reunião familiar que oferecia o Sr. Félix, tio de Sofia, as amigas da 

bela menina em aniversário do seu nascimento. 

O físico de Sofia completamente desenvolvido, não podia ser mais belo. 

Os poetas em suas fabulosas narrações não ideariam um conjunto de mais perfeições. 

Sua testa era pequena, a cor de seu rosto acetinada como o jambo, era ligeiramente 

corado, seus olhos eram grandes, pretos e belos, brilhavam qual estrelas rutilantes, sua boca 

pequena e seus lábios frescos e corados como um botão de rosa desabrochando, seu cabelo tão 

abundante e tão negro como o ébano, fazia sua cabeça tão bela como a Vênus de Fídias ou a 

virgem de Ghigi, quando abandonava a seriedade que lhe era habitual e um sorriso aparecia 

em seus coralinos lábios, dois ligeiros poçinhos projetavam-se em sua face,  contribuindo isso 

a dar-lhe mais graça no seu rosto angelical. 

Naquele dia trajava um vestido azul, o seu penteado era tão simples, que fazia ressaltar 

mais ainda seus encantos. 

Seu caráter era bondoso, e seu rosto afável, mostrando em sua conversação uma 

regular instrução, em tanto que humilde, por caráter não fazia ostentação dela. 

O tio de Sofia prezava-a tanto como se fosse sua filha, porque ela com seu carinho 

tinha sabido granjear a estima de seus parentes. 
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A sociedade que frequentava a casa do Sr. Félix era seleta e escolhida, e Sofia única 

moça da casa, por suas graças e afabilidade fazia-se credora dela. 

Entre as pessoas que assistiam diariamente se contava um ancião que pela sua idade e 

pelo seu talento era atendido por todos. 

Em seu rosto coberto por rugas notava-se um pesar oculto que consumia sua 

existência. 

Muitas vezes falando de sua mocidade, as lágrimas rolavam pelas suas macilentas 

faces. 

Sofia tinha simpatizado com ele, por essa afinidade que há entre todas as pessoas que 

sofrem, sua palavra tinha para ele um eco irresistível, ele tão bem por sua parte professava 

uma extremosa amizade, muitas vezes via-se o ancião contemplá-la com tristeza, como se sua 

imagem despertasse em sua mente recordações do passado. 

Aos sofrimentos de Sofia, tinha-se juntado mais um: amava!... as desgraças que tinha 

sofrido com a perca de sua mãe, tinha a tornado cauta, e via-se obrigada a não manifestar os 

sentimentos que germinavam em seu coração virgem, via-se-lhe triste e abatida, porém suas 

amigas acreditavam que sua dor era ocasionada por passados sofrimentos. 

Um dos jovens que frequentavam a família do Sr. Félix era o mortal afortunado, no 

qual Sofia tinha fixado suas miradas; ele também a amava, porém afogava em seu peito os 

seus sentimentos por essa desconfiança que sempre o homem tem quando ama com força e 

frenesi, de não manifestar seu amor à mulher de seus sonhos. 

O ancião era a única pessoa que tinha conhecimento da paixão que seu amigo 

professava a Sofia. 

Ele a animava a continuar em sua tarefa, porém os que amam – por primeira vez  – 

sempre vacilam em seus primeiros passos na senda que depois, quando o coração adota suas 

ilusões, se lançam com ardor, importando-lhes pouco o resultado que possam obter. 

Um homem que ama com paixão e desinteresse e que não está certo de possuir o afeto 

de uma mulher teme que ao dirigir a palavra a essa mulher para falar-lhe de seu amor e 

padecimentos, essa mesma mulher se mostre indiferente e fria e não lhe corresponda 

devidamente; porém um homem que não ama a mulher senão pelo prazer de possuí-la, pouco 

lhe importa que ela se lhe manifeste indiferente, porque tem o remédio em suas mãos, indo 

render homenagens a outras. 
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...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

As dez acabavam de dar dum relógio colocado no interior da casa. 

O golpe de vista que oferecia a sala era magnífico, uma multidão de belos pares, ora se 

agitavam ao compasso da harmoniosa valsa, ora aos sons arrebatadores da polka; mulheres 

divinas, nas quais via-se materializadas as criações fabulosas dos poetas, eram as correntes 

daquela noite, donde se respirava uma atmosfera tépida, perfumada pela fragrância que 

despediam os extratos que as belas tinham umedecido seus lenços. 

Em todos os semblantes via-se marcada a alegria; todos dançavam e gozavam, 

naqueles momentos era de inexplicável ventura. 

Duas pessoas somente não participavam da alegria geral, pareciam que suas almas 

ocultavam um pesar, riam-se juntas e seus lábios trêmulos não podiam pronunciar nem uma 

só palavra para explicar as dores de seu coração, dores que eram filhas do mesmo sentimento: 

o amor que se inspiravam mutuamente sem compreender-se . 

Essas duas pessoas eram Carlos e Sofia. 

Esse moço tão valoroso, perante a mulher que adorava, não tinha ânimo suficiente 

para manifestar seu amor. 

Sofia estava radiante de beleza, e com seu vestido angelical, tornava-se aquela noite a 

rainha da festa, seus olhos cobertos por espessas sobrancelhas, brilhavam rutilantes de uma 

maneira impossível de descrever-se, um ligeiro sorriso vagava em seus lábios, assemelhando-

se ao brando Zéfiro entre as flores. 

Carlos lhe contemplava em silêncio e admirado de tantas graças reunidas em uma só 

pessoa, não se achava com ânimo suficiente para declarar à Sofia sua paixão. 

O som harmonioso da música enchia os ares, excitando aos pares a entregar-se ao 

turbilhão da dança. 

Carlos convida a Sofia para a quarta contradança que ia dar princípio, a jovem aceita 

com timidez e ao dar a mão a Carlos, ambos tremiam de emoção, Carlos louco de prazer, ao 

sentir sua fronte acariciada pelo hálito de Sofia, ao sentir que seus corações batiam juntos, ao 

estreitar sua cintura entre seus braços perdeu sua timidez e entusiasmado, principiou a 

pronunciar ao ouvido da jovem essas palavras mágicas de amor, que tanta impressão fazem, 

quando o coração da mulher as ouve por primeira vez, no meio do estrépito de uma festa. 

A quadrilha tinha terminado. 
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Carlos e Sofia continuavam no passeio entretendo o seguinte diálogo: 

– Minha senhora, dizia Carlos, o tormento maior do homem é amar a uma mulher 

formosa sem que ela compreenda o que é o amor; é viver flutuando na ansiedade e no 

tormento que oprimem nossa alma, e que nos inspira o desejo de possuir o coração da mulher 

que amamos, e que considerando-nos indigno dela, não nos atrevemos a pedir-lhe que sejam 

correspondidos nossos afetos. 

– E por que esse temor, respondeu Sofia, pois não é uma ventura para mulher, fazer a 

felicidade de quem ama? 

– Ah! A minha senhora, fala como a mulher cujo coração possui a virgindade e pureza 

de sentimentos que o mundo não o faz emurchecer, fala como a mulher sensível e pura; seu 

coração é nobre e generoso. 

– Obrigado, Sr. Carlos, pela lisonja, eu não fiz senão o que faz toda e qualquer mulher. 

– Enganai-vos minha senhora, atalhou Carlos, todas as mulheres não compreendem 

como vós o amor, muitas e muitas vezes aqueles que amam com paixão e frenesi são 

desprezados por elas, tanto que entregam seu coração e suas ilusões a homens indignos delas. 

– É o amor que as engana. 

– Permiti que vos diga, para ser amado de algumas mulheres, é preciso ser indiferente, 

apesar de que a sociedade muitas vezes desaprove essa conduta. 

Sofia estava em silêncio com o rosto inclinado em seu alvo seio. 

– Sim, Sofia, continuou Carlos, eu a amo com esse amor frenético e desinteressado 

que a pureza do sentimento imprime no coração do homem, uma palavra vossa será meu 

futuro... 

– Se de mim tão somente dependesse fazer vossa felicidade...  respondeu Sofia com 

timidez. 

– E duvida a Senhora por ventura, que seu amor seja a minha felicidade? 

– Porém meu tio... 

– Quê?... 

– Deu sua palavra sem consultar-me... 

Neste momento aproximou-se um homem todo vestido de preto e dirigindo-se a Sofia 

disse-lhe: 

– A quinta é a nossa. 
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– Sim senhor... 

– Então já volto, não quero interromper seu diálogo, disse o homem de preto com 

ironia, e afastou-se dos dois apaixonados jovens. 

– É ele senhor Carlos! Exclamou Sofia com amargura. 

– Ele, José Luís? Oh! Maldição! Maldição! Bradou Carlos fora de si. 

– Sr. Carlos que tens?...  vos achais incomodado? 

– Senhora, roubaram a minha última esperança, a única felicidade que possuía neste 

mundo. 

Sofia que até aquele instante, mostrara em seu rosto a alegria que sua alma 

experimentara, mudou repentinamente, suas faces ficaram pálidas como o lírio, e por ela 

correram suavemente duas lágrimas, arrancadas do íntimo do peito pela dor que acabava de 

experimentar. 

Carlos e Sofia se amavam, mas a ambição do Sr. Félix tinha frustrado seu porvir, 

oferecendo a mão de Sofia a José Luís. 

A música anunciou a quinta contradança, Carlos sentou Sofia dizendo-lhe: 

– Adeus para sempre Senhora... 

– Não, talvez não, disse Sofia com resignação, tende mais confiança em mim. 

Carlos abandonou com pesar aquele recinto, testemunha de sua momentânea 

felicidade. 

Uma hora depois do baile, via-se Sofia em sua habitação, com os cabelos soltos sob os 

ombros, ajoelhada perante a imagem do Deus homem, exclamando fervorosamente: 

– Meu Deus, piedade, tende compaixão desta infeliz que seu tio quer sacrificar a louca 

ambição desse homem que tanto detesto!... 

– Sofia orou por alguns momentos, mas depois dirigiu-se a seu leito, e deitou-se. Meia 

hora depois dormia, mas seu seio arquejava com violência, e de quando em quando um 

suspiro escapado do íntimo do peito perdia-se no espaço. 

– Tudo isso eram provas evidentes que a bela menina amava, porém sofria, e sofria 

horrivelmente. 

– Tudo jazia em silêncio, e só se ouvia o bater monótono da pêndula que naquele 

momento foi interrompido com a vibração das três horas que deram no relógio. 
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CAPÍTULO V 

 

A aparição 

 

Na rua do comércio, elevava-se uma modesta casa, ali não respirava o luxo, mas sim a 

comodidade. Eram nove horas da noite, do dia imediato ao soirée dado em casa de Sofia. 

Numa habitação desta modesta casa, achava-se um homem ainda jovem recostado num sofá. 

Esta habitação estava adornada e alcatifada luxuriosamente; tudo ali mostrava o bem estar do 

habitante que ali residia; aquele jovem de olhos pretos e longa barba era José Luís. Pensativo 

e solitário estava absolto numa profunda meditação. Esse homem tão alegre, tão jovial, estava 

triste melancólico, e se o sorriso pousava em seus lábios era rápido como a luz do relâmpago 

no meio da noite tenebrosa. Quão incompreensível é o coração humano! Sim, de um só 

momento passamos da desgraça à miséria, também de um momento passamos do bem estar à 

fortuna e à glória! E quem poderá definir todas as paixões que pulam de um para outro 

momento no coração? Quem penetraria os pensamentos que dominavam naquele instante a 

José Luís? Qual seria a mão que marcaria o fim da sua existência? Haverá homem que possa 

fazê-lo? Não. Somente o Onipotente, criador de tudo. Um misterioso silêncio reinava naquele 

recinto. Um leve rumor fez sobressaltar a José Luís. Abriu-se uma porta, e no limiar 

apresentou-se um homem embuçado num longo capote. José Luís ficou pálido e imóvel como 

uma estátua, parecia ter sido tocado pela vara mágica de uma feiticeira, ou ter visto a terrível 

cabeça de medusa. 

O embuçado avançou lentamente, aproximou-se de José Luís, colocou-se em frente 

dele, e com os braços cruzados disse ironicamente: 

– Minha visita inesperada vos assusta, fiz mal sem dúvida, não fazer-me anunciar. 

– Quem sois? 

– Sou um homem que Deus mandou a este mundo para deter a mão assassina nos seus 

nefandos projetos, sou vossa sombra, sou um homem que tenho que cumprir na terra uma 

missão que o moribundo confiou-me no leito de morte. 

– Mas, embuçado, e talvez armado? 

– Ah! Quereis ver meu rosto, quereis conhecer-me? Pois bem conhecei-me agora? E 

lançou longe de si o longo capote que o cobria. 
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– Carlos, o irmão de Heloísa! Exclamou espantado José Luís. 

– Carlos, o irmão de Heloísa, repetiu com ironia Carlos. Ele mesmo em corpo e alma, 

ele é leal e nobre, e por isso a espada que leva em seu cinto sabe empunhar com honra: 

também pode vestir um uniforme porque o coração que bate em seu peito é um coração mais 

nobre que o de muitos homens como vós, que tem o peito coberto de medalhas obtidas pela 

intriga, roubo, assassinato, baixeza e infâmia! 

– Isto é muito sofrer... 

– E por tanto sofres porque és um covarde! 

– Ah! Isto é um sonho horrível. 

– Não. Isto é a pura realidade. 

– Quem vos conduziu aqui? 

– O gênio das vinganças é o que guiou meus passos até aqui, porque temos que 

concluir um contrato de sangue que assinamos perto da igreja, e porque devo cumprir uma 

sagrada missão que confiou-me um pai ao exalar o derradeiro suspiro. 

– E qual é? 

– O capitão Fabiane morreu, em sua postimeira hora amaldiçoou a sua filha Heloísa e 

vós sabeis o motivo, senhor! Por amar a um inimigo de sua família, que abusando de sua 

pouca idade seduziu-a. Deveis saber que ele tinha um filho, irmão da desgraçada, e as últimas 

palavras do velho militar foram estas: “é preciso lavar com sangue a nódoa que alguém lançou 

na nossa família”, esse filho prometeu e jurou... e bem sabes... 

– Que nunca faltou a seus juramentos. 

– Faz algum tempo que não nos achamos sós, faz um ano se não me engano, foi aquela 

noite, que me espreitavas, e quando passei perto da igreja, dirigiste teu punhal contra meu 

peito, bradando: – morre! – e descarregaste o golpe, mas quando sentiste que o ferro frio 

penetrou também tuas carnes, fugistes como um covarde!... 

– Porque pensei que fosses já um cadáver. 

– E enganasteis-vos, não pensastes que o golpe foi dado com mão, talvez trêmula de 

raiva e medo... Insensato, que não tivestes a precaução de ver se tinha exalado o último 

suspiro, e só ficastes satisfeito com a aparência... louco... que pensastes que a fria louça 

encerrava meu cadáver, e eu vos apareço, quando não me esperavas, na véspera de vosso 

casamento! E apareço-vos pedindo uma reparação. José Luís, desonrastes minha família, 
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seduzindo minha irmã, e queres também roubar a mulher que amo, a mulher por quem 

suspiro, que é meu ídolo!... Minha vida!... Meu tudo... Mas não será assim, porque se essa 

mulher não me pertencer não pertencerá também a outrem!... e tu José Luís, não vos casareis 

com ela!... 

– Quem diabo vos livrou da morte, para minha desgraça, para minha perdição?... Que 

quereis comigo? 

– Matar-vos, ou que caseis com Heloísa. 

– Casar-me com Heloísa? Isso nunca! Nunca!... E quanto a matar-me, veremos, e 

dirigiu-se a uma mesa, sobre a qual achava-se uma campainha; Carlos com seu braço de ferro 

deteve-o, e disse-lhe com voz terrível. 

– Silêncio! Se não, meu punhal ferirá teu coração. 

– Ah! Isto é insofrível! 

– E a desonra de uma família, e a perda de uma mulher que se adora, são 

suportáveis!?... José Luís vais casar, não por amor, mas sim por interesse, vais sacrificar um 

anjo nas aras de tua louca ambição, oh! Isto é intolerável... vamos decidir, a mão de minha 

irmã ou a morte? 

– A morte mil vezes, antes que casar-me com vossa irmã. 

– José Luís! Pensai bem!... 

– Estou decidido, não posso. 

– Então encomendai-vos a Deus; a hora da vingança já soou, vais morrer...preparai-

vos!... 

Carlos levantou o braço, armado de um agudo punhal, e ia já descarregar o golpe 

quando José Luís, tremendo caiu de joelhos bradando: 

– Misericórdia! Misericórdia!... Heloísa será minha esposa... 

– Não me iludas José Luís, não sejam promessas vãs. 

– Juro por Deus nosso Senhor, por minha honra, por meu filho, por... 

– Basta de juramentos, o cumprimento deles é o que desejo ver realizar-se, por tanto 

de hoje a oito dias de noite vos espero em minha casa. 

– Sim, de hoje a oito dias de noite irei a vossa casa. 

– Aí tendes minha mão em prova de minha amizade. E deu-lhe a mão. 

– Adeus até lá. 
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– Até outra vista, disse José Luís com ironia. 

Carlos tornou a embuçar-se no seu longo capote, e saiu pela mesma porta por onde 

tinha entrado alguns minutos antes. José Luís acompanhou-o com a vista, quando 

desapareceu, sua fisionomia transformou-se horrivelmente, essas miradas eram infernais, um 

sorriso passou em seus lábios, mas era tão feroz como a risada dos demônios num banquete 

do Averno. 

Um projeto horrível fervia-lhe na mente. Naquele momento o canto do mocho ouviu-

se longínquo, era o sinal e extermínio para uma família inteira. 
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CAPÍTULO VI 

 

Trama Infernal 

 

Tinha passado algumas horas da partida de Carlos. Era meia-noite, hora em que os 

espectros e fantasmas saem de suas recôncavas guaridas, hora dos crimes e remorsos, em que 

o jogador infrene arde de impaciência devorado pela febre da ambição, em que o esposo infiel 

espreita o quieto sono da esposa para enganá-la, em que o ratoneiro ou ladrão penetra na casa 

do habitante pacifico para roubar suas economias; em que a mulher adúltera, com sua infâmia, 

mancha o leito conjugal, enganando ao incauto esposo, enfim, é a hora em que a orgia está no 

seu auge. 

Era meia-noite, quando três leves pancadas foram dadas na porta da rua, José Luís que 

estava meditabundo24, levantou-se apressado e correu a abrir a porta. A lua brilhava em um 

céu carregado de nuvens, e aqui e ali no horizonte lampejava uma estrela. O vento embalava o 

ramo das árvores, murmurando como um gemido. Ouvia-se o ciciar dos ramos, o canto do 

mocho, e bruxulear do pirilampo. José Luís estava trêmulo e frio suor lhe inundava o rosto. 

– Quem bate à porta a estas horas? Perguntou ele. 

– Amigos, respondeu um homem alto e robusto, mal encarado, de cor trigueira, pouca 

barba, olhos pequenos, seu nariz parecia o bico de uma ave de rapina, boca grande e lábios 

grossos. 

– Sim, teus amigos, disse o outro, alto também e gordo, de rosto claro e alegre, de 

nariz aquilino e cabelos pretos. 

– Olá! Meus bons amigos Xisto e Manuel! Não vos esperava tão cedo! Recebeste sem 

dúvida meu bilhete? 

– Sim, disse Manuel, recebi teu bilhete, e ciente de seu conteúdo, venho dizer-te que é 

preciso acelerar este passo, é preciso que ela desapareça quanto antes da cena, é necessário 

que nosso plano se execute amanhã, sem falta nenhuma, senão estamos perdidos! 

– Mas para que tanta precipitação? Retorquiu o de cor morena. 

– Os minutos são séculos, meu amigo, disse José Luís, não vês que toda a demora é 

prejudicial, não vês que mais uns dias de espera podem trazer-nos inconvenientes graves? 

                                                           
24 Meditabundo (adj): Que medita mergulhado em profundos pensamentos. 
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Nada, não se deve esperar mais um instante, só em pensar nisto horripilo-me todo. Oh! Seria 

horrível!... Xisto, é preciso que isto termine, deves falar a Pedro, e daqui a oito dias sem falta 

deveis dar o golpe!... 

– E teu filho também? 

– Também!... é necessário que desapareça toda essa família, toda... ouvistes? 

– Sim, toda! Repetiu o de nariz aquilino. 

– Custa-me muito dar esse passo José Luís. 

– Como! Tens por ventura medo, Xisto? 

– Medo! Eu, Xisto? Eu, que tantas vezes minha mão certeira atravessou o coração de 

teus inimigos!... Que uma palavra tua é suficiente para que meu punhal fira o peito que tu me 

indiques... Mas, hoje... Este atentado... É impossível!... 

– Impossível?... Bradou José Luís aterrado, excomungando e ringindo os dentes de 

raiva. Como impossível miserável assassino?... 

– Sim, impossível, porque minha mão tremeria ao descarregar o golpe sobre a inocente 

vítima, sobre teu pobre filho! 

– Ânimo, Xisto, ânimo, exclamou Manuel, pensa bem no negócio, tu és um bom rapaz 

e anuirás por fim. 

– Sim, eu sou um miserável assassino!... sou um ente desprezível!... Mas tu, homem 

honrado e virtuoso, acatado na sociedade, procuras-me sempre para saciar tuas vinganças!... 

Sim, dizes bem, eu sou um infame! Não devo juntar-me com um homem probo!... Adeus...  

Adeus!... E preparou-se para partir. 

– Xisto! Que é isso? Disse Manuel. 

– Xisto, perdoa-me se te ofendi, mas o acaloramento, a raiva... 

– Sim, a raiva te faz pagar tão mal a teus amigos. 

– Sim, meu amigo do coração, exclamou José Luís, estreitando contra seu peito a 

Xisto. 

– Tu és o diabo José Luís, tens tão boas palavras que persuades agente, de modo que 

não se pode negar o que tu pedes! 

– Então no sábado às oito horas da noite estará tudo terminado? 

– Sim! No sábado às oito horas da noite, até teu filho terá deixado de existir! 

– Estava seguro que tu o farias. 
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– Sim, disse Manuel, e em breve teremos outro negócio muito mais importante, e que 

corre menos perigo. 

– Qual é? Perguntou José Luís. 

– O do Juiz de direito. 

– Ah maganão25, já te compreendo, queres tirar-me o direito de ser o autor desta obra, 

mas não; seremos cúmplices como fomos no negócio Estrela este direito não te cedo. 

– Pois bem, aceito tua proposta seremos cúmplices. 

– Manuel, está visto que perante nossas vontades tudo se rende, não há impossíveis, 

seremos os que impomos as leis, e que teremos a nossos pés abatidos a esse povo miserável. 

– Sim, José Luís, ainda que seja mister, para chegar ao cume da glória, subir por 

montões de cadáveres e de ruínas, sim, não trepidemos, seja nossa divisa para chegar à glória: 

ruína e desolação. 

– Sim, sim! 

– Sim, podeis contar com meu braço, e vou convidar a Pedro para o atentado que se 

prepara. 

– Sim, ide. 

– Adeus, até daqui a oito dias. 

– Até lá obrai e caluda26. 

– Obrai e caluda. 

Xisto montou no seu cavalo, e partiu a galope pela rua do comércio abaixo, cantando a 

seguinte modinha castelhana:  

Miente quien dice: 

Que los enamorados. 

Son infelices! 

Son infelices! 

 

Media caña, 

Caña entera, 

Y lo que sobre 

Para su abuela. 

 
O de nariz aquilino embuçou-se no seu longo capote, desabou seu chapéu e marchou 

também pela rua da Boa Vista. 

                                                           
25 Maganão: travesso. 
26 Conforme Hoauiss eletrônico, caluda é uma forma de pedido de silêncio. 
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José Luís tornou a entrar na sua habitação, fechou a porta e deitou-se. 

Eram duas horas da manhã. 

O vento minuano soprano em rajadas impetuosas rolava para as margens do Jaguarão, 

as folhas secas, em confusão, dos bosques que cobrem ambas as margens. 

Rugidos surdos e sinistros enchiam os arredores da bela vila. 

O vento soprano sobre as copas das frondosas árvores produzia acordes lúgubres. 

Dir-se-ia que ora, era chocalhar27 de ossos; ora eram suspiros e gemidos. 

Um suspiro supersticioso, um coração crédulo, achariam funestos presságios para a 

noite que findava sua carreira. 

A casinha da rua do comércio que já conhecemos estava adormecida na calma e na 

obscuridade. 

Mudo e profundo silêncio reinava em torno. 

Penetremos na casa. Penetremos na cama onde repousava José Luís. 

As cortinas e as vidraças fechadas com cuidado impediam que o menor raio de luz 

fosse visto do exterior. 

Essa preocupação era inútil, pois estava bem resguardada a claridade da cama. 

Julgue-se: 

Sobre uma mesa velador, uma lâmpada despedia uma opaca e azulada luz. Deitado 

sobre um leito, coberto com uma colcha de damasco azul achava-se José Luís. O seu sono era 

profundo e dormia tranquilamente e sem agitação, parecia uma alma pura e sem remorsos. 

Mudo e profundo silêncio reinava na habitação, quando uma porta girou suavemente 

sobre seus gonzos, abre-se lentamente, e apareceu na luz dela um vulto vestido todo de preto, 

cujo rosto estava coberto com um espesso véu, que impedia distinguir-se as feições daquele 

mortal que a hora tão avançadas da noite entrava furtivamente na morada de um cidadão. 

O vulto recostou-se na porta, apoiou a cabeça em suas mãos e meditou em silêncio, era 

tão grande a sua agitação que o seu seio batia com violência, alguns suspiros que exalava de 

quando em quando, pareciam arrancados da alma. Assim passou alguns minutos aquele ente 

misterioso, depois sacudiu a cabeça violentamente, e após um profundo suspiro descobriu sua 

face...  Céus! era Heloísa, seu rosto antes tão belo, tão corado, estava pálido, seus olhos tão 

resplandecentes estavam sem luz, seus lábios cuja a cor era invejada pelo coral, estavam 

                                                           
27 Chocalhar (v.): Agitar objetos que se entrechocam produzindo ruído. 
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lívidos... oh! Era difícil reconhecer aquela bela Heloísa, de cútis tão terso e alvo, pois estava 

cheio de rugas e macilento, o sorriso cheio de graça que lhe era habitual tinha desaparecido. 

Deu um suspiro, e depois exclamou: 

– Eis-me aqui, no verdor da vida, e já minhas faces estão calcinadas pelas ardentes 

lágrimas que meus olhos têm vertido, já minhas mãos estão frias como o mármore e meu 

coração está ferido pela continuada dor, eis-me aqui que qual pecadora arrependida, venho 

lançar-me aos pés do meu algoz, a implorar proteção e pedir um nome para meu filho... meu 

pobre filho... eis aqui a que triste situação vê-se reduzida a donzela que se desvia da senda da 

honra; não é suficiente o sinal que leva na fronte, marca terrível do ferrete da infâmia que a 

sociedade lança sobre a culpa? Não é suficiente os sofrimentos que laceram seu coração? Não 

é suficiente ser o ludibrio e a mofoa de uma povoação inteira! Não, nada disso é bastante para 

castigar o erro que cometeu, é preciso lançar-se aos pés do seu miserável sedutor a mendigar 

um nome para seu filho, para o inocente filho que veio ao mundo no meio de maldições, de 

desgostos e pesar, e talvez seja expulsa da presença do infame! Oh! Isto é terrível!... 

Entretanto é preciso suportar tudo, este é o castigo da donzela incauta que se afasta da senda 

do dever que a sociedade prescreve...  

Neste momento José Luís, em sonho, balbuciou algumas palavras inteligíveis, Heloísa 

ergueu-se resoluta e dirigiu-se a passos lentos para o leito onde repousava José Luís. 

No centro deste pensamento resoluto Heloísa estremeceu de repente. 

Alguma coisa de frio como a ponta de um punhal acabava de tocar-lhe o coração. 

Essa coisa era um súbito pensamento. 

Uma voz havia bradado essas palavras. 

Se ele te repulsa? 

Heloísa olhou em roda de si com espanto para saber de onde vinha esta voz.  

Era a sua própria. 

Era a e sua consciência. 

Mas essa consciência estava muito envenenada para que se purificasse tão depressa. 

Heloísa sacudiu ironicamente a cabeça. 

Ora! respondeu ela a si mesma. 

Depois deu um suspiro arrancado do profundo da alma e dirigiu-se outra vez ao leito. 
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Neste momento José Luís, sonhando entreabriu os lábios e um sorriso apareceu em seu 

rosto e exclamou em voz clara e inteligível – “Sofia eu te amo.” 

Um suor frio inundou o rosto de Heloísa, deteve sua marcha, ficou estupefata. 

José Luís continuou: – Sim Sofia tu serás minha porque ela breve desaparecerá, 

Heloísa deve sucumbir. 

Heloísa retrocedeu espavorida, bradando: – Infame, até quando me perseguirás? e caiu 

sem sentidos. 

José Luís acordou – se espantado, gritando: – Socorro! Aqui d’el Rei! 

Pulou da cama e a vista de Heloísa ficou aterrado e atônito. 

Naquele momento bateram na porta. 

Eram Xisto e Pedro. O relógio dava quatro horas da manhã. 

A noite já ia fugindo e a aurora levantava-se furtivamente do lado do belo Céfalo, 

para, voltando ao palácio do velho esposo, subir ao áureo carro puxado por róseos cavalos 

com o qual todas as manhãs percorre o espaço do céu para abrir as suas portas aurifulgentes. 

Um leve murmúrio, a oração matutina da natureza anunciava o alvorecer do dia, cuja 

luz fulgente em breve ia chamar à vida e à atividade os habitantes da bela vila. 

Os galos cantaram pela terceira vez e as aves principiavam a saudar o rei do universo 

com seus harmoniosos trinados. 
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CAPÍTULO VII 

 

A Despedida 

 

Prateavam numa bela noite os raios do astro de Diana, o alto telhado da moradia do Sr. 

Félix. 

Tudo jazia em silêncio, apenas uma leve brisa agitava os densos ramos dos salsos que 

sombreavam a parte principal da casa e gotas de orvalho, que sobre suas folhas cintilavam na 

duvidosa luz da lua, pareciam outras tantas lágrimas celeste vertidas por Diana chorando a 

triste sorte do seu Endimião. 

A noite ia já no meio de sua carreira. 

Reinava profundo silêncio e muda calma. O zéfiro não agitava já as folhas das árvores. 

Só a natureza murmurava sons quase imperceptíveis. 

Num quarto na casa do senhor Félix achava-se sentada uma bela e interessante 

menina, e lia atentamente sentada em frente de uma mesa sobre a qual havia uma vela cujos 

débeis raios de luz iluminavam fracamente o silencioso aposento. 

Aquela formosa criatura era Sofia que lia um romance escrito por Carlos, e de quando 

em quando apoiava a cabeça sobre sua mão direita, e olhava fixamente para o teto, exalando 

alguns suspiros que arrancados do âmago do peito perdiam-se silenciosos e invisíveis pelo 

espaço, depois tornava-se meditabunda, e logo continuava a leitura. Essa cena foi repetida 

mais de uma vez, até que um leve rumor fez-se sentir perto de sua janela que dava para o 

pátio... 

Um sorriso roçou seus lábios, seus cintilantes olhos dardejaram relâmpagos de alegria 

e maquinalmente levantou-se exclamando. 

Ele!... 

E ao pronunciar essas duas palavras, grossas lágrimas se deslizaram de seus olhos, e 

foram vagarosamente sulcando suas faces, e perdendo-se no seio palpitante, desanimada 

deixou-se cair numa cadeira que estava ao seu lado e continuou abismada na mais profunda 

apatia, seus olhos pareciam ter perdido todo o fulgor, seu rosto exprimia grande pesar e 

desanimo, sua cabeça havia caído sobre o peito e deixava ouvir apenas seu respirar 

descompassado. 
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Cinco minutos se passaram neste estado de prostração, quando uma voz sonora e 

argentina entoa a seguinte cantarola:  

Meia noite... o sono esquivo 
Meus olhos fechar não vem, 
Não encontro alívio às penas 
As saudades do meu bem. 
 
Tudo dorme, e eu só velo 
Entregue a minha dor: 
Nem tenho de quem confie 
Segredos do meu amor 
 
Muda, jaz a natureza, 
Tudo em paz repousa agora, 
E só eu triste recordo 
Breves prazeres d’outrora. 
 
Eu vivo só do passado, 
Num presente de amargura; 
O porvir faz-me tremer... 
Oh! Minha sorte é bem dura! 
 
E quando eu tanto peno 
Na mais triste soledade, 
Ela talvez, durma e goze 
Sonhos de felicidade. 
 
Bem longe de mim, quem sabe, 
Estará seu pensamento, 
Fantasiando delicias 
Neste solene momento. 
 
Mas, não: sua alma angelical. 
Incapaz é de traição; 
Não cabe tanta maldade 
Num sensível coração. 
 
Na palavra que me deu 
De ser firme até a morte, 
Eu creio... ela jurou-me 
Partilhar a minha sorte. 
 
Jurou-me, há de cumprir; 
Conheço sua bondade. 
Num peito que é todo amor 
Não cabe a felicidade. 
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Mas eu tremo, eu sofro, eu choro 
Só com a ideia de perde-la 
Perde-la!... oh!... não ser minha! 
Ser de outro...   não mais vê-la!... 
 
Não te iludam vãs promessas 
Não te seduza a riqueza. 
O outro não dá amor, 
Nem Constancia, nem firmeza. 
 
Ninguém tanto como eu 
Teus encantos aprecia; 
O ardor com que t’eu amo! 
Findará na campa fria. 
 
Repercutia ainda ao longe o eco do som sonoro da argentina voz, que tinha entoado a 

cantarola na janela de Sofia, quando ela saindo daquele estado de torpor em que jazia ao dar 

principio a seu canto, o apaixonado mancebo, arrancou do peito um longo e profundo suspiro, 

exclamando. 

Meu Deus! Meu Deus! É Carlos!... E ao pronunciar essas poucas palavras, uma 

síncope apoderou-se da bela jovem.  

Naquele momento abre-se vagarosamente a janela, e um embuçado salta para dentro 

da habitação. – Era Carlos. – A tez da morena, sua figura esbelta e elegante, a nobreza 

instintiva de seu porte davam um brilho de juvenil beleza a sua aparência, que neste momento 

ainda foi aumentada pela surpresa que a vista daquele estado Sofia lhe causou. 

Sem hesitar lançou-se para uma porta que conduzia para o interior da casa, poucos 

momentos depois chega com um jarro com água fresca e vivificadora... a luz naquele 

momento próximo a extinguir-se oferecia o mais romântico e encantador espetáculo possível. 

A luz espirante despedia uma centelha que iluminava a figura celeste da moça. 

A sua testa pálida e meio reclinada, repousava sobre espessas tranças de cabelo negro, 

sua fisionomia de gentil tipo brasileiro, conservava mesmo no estado, irmão da morte, em que 

se achava, uma expressão de angelical bondade, e a palidez acidental dava novos encantos a 

sua cor morena. A desordem de sua roupa deixava ver um mimoso pé tão peculiar às 

brasileiras, e parte de um avultado mas virginal seio de acetinada tez morena. 
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Carlos ao ver esse anjo, assim desanimada mas bela como a madona de Rafael, 

contemplava estático e subjugado de admiração esse tesouro de belezas que se revelavam a 

seus olhos como por encanto de alguma vara de condão. 

Passados os primeiros momentos de admiração, deu princípio a aplicação dos meios 

para chamar outra vez à vida a bela Sofia. Esta ao tornar a si do seu desmaio, abriu uns 

grandes e belos olhos pretos, cujo brilho lânguido em nada se parecia às chamas cintilantes 

que despediam continuadamente seus vivos olhos, nem tinham aquela força magnética que 

faziam baixar a vista do mancebo que ousasse olhá-la fixamente. Sofia acordando-se do seu 

desmaio lançou um grito oprimido de espanto, ao ver ao pé de si e em sua alcova um 

homem... E cobrindo com ambas as mãos seu lívido rosto... Prorrompeu em choro... E duas 

torrentes de abundantes lágrimas aliviaram o seu apreensivo coração. 

Carlos chegou-se respeitosamente a ela, e disse-lhe: 

– Sofia!...que tendes? Por que estás tão aflita. 

– Ah!... és tu Carlos?... 

– Sim, sou eu, que venho a... 

– Despedir-te talvez... 

– Sim Sofia, é preciso partir... E partir para longe... Bem longe... Entendes? 

– Oh! Meu Deus! Que ideia! 

– Sofia... Eu que tenho passado por todas as vicissitudes da vida, que tenho apurado a 

taça de fel, mais de uma vez, que tenho lançado-me em cem combates, expondo a vida, eu não 

tenho valor para presenciar com calma e presença de espírito a felicidade de outrem... 

– Carlos! Carlos não magoes meu coração. 

– Sofia, tu és mulher, és volúvel, tu enganas-me. 

– Oh! Meu Deus, sede testemunha de minhas puras intenções. 

– Sofia! 

– Mata-me homem incrédulo, diz o que queres, sacrifica a tua vítima que eu estou 

resignada a tudo. 

E ao pronunciar estas palavras com força e comovida, levou seu lenço aos olhos para 

enxugar as lágrimas que lhe corriam pela lívida face. 

Carlos cruzou os braços e contemplou-a silenciosamente. 
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Alguns minutos durou esta cena muda, quando Carlos de Joelhos às plantas da 

formosa menina, murmurou com voz afetuosa. 

– Sofia! 

– Carlos! 

– Perdoa, eu te amo mais que a minha própria vida. 

– Carlos levanta-te... Esses protestos de nada valem. 

– Sofia compadecei-vos de mim. 

– Senhor... Ordeno-vos que vos levanteis, disse a jovem com voz imperiosa. 

– Senhora... Bradou Carlos, se abusais de minha posição! 

– Senhor Carlos, não abuso, compadeço-me. Parta Senhor, deixe cumprir-se meu triste 

fado, parta, sede feliz, e esquecei-vos da pobre Sofia, que sempre levará gravado em seu 

coração o nome de Carlos... 

– Sofia... Meu anjo... Perdão, perdão pelas ofensas que vos dirigi... 

– Carlos deliras por ventura. 

– Não deliro... Oxalá assim fosse, partir... oh! Sorte cruel, porque fizeste-me provar a 

ventura por um momento se ela não havia de ser eterna...  Ah! não... Tudo... A morte, mas 

partir nunca... Nunca... Nunca. 

– Carlos, ânimo, e parti. 

– Mulher eu te amo. 

– Mas meu tio? 

– Que importa tudo isso? Eu te amo, é quanto basta, promete-me que serás minha, vem 

a meus braços, vem ser minha para sempre, minha esposa enfim... 

– Ah!... É impossível. 

– Como impossível? Não é tua complacência! 

– Eu também amo-te, e o meu amor é puro e livre... E independente de qualquer ideia 

de ambição, é um amor santo, mas não serei tua. 

– Por quê? 

– Porque o destino assim o quer. 

– Oh! Mulher! Mulher! 

– Fui sacrificada Carlos, tem piedade de mim, mas não me acuses. 

– Oh! Maldição! 



162 
 

 

 

– Não blasfemes! 

– Mulher ingrata assim falas. 

– Meu Deus! Que triste coalizão.  

– Pois bem, vou partir, sim e para bem longe, mas ele também partirá, tu não serás 

minha nem tão pouco de outrem. Ah! José Luís, tu queres arrebatar-me a mulher a quem tanto 

amo, mas não o conseguirás, sim porque não quero...  Tu morrerás... Mas, oh! recordações, e 

minha irmã, minha pobre irmã, ficará esquecida talvez, não, ele prometeu-me, jurou-me... 

Cumprirá... Sim minha irmã será feliz... E tu mulher ingrata...  Ficarás isolada, porque eu 

parto... E para bem longe!... 

– Carlos! 

– Adeus! 

– Quando nos tornaremos a ver? 

– Nunca!... 

E ao pronunciar esta palavra saltou rapidamente pela janela, lançando um olhar 

melancólico a Sofia, que depois de exclamar um longo ah! Colocou-se de joelhos e procurou 

refúgio na oração, bálsamo soberano de quem padece. 

Naquele momento ouviu-se o galope de um cavalo, era Carlos que partia 

aceleradamente no seu corcel. 

Uma densa e negra nuvem envolveu naquele instante a lua, que se ostentava como 

uma pérola rodeada de numerosos brilhantes, o céu tornou-se fechado e negro. Tudo era 

trevas, só uma estrela fulgurava no firmamento, era a única testemunha dos padecimentos de 

Carlos, poucos minutos depois, desapareceu também. 

Era a natureza que se vestia de luto, por tantos crimes que estavam em véspera de 

cometer-se. 

Era o prognóstico do velho Fabiane que estava prestes a realizar-se. 

Um trovão ressoou ao longe, o relâmpago iluminou as trevas, o raio fulminou, era a 

orquestra do averno que tocava a ouverture da tragédia que eis em breve representar-se. 
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CAPÍTULO VIII 

 

A Traição 

 

Estamos numa grande câmara de uma casa situada nos arrabaldes da vila de Jaguarão. 

As janelas estão abertas e por elas entra a luz brilhante da lua. 

Junto a uma mesa coberta de papéis está sentado um homem de cabelos pretos e olhos 

belos, recostada a cabeça sobre sua mão direita, olha atentamente para algumas estrelas que 

fulguram radiantes sobre o manto azul do céu. Ao lado de uma escrivaninha, via-se um par de 

pistolas ricamente recamada, e um agudo punhal de cabo preto e bainha de marroquim azul. 

Esse homem que está assim meditabundo é Carlos. 

Ele acaba de terminar suas últimas disposições, porque tinha de matar-se aquela noite 

depois de ver efetuado o casamento de sua irmã com José Luís, que devia ser as oito horas da 

noite. 

Ora os ponteiros do relógio apenas tinham de dar alguns passos para chegar ao ponto 

marcado. 

Carlos esperava com impaciência a última vibração da derradeira pancada para ver 

cumprida a última vontade de seu venerando pai na terra, e depois ir procurar nos arcanos da 

morte a felicidade que lhe negou a vida. 

Carlos que tantas vezes suportava com resignação e valor os reveses da adversa sorte 

queria agora fugir do mundo tão somente por imaginar que a desgraça e a desonra vinham a 

seu encontro... 

Não tinha ânimo para suportar as censuras que lhe faziam certos zoilos, que não tendo 

capacidade para coordenar um parágrafo seguido, cheios de inveja e maldade vão ferir com 

sua língua viperina a susceptibilidade do homem de letras, chamando-o de plagiário e 

aplicando outros epítetos dignos de quem os profere...  Carlos não podendo compreender o 

mundo ia matar-se. 

Dez minutos separavam apenas o ponteiro da hora terrível e fatal. 

Carlos examinou minuciosamente as espoletas das pistolas, puxou da bainha o agudo 

punhal e provando o temple da lâmina olhou em redor de si, e após levantando-se principiou a 

passear aceleradamente pela habitação. 
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Soou a primeira pancada das oito horas. Nesse momento ouviu-se o galope precipitado 

de um cavalo, um rumor de passos sentiu-se e no momento em que no relógio ressoava 

lugubremente a última pancada, bateram na porta com toda a força. 

Quem está aí?! – Gritou Carlos, pegando numa pistola. 

– Aquele que esperas! Respondeu uma voz. 

– Ah! Exclamou Carlos, entrai pois, e abriu a porta. 

Mas ao achar-se frente a frente com Xisto e Pedro, recuou cheio de surpresa. 

Estes traziam a uma mulher banhada em lágrimas, inundada em sangue e moribunda 

em seus braços, e arremessando-a no meio da sala bradaram: 

– Aí tendes a vossa bela irmã pronta para o desposórios. 

– Infames! Assassinos! Matastes a minha pobre irmã, a Heloísa... A pobre Heloísa!... 

Exclamou Carlos, com voz compungente, correndo as lágrimas pelas faces. 

–  Carlos! Disse Heloísa, com voz agonizante, meu irmão! Fuja, salvai a meu inocente 

filho, salve-o do punhal desses facínoras e levai-o a seu pai e meu algoz, ide, e dize-lhe que 

morro amaldiçoada, mas que no inferno o espero! 

– Heloísa!... Juro vingar-te... E vos assassinos afastai-vos, deixai a vossa vítima... 

Deixai-a que abrace seu filho. 

– Meu irmão já é tarde, já o frio glacial da morte apoderou-se do coração, uma espessa 

nuvem cobre-me a vista, sinto a terra fugir de baixo dos meus pés e  elevar-me a mansão onde 

jaz o nosso venerado e bom pai... Lá rogarei por ti meu querido irmão, Carlos, adeus, adeus, 

dá-me tua mão que quero levá-la ao coração. 

Carlos estendeu maquinalmente a mão e ajoelhou-se para beijar na testa a sua 

desgraçada irmã, preparou-se para receber o postimeiro suspiro daquela que tanto tinha amado 

no mundo e quando os facínoras precipitaram-se sobre ele e segurando-lhe fortemente 

bradaram: 

– E tu também prepara-te para morrer, pois é já tarde, e queremos terminar nossa 

tarefa. 

– Traidores! Gritou Carlos, com toda a força de seus pulmões, já compreendo, o vosso 

muito digno amo, quer jantar mais algumas vítimas ao seu negro catálogo de crimes, não é 

suficiente o assassinato do infeliz José Maria Mendes, na noite de 13 de agosto de 1832, que 

ele em pessoa acompanhado do pardo João Tomás foram perpetrar o crime, não é bastante a 
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morte de Davis José de Estrela, por vós consumada a mandado dele, não saciaram ainda seu 

apetite sanguinário as perseguições aos cidadãos pacíficos, que são sabedores dos nefandos e 

negros crimes por ele praticado, não está satisfeito ainda com os roubos que tem praticado e 

pratica diariamente, como aconteceu a bem pouco tempo com a casa queimada, não está 

contente ainda com a vida depravada e escandalosa que tem levado com a Maria Paula. E quer 

para completar a sua vida execranda e maldita o extermínio da família Fabiane... Assassinos... 

e bandidos... 

– Xisto coragem, disse Pedro. 

– Estou pronto, respondeu Xisto. 

– Mãos a obra. 

Nesse instante um choro de um menino ouviu-se na habitação imediata. 

– É ele?... Exclamaram com alegria os facínoras. 

– Meu filho! Meu pobre fi... Disse Heloísa não terminando a frase, porque uma mão 

férrea oprimiu-lhe a garganta, fazendo espirar a última sílaba. Em seguida passaram seu longo 

cabelo em torno do seu alvo pescoço e depois de dar uma laçada, com toda a força deram 

princípio a obra da estrangulação, poucos instantes depois Heloísa com as órbitas saltadas e 

seu rosto desfigurado por tão horrível suplício, exalava o último suspiro. 

– Minha irmã, feriram-me, mataram-me...bradava Carlos revolvendo-se num lago de 

sangue que corria pela profunda ferida feita pelo punhal homicida de Pedro. 

Um tropel de cavalos ouviu-se na rua e uma voz que cantava a seguinte quadrilha:  

Ah! Pobre coitada flor 
Como estás tão desfolhada!... 
Quem te pôs em tal estado? 
Dize-me... pobre coitada! 

 
 Os assassinos precipitaram-se na habitação contígua, ouviu-se um rumor de 

longe, depois tudo ficou em silêncio profundo que era só interrompido pelo movimento 

regular da pêndula. 

Abriu-se uma porta, e por ela entrou José Luís, e com o sorriso nos lábios apontando 

para os cadáveres que ali jaziam exclamou alegremente: 

– Minha obra está consumada! 
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CAPÍTULO IX 

 

A Vingança 

 

Declinava a passos rápidos o dia para o seu término. 

O fresco da noite fazia-se já sentir. O céu azul perdia já sua transparência e o sol 

cansado da carreira diurna baixava do apogeu e desaparecia ocultando-se no ocidente entre 

nuvens de ouro e púrpura, lançando seus últimos raios pálidos e descorados sobre a bela vila 

de Jaguarão, luzindo sobre os telhados e vidraças como uma despedida melancólica.  

A noite principiava a desdobrar seu manto envolvendo tudo nas trevas. 

Centenas de estrelas cintilantes mostravam-se já. A atmosfera estava embalsamada de 

perfumes deliciosos e o zéfiro suave e benéfico trazendo sobre suas azas o orvalho 

vivificador, sacudia e espargia sobre a rosa emurchecida pelo sol ardente reanimando suas 

forças e dando-lhe nova frescura. 

O astro da noite aparecia prateado sobre a fralda da pequena eminência que se eleva a 

I’E.28 da vila, e lançava a sua pálida claridade sobre as águas teças e unidas do tranquilo rio, 

que parecia uma serpente de prata, deslizando-se suavemente sobre o verde campo. 

 A natureza assemelhava-se a uma Ninfa encantadora reclinada nos braços de um 

silêncio misterioso. 

 A habitação do Sr. Félix, situada como já dissemos à rua do Triunfo, anunciava os 

preparativos de uma festa, à vista do movimento que ali reinava. 

 A sala que já conhecemos achava-se iluminada por infinidade de luzes, e 

adornada com esmero e gosto. 

 Várias pessoas achavam-se ali reunidas, entre elas, uma bela jovem de figura 

esbelta e majestosa, de uma presença grave e um rosto puro, desses onde se reflete as 

sensações, onde o sangue escreve os pensamentos, de olhos grandes e pretos, que expressão a 

candura de sua alma tão pura, tão casta como um pensamento divino. 

 Trajava um vestido de cetim branco, com babados de renda de seda da Escócia, 

uma coroa de flor de laranjeira artificial circundava sua cabeça virginal, coberta de espesso e 

                                                           
28 Manteve-se a grafia original, embora com sentido desconhecido. Provavelmente, é uma indicação de um ponto 
geográfico. 
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ébano cabelo, ricos brincos pendiam de suas orelhas, e um rico colar de pérolas assentava seu 

lindo colo. 

– Quem é essa flor tão bela como o primeiro raio de sol de primavera? 

É Sofia. 

– Que preparativos são esses? 

– São os preparativos de um casamento. 

Em tanto que esperavam ao reverendo vigário da paróquia, que em pessoa vinha 

celebrar esse santo casamento instituído pela nossa santa religião, as outras pessoas ali 

presentes conversavam, riam e folgavam mutuamente. 

Tudo era alegria e prazer. 

O sr. Félix, dono da casa e tio de Sofia, propôs que D. Amélia, amiga íntima de sua 

sobrinha, cantasse ao piano alguma coisa até chegar os convidados e o reverendo vigário para 

dar princípio a cerimônia religiosa. 

D. Amélia, depois de algumas escusas cedeu ao pedido do ser. Félix, sentou-se ao 

piano, e entoou a seguinte canção: 

 

Por que vives melancólica, 
Linda flor do paraíso? 
Como não vejo em teus lábios 
Aquele antigo sorriso? 
 
O que te fizeram, 
Ah! Dize depressa...   
Tuas folhas quiseram 
Ah! Dize, confessa, 
Quiseram arrancar 
Ou tuas lindas cores 
Quiseram manchar? 
 
Por que hoje essa flor 
Vejo emurchecida, 
De folhas despidas 
Sem ter mesmo cor? 
 
Deposita francamente 
Tudo dentro de meu peito, 
Pois ele sinceramente 
Guardará constantemente 
Até mesmo no frio leito. 
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Como tu também eu choro, 
Só esperamos sepultura; 
Tu deploras, eu deploro 
A nossa pouca ventura. 
 
Sofia permaneceu pensativa durante todo o período do canto. José Luís sentado numa 

cadeira de encosto, imóvel e silencioso, parecia entregue a amargas meditações do futuro, que 

estampavam em seu coração um pressentimento que de quando em quando arrancava de seu 

peito um suspiro, que parecia ser o último de sua vida. 

Os convidados iam em aumento, e continuavam todos alegres e animados. 

Um relógio deu oito horas, ao ressoar as primeiras vibrações da argentina campainha, 

José Luís fez-se lívido, e exalou um prolongado suspiro, seu peito bateu violentamente, 

estremeceu e deixou-se cair abatido na cadeira, submergido num rigoroso abatimento. 

O ministro do Senhor apareceu no limiar da porta, todos os convidados levantaram-se 

apressadamente. O reverendo vigário era alto e magro, de nariz aquilino semelhante ao de 

Fernando VII, seus cabelos eram brancos como a neve. 

– Boas noites meus filhos, disse o velho padre ao entrar. 

– Boas noites, reverendo padre, repetiram todos em coro. 

José Luís estremeceu e caiu do letargo em que jazia, levantou a vista e viu diante de si 

o reverendo padre que lhe dizia: 

– Então que é isso compadre? Eis uma das raridades de Jaguarão, ver-se triste o 

homem que vai sair do estado de celibato e entrar num outro marcado pela santa religião, e 

cheio de esperanças! 

– Como, celibato? Reverendo padre. 

– Sim compadre, o estado de celibato é o estado de solteiro. 

– Dispensai senhor não tinha compreendido. 

– Sim, entendo compadre, lá... sim... cá... 

 

Desiderio foi 

Para Maricá. 

Quando voltará? 

Lá se avenham lá. 
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E oferecendo-lhe a mão para conduzi-lo ao altar preparado na sala contígua, disse-lhe: 

– Vamos compadre, são horas. 

José Luís apressou-se em aceitá-la, e passando a outra mão pela fronte como para 

afugentar uma ideia que o atormentava se dispôs a marchar, assim como todos os convidados, 

quando abriu-se a porta do corredor, e apareceu no limiar dela um homem embuçado num 

comprido capote, trazendo nos braços uma criança. 

– Suspendei, reverendo senhor, bradou o embuçado com voz sepulcral, suspendei 

porque ainda falta uma testemunha! 

Todos os convidados dirigiram as suas vistas ao incógnito. José Luís tremia como se 

tivesse ouvido sua sentença de morte. 

Sofia ficou pálida como uma estátua. D. Félix dirigiu-se ao desconhecido e com voz 

imperiosa interrogou-lhe: 

– Quem é que assim entra em minha casa? 

– É o gênio da vingança, que vem cumprir a missão que lhe foi encarregada pelo 

moribundo no leito da dor, é o anjo salvador, que vem livrar das garras do abutre uma 

inocente vítima, respondeu o embuçado com toda a pausa. 

– Mas vosso longo capote. 

– Ah! Compreendo quereis que mostre meu rosto? Pois aí o tendes. E dizendo isto o 

recém chegado descobriu seu rosto. 

– Que vejo? Exclamou espantado José Luís, Carlos? 

– Carlos o irmão de Heloísa? Repetiram algumas vozes. 

– O irmão de Heloísa disse Carlos com ironia, dessa infeliz que esse infame seduziu e 

que para ocultar seu crime decretou o extermínio da família Fabiane, fazendo apunhalar até a 

inocente criança. 

– Que horror! Prorrompeu todo o auditório. 

– Sim senhores, continuou Carlos, a desgraçada Heloísa já não existe, porque ontem 

foi vítima do punhal homicida de Pedro e Xisto, e eu venho hoje a cumprir um dever sagrado 

imposto nas aras da morte, venho depositar em vossas mãos, José Luís, o filho de Heloísa!... 

E ao acabar de pronunciar estas palavras lançou por terra, no meio de todos os convidados, a 

criança que tinha nos braços. 
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–  Um cadáver! – Bradou José Luís, com voz rouca. 

 – Sim, um cadáver que a poucas horas exalou o derradeiro suspiro. 

– Meu Deus! Meu Deus! Que homem tão infame, exclamou Sofia. 

– Eis uma raridade mais de Jaguarão, repetiu sem cessar o reverendo vigário, eu 

sempre digo que esta é a terra clássica das raridades. 

– Senhor, será possível que fostes o autor de tão nefando atentado? Perguntou duas ou 

três vezes o Dr. Félix a José Luís. 

– Senhor, tudo isso é efeito da mais negra calúnia, era a resposta que dava 

hipocritamente José Luís ao Sr. Félix. 

– José Luís, disse Carlos, depois de uma pausa, ha bem poucos dias, a vista do perigo 

tremesteis, e para desarmar meu braço vingativo, que estava prestes a terminar essa existência 

tão carregada de crimes, chorando como uma criança prometesteis uma reparação, 

prometesteis casar-vos com minha irmã, e eu louco acreditei nessas promessas, louco, mil 

vezes louco, que me iludi com essas lágrimas de crocodilo, que acreditei no juramento de um 

assassino, de um ladrão, de um traidor, de um filho maldito! 

– Assassino! 

– Ladrão! 

– Traidor! 

– Um filho maldito! 

Repetiram várias vozes com espanto.  

– Sim senhores, um assassino, porque foi ele que acompanhado do mulato João Tomas 

deram fim a existência de José Maria Mendes, cego pelo ciúme que lhe devorava as 

entranhas, porque foi ele com alguns cúmplices que mandou assassinar o advogado David 

José de Estrela, porque este tão somente pretendia dar publicidade às infâmias por ele 

praticadas, assassino ainda porque sempre acompanhado dos mesmos cúmplices procuraram 

todos os meios para tirar a vida ao ilustrado e reto Juiz de direito desta comarca o Dr. Holanda 

Costa Freire, porque este reto magistrado como fiel cumpridor das leis, com severidade 

castiga o criminoso, assassino enfim, porque atentou contra a vida de seu próprio pai. 

– Oh infâmia! Exclamaram os convidados exasperados. 

– Um traidor, continuou Carlos, porque abandonou as bandeiras da República Rio-

Grandense, sob as quais achava-se alistado e foi ocultar sua covardia no povoado estranho de 
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S. Servando, denunciando a seus companheiros e descobrindo os planos de seus superiores , 

entregando-se de corpo e alma a esse governo despótico e renegando a causa sagrada da –

liberdade – que, a custa de tanto sangue, os rio-grandenses queriam instalar nesta nossa 

sempre heroica província. 

Que homem tão infame! Era a voz geral do auditório. 

José Luís rugia de raiva, mas não proferia nem sequer uma palavra. 

– Um covarde, um ladrão, continuou ainda Carlos, porque nunca teve valor para 

sustentar o que disse, e nos desafios que teve, fugia ou humilhava-se vergonhosamente, ali 

estão seus adversários, aí está o exemplo no duelo que teve junto ao cemitério com o cabo 

Siqueira, do 4º regimento, onde deu as mais exuberantes provas de covardia, aí estão o Sr. 

João Francisco Cardoso Brum, Alfres Hipólito Ramalho, e certo oficial da marinha, que 

opõem proclamar bem alto a covardia deste homem infame. Covarde, mil vezes covarde 

ainda, porque deixou-se esbofetear no baile que teve lugar na noite de 06 de setembro de 

1836, em casa do comendador Gonçalves. 

– Cessai Carlos, exclamou o Sr. Félix. 

– Deixai-me senhor, desmascarar a um homem que revestido com o manto da 

hipocrisia  tem iludido por tanto tempo a sociedade jaguarense. 

– Senhor Carlos... Repetiram em coro os convidados. 

– Meu afilhado, disse o vigário. 

– Carlos, exclamou Sofia com voz suplicante e comovida. 

– Por Deus, deixai-me falar, os momentos são preciosos, porque em breve irei reunir-

me com meu venerando pai e minha infeliz irmã. 

– Como? 

– Esse assassino, que se eu a oito dias tivesse atravessado seu coração com meu 

punhal, teria evitado um crime. 

Confiado em seus juramentos, esperei-o ansioso... o relógio deu oito pancadas, era a 

hora marcada por esse miserável para desposar a minha irmã... bateram na porta, iludido com 

suas promessas fui apressurado abrir a porta... mas oh! Traição horrível!... quatro facínoras já 

tinham invadido a minha casa e traziam a minha desventurada irmã inundada em lágrimas e 

banhada em sangue... Fiz tudo o quanto pude para defendê-la, mas eu era só e eles eram 

quatro, era já tarde, porque seu coração estava ferido e seu sangue corria abundantemente, e 
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quase exangue me disse estas palavras: “Carlos, salva meu filho e leva a seu pai e meu algoz, 

e dize-lhe que morro amaldiçoada, mas que no inferno o espero”. 

– Carlos, não despedaces meu coração, bradou José Luís com voz terrível e 

desesperada. 

– Os facínoras, prosseguiu Carlos, tinham ordem de exterminar a família do capitão 

Fabiane e o filho de José Luís também era desse número, lhe defendi, pude arrancá-lo da 

ponta do punhal dos assassinos, porém hoje receoso talvez do futuro que lhe esperava, exalou 

o último ai. Mas eu cumprindo a missão que me foi imposta, vim depositá-lo às plantas de seu 

pai... Agora posso morrer... Sim morrer... Porque o ferro também feriu-me e feriu-me de 

morte. 

– Ferido, meu Deus! Exclamou Sofia com expressão dolorosa, dirigindo-se ao 

mancebo. 

– Sofia, minha Sofia, tuas palavras foram um bálsamo vivificador que derramastes 

sobre o meu ferido coração. 

– Meu afilhado, disse o vigário, estais prestes a entregar vossa alma ao Senhor, vinde 

comigo a essa habitação imediata, onde em silêncio podeis dirigir vossas orações ao ser eterno 

e morrer como bom cristão. 

– Deixai-me reverendo senhor cumprir minha missão, aqui devo ficar, aqui devo 

morrer. 

– Morrer? Disse Sofia com ternura e compaixão, levando aos olhos seu alvo lenço 

para ocultar uma lágrima que rolava suavemente pelas faces. 

– Sim Sofia, vou morrer, porque assim determina a vontade de Deus, mas o que é a 

morte para ser tão temível? Morrer!... Essa ideia que faz tremer aos homens mais valentes, me 

causa prazer, porque a mulher a quem amava, em quanto meu coração batia cheio de vida, 

nunca verteu uma lágrima por mim e desprezava meu amor tão puro, tão santo, e dedicava-se 

a um ente vil e rasteiro, que não conhecia esse sentimento nobre que pula no coração humano, 

e unicamente dominado pela ambição e o interesse ia hoje consumar o ato solene que devia 

ter lugar nesta casa. 

– Carlos, eu sempre te amei, exclamou Sofia sufocada em pranto, não sejas injusto. 

– Sofia, não magoes meu coração com as reminiscências de melhores tempos. 

– Mas tu me calunias na hora da morte. 



173 
 

 

 

– Não são calúnias, tu ia casar-te com José Luís não é verdade? 

– Sim Carlos, mas meu tio... 

–  Ah Sr. Félix, Sr. Félix bradou Carlos rugindo os dentes de raiva e segurando 

fortemente o braço do Sr. Félix, ias sacrificar vossa sobrinha, ias entregar essa vítima inocente 

nas garras dessa fera para ser despedaçada e lançada ao ludibrio da sociedade como foi 

Heloísa... Sr. Félix, fosteis cúmplice no atentado de sacrificar vossa sobrinha nas aras de uma 

louca e cega ambição... 

– Senhor!! 

– E vós José Luís, que seduzisteis minha irmã, que apressasteis a morte do velho 

Fabiane, a quem deveis talvez a posição que ocupais, pois ele vos tirou do pó em que jazíeis, e 

vos livrou muitas vezes da vergonha no decorrer de vossa vida devassa e dissoluta, quando 

como cadete, tão pouco honravas tua farda, senão que o digam as vidraças do cirurgião 

Tomás, que o diga o Nunes, e ainda quereis agora roubar-me a mulher a quem amo mais que 

ao próprio Deus, por quem suspiro e por quem bate ainda o meu coração. Oh! Isto é muita 

infâmia!... Mas que se pode esperar de um filho maldito... De um filho que tentou contra a 

vida do autor de seus dias, de um venerando velho, que no leito da dor sofria continuamente, 

esse filho ingrato... Essa hiena... cedente de sangue... Com sua mão assassina, feriu o rosto do 

velho pai, porque ele não atendeu a um pedido seu... E o ancião erguendo-se então teve força 

suficiente para lançar a maldição a seu ingrato e infame filho José Luís!... 

– Isto é uma calúnia infame, disse José Luís com tom ameaçador, meus senhores esse 

homem mente. 

Ao ouvir essas palavras, Carlos levantou a mão, e o maior dos insultos ia estampar-se 

no rosto de José Luís, se o Sr. Félix não detivesse o braço do mancebo. 

– Senhor, um desmentido é uma coisa que nenhum brasileiro deve tolerar, e José Luís 

é um covarde se não aceitar uma das pistolas que aqui trago, e lançou aos pés de José Luís 

uma das que trazia consigo. 

José Luís apressou-se a levantá-la. 

– O que é isto? Senhores, respeitai minha casa! Bradava o Sr. Félix com toda a força 

de seus pulmões. 

– Deixai-os!... Diziam algumas vozes. 

– Suspendei-os! Diziam outros. 
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As moças alteradas fugiram para a habitação contígua. Os adversários estavam a cinco 

passos de distância, dois estrondos se ouviram... A fumaça envolveu ambos os combatentes. 

Quando dissipou-se achava-se Carlos estendido no assoalho revolvendo-se num mar de 

sangue e José Luís com o joelho em terra, armado de um agudo punhal contemplava sua obra. 

– Maldição! Exclamava Carlos, na agonia da morte, maldição sobre ti homem 

infame... Eu morro, mas estou vingado, porque arranquei a máscara que cobria esse rosto 

hipócrita... Ah!... Eu morro... Sofia...vem... 

A bela menina que tinha-se retirado para o quarto imediato, ao ouvir essa voz, lançou-

se apressada à sala, e de joelhos ao pé do corpo quase inanimado de Carlos, levantou-lhe a 

cabeça, afastou seus negros cabelos do rosto e estampou um prolongado beijo na fronte 

moribunda do infeliz mancebo. 

Carlos abriu os olhos, e ao ver Sofia, um sorriso pousou em seus lábios e fazendo um 

esforço pronunciou o nome da jovem, apertou sua mão, olhou para o céu e depois entregou 

sua alma ao Onipotente. 

Sofia, ao sentir o frio glacial das mãos de Carlos, deu um grito de dor e caiu sem 

sentidos. 

Uma exclamação de horror partiu de toda assembleia. Todos fugiam do contato de 

José Luís, mas nenhum dirigiu-lhe a palavra. Poucos minutos depois a sala estava solitária. Só 

achava-se ali os cadáveres de Carlos e do filho de Heloísa. Sofia inanimada e José Luís de pé 

firme contemplando sua obra. 

O céu tão límpido poucas horas antes, estava negro e fechado, ouvia-se longínquo o 

retumbar do trovão, que acompanhado da luz rápida dos relâmpagos anunciava ao mundo o 

anátema por Deus lançado sobre o homem maldito. 
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CAPÍTULO X 

 

Dez anos depois 

 

Dois lustros tinham-se passado depois dos acontecimentos tétricos que narramos nos 

artigos antecedentes. 

José Luís, no apogeu de sua glória, tinha se esquecido inteiramente de seu último 

crime, satisfeito e tranquilo parecia um homem de consciência sã, que não tem remorsos que 

devorem o coração. 

José Luís, depois do assassinato de Carlos, tomou estado com a filha de uma pessoa 

com quem ele entretinha estreitíssimas relações. Depois de transformar-se em chefe de 

família, a todo o transe procurou os meios para obter os primeiros empregos da terra, e assim 

foi, na época em que passam as cenas que descrevemos neste capítulo. José Luís era um 

pluribus unus
29, era um compêndio de empregos, e fazia ainda bem pouco tempo que para 

assumir um novo emprego criado pelo governo em Jaguarão, até converteu-se em vil e 

rasteiro denunciante. 

Todos os nossos leitores talvez não conheçam a posição de Jaguarão, mas muitas 

vezes terão ouvido dizer que a proximidade do estado limítrofe, e a colocação do povoado do 

Arredondo, na margem oposta do rio Jaguarão, sentinela ativa e avançada dos depósitos de 

fazendas de Montevidéu e a teima de nosso governo em não querer conceder para a província 

do Rio Grande do Sul, uma tarifa especial, cedendo continuamente franquezas ao Estado 

Oriental, tudo isso contribuía a que as margens do belo e aprazível Jaguarão, fossem o foco de 

continuado contrabando. 

O Sr. Cipriano Gonçalves, coletor das rendas provinciais em Jaguarão, naquela época 

fazia todas as forças para evitar esmagar esse cancro roedor das nações, mas era impossível, 

porque o pessoal de empregados era diminuto. 

José Luís, qual tigre, sempre a expectativa e a espera da presa, aproveitou esse ensejo 

e levou uma denúncia contra esse distinto brasileiro, o governo crédulo e condescendente, não 

trepidou na empresa, e sem mais averiguações, tratou de todos os meios para perseguir ao fiel 

servidor e prestar favores ao traidor, ao assassino e ao denunciante. 

                                                           
29 Um por todos. 
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E, com efeito, o Sr. Cipriano Gonçalves, foi processado e vilmente caluniado, mas 

sendo esse nefando processo submetido ao santo tribunal da opinião pública, foi unanimente 

absolvido. O governo então em remuneração, nomeia-o administrador das diversas rendas da 

nova mesa que pretendia estabelecer em Jaguarão, mas esse governo, novamente iludido com 

as denuncias de José Luís e seus satélites, demite-o. 

Achava-se neste estado de coisas Jaguarão, quando o Dr. Manuel Pereira da Silva 

Ubatuba solicita na assembléia provincial a elevação de categoria de cidade à vila do Espírito 

Santo de Jaguarão, assim foi, junto com essa nomeação, aportou às plagas de Jaguarão outro 

ramo de progresso – uma imprensa – esse órgão da civilização do século XIX, ia elevar sua 

voz naquele belo torrão. 

Os prevaricadores aterrados e receosos de verem-se perseguidos por esse facho 

luminoso, advogado da causa da justiça e da verdade, não trepidaram em lançar mão de todos 

os meios para fazer desaparecer daquele lugar essa terrível trombeta de propaganda universal. 

Um cidadão liberal e independente era o proprietário do novo jornal que ia publicar-se, 

cidadão assaz conhecido pelos seus valentes artigos.  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

Surgiu o sol do grandioso dia sete de setembro, e com ele o primeiro número do 

Jaguarense, o povo da heroica sentinela da fronteira, recebeu com os braços abertos o 

defensor de seus direitos, e de hora em hora inumeráveis foguetes subiam ao ar saudando o 

novo órgão da imprensa livre, instalado na nascente e bela cidade de Jaguarão. 

José Luís, escumando de raiva, contemplava estático todo aquele entusiasmo, e 

passeando a passos acelerados por uma das habitações de sua morada, premeditava um novo 

atentado para fazer desaparecer o homem que vinha opor-se como uma barreira invulnerável a 

sua marcha de prevaricação, depois de muitos e prolongados passeios deteve-se um momento 

e exclamou: 

– Sim, ele é fiel, cumprirá sua missão. Depois tocando uma campainha, esperou por 

alguns instantes um fâmulo. 

– Senhor! Disse um escravo que apareceu no limiar da porta. 

– Vai chamar o mulato Albino, mas ligeiro, e diz-lhe que tenho que falar-lhe sobre um 

negócio de muita importância. 
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– É escusado ir procurá-lo, disse um pardo de bonita figura, que entrou naquele 

momento, vestia além do trajo campeiro um poncho de fustão branco. 

– Albino! 

– Ele mesmo, sr. José Luís. 

– Preciso hoje muito de ti. 

– Estou a suas ordens. 

– Achas-te com coragem para matar um homem? 

– Senhor, que pretendeis fazer? Exclamou o mulato, recuando um passo. 

– Pouca coisa, continuou José Luís, com toda a pausa de um domine franciscano, 

pouca coisa, a morte do redator do Jaguarense. 

– Que dizes, senhor? Então exiges de mim esse atentado!? 

– Sim, e espero que seja cumprido ao pé da letra. 

– Senhor!... Estais caçoando comigo. 

– Albino, não te alteres, a tarefa não é difícil, e depois podes contar com o meu 

valimento... meu prestígio... minha proteção. 

– Senhor José Luís, eu me retiro não posso tolerar... 

– Espera e escuta 

– Não, senhor... Até logo. 

– Albino, escuta, eu te suplico. 

– Vá lá, disse o mulato, mudando de tom e assentando-se numa cadeira próxima a José 

Luís. 

– Tu sabes, Albino, que hoje deve ter em nosso pequeno teatro, um espetáculo para 

festejar o aniversário da emancipação política da terra de Cabral, para cujo fim reuniram-se 

alguns afeiçoados à arte dramática, e levam à cena o drama – Irmã do Cego – no qual faz um 

dos primeiros papéis a pessoa que desejo lhe tirar a vida. 

– Continue senhor. 

– Vês pois, que a ocasião é propícia e, portanto, espero que à saída do teatro tu me 

salvarás, livrando-me desse homem que a ira de Deus lançou a nossas plagas, para a minha 

perdição. 

– Sim senhor, refletirei, disse Albino, preparando-se para sair. 

– Como refletir, então não te decides? 
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– Talvez sr. José Luís, até logo...  Então sabereis o resultado na imprensa. 

– Adeus Albino, e avançando um passo para o mulato, apertou-lhe a mão em prova de 

amizade, adeus e sê feliz. 

– Obrigado. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . 

Era meia noite... o céu puro e sereno mostrava milhares de estrelas, que 

resplandecentes rutilavam, uma viração tépida soprava suavemente embalando as folhas das 

árvores formando um sussurro agradável. 

Tinha terminado naquele instante o espetáculo e uma imensa concorrência saía do 

teatro. 

Pela rua do Triunfo acima, ia um grupo composto de algumas senhoras e cavalheiros, 

entre eles ia um moço alto, de negro e longo cabelo, seu rosto estava em parte coberto por 

uma preta e espessa barba, seus olhos grandes, iguais ao azeviche, achavam-se cobertos por 

uns óculos de engaste de ouro. Marchava tranquilamente o grupo, quando ao chegar na 

esquina da rua das trincheiras um vulto aproxima-se desse moço de longo cabelo, e diz-lhe 

rapidamente essas palavras: 

– José Luís mandou matar-vos hoje, não tive ânimo para cometer esse crime, portanto 

deveis ter toda a precaução e cuidado, muito cuidado. 

– Quem sois vós que assim me falais? 

– Sou o mulato Albino, e ao pronunciar seu nome partiu rapidamente. 

– Infame! Bradou o homem de cabelos cumpridos, ah! José Luís, queres guerra, pois 

guerra seja, e guerra de morte! 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

Era o primeiro dia do duodécimo mês do ano. A nova cidade de Jaguarão, tão bela e 

tão florescente, há tão poucos meses achava-se solitária e deserta, por toda a parte viam-se 

famílias chorosas, envoltas em negro crepe, ouvia-se tão somente os gemidos prolongados, os 

ais lastimosos que despediam as centenas de vítimas, que jaziam no leito da dor no meio de 

terríveis torturas e sofrimentos.  

Mas o que estava acontecendo, que tudo era luto, desolação e pranto. Era que um 

hóspede vindo a passos acelerados de longínquas e remotas plagas, tinha invadido a animada 
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cidade, e os habitantes pacíficos e tímidos à vista da figura asquerosa e imunda do invasor, 

fugiu espavorido a respirar um ar mais puro nas florestas, esse hóspede era o terrível Cólera-

morbus que a 21 de novembro tinha se desenvolvido na cidade, e que marchando 

progressivamente ia assolando e arrastando centenas de vítimas à sepultura. 

Corria o dia primeiro de dezembro e a epidemia reinante parecia que tinha 

desenvolvido naquele dia toda sua força, porque às dez horas da manhã cento e tantos 

atacados tinham já caído. As autoridades aterradas tinham abandonado seus postos de honra e 

ido ocultar-se nas matas virgens de Taquari no estado oriental.  

A população da cidade achava-se entregue a si mesmo. Desde que Febo  mostrara sua 

rubicunda cabeleira foram conhecidos os disparos de peça, as descargas, os foguetes que 

subiam no ar, as fogueiras de barris de alcatrão, mas tudo isso não evitava o desenvolvimento 

do terrível flagelo. 

O Dr. José Alves Jacutinga, que há dez noites não pregava os olhos, passava a todo o 

galope pela rua Nova com direção à enfermaria estabelecida na sala das sessões maçônicas, 

quando foi detido por um menino, que envolto em lágrimas rogou-lhe que fosse 

imediatamente ver uma senhora que tinha sido atacada naquele instante. O benéfico doutor 

não trepidou um momento, e acompanhou logo o menino. Depois de andar algumas quadras, 

chegaram à habitação da enferma. 

O filantrópico doutor seguiu o menino, depois de andar poucas quadras, chegaram a 

uma pequena casa, ambos entraram, aspecto horrível apresentou-se as suas vistas. Em uma 

cama feita sobre o pavimento via-se uma criatura humana revolvendo-se cheia de dores, as 

garras da terrível enfermidade tinham estampado em seu rosto a marca fatal, seus olhos 

afundados tinham perdido seu brilho natural, e umas olheiras pretas anunciavam os 

sofrimentos daquele corpo, os lábios pálidos e sem cor, o seu cabelo negro e abundante caia 

solto e flutuante sobre seus descobertos ombros, seu alvo seio em parte descoberto palpitava 

violentamente, parecia que o coração queria fugir daquele lugar que tanto sofria, suas mãos 

frias como o mármore estavam descarnadas...  Enfim ninguém conheceria naquela mulher que 

se debatia com a morte, abandonada por todos, e esquecida do mundo, ninguém conheceria 

naquela infeliz, a bela e espirituosa Sofia, que quando cheia de saúde, tantos adoradores tinha 

a suas plantas. 
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O doutor depois de examinar a enferma, abanou a cabeça, como sinal de pouca 

esperança. 

– Meu filho, não há ninguém mais nesta casa? 

– Não, senhor, todos foram hoje para fora, e não levaram a prima porque sentiu-se 

doente. 

– Meu filho, tua prima está num estado bastante crítico, o corpo não se pode salvar já, 

procuremos, portanto, salvar a alma. 

– Ah! Meu Deus! Meu Deus! Exclamou o menino chorando. 

– Corre a casa do reverendo vigário, e dize-lhe que venha confessar uma doente que 

está prestes a morrer. 

– Água!... Água! Pediu naquele momento a doente com voz agonizante. 

– Minha filha, tende paciência a água vos faz mal... 

– Mas tenho tanta sede... 

– Bem, esperai... E o doutor dirigiu-se a uma mesa onde achava-se um jarro com água 

e um açucareiro, botou num copo duas colheres de açúcar e encheu-o de água, depois lançou-

lhe dentro umas quinze ou vinte gotas de láudano, de um vidrinho que trazia consigo, mexeu 

com uma colher, e em seguida deu à enferma. Esta ao ver o líquido avançou-se a ele, e sem 

tomar respiração aspirou até tomar a última gota de água açucarada a que continha o copo, e 

exclamou: 

– Meu Deus, que tormentos, um fogo abrasador devora-me as entranhas. 

– Minha filha, tende esperanças em Deus, que isto nada será. 

– Doutor, se a morte fosse rápida, para mim seria um consolo, porque me arrancaria 

deste mundo onde tantos e tantos tormentos passei, mas estas dores...  ai!...  Bradou a 

enferma, sentindo-se atacada pelas agudas e fortes dores produzidas pelas câimbras. Naquele 

instante abriu-se a porta da rua e entrou o primo de Sofia, acompanhado do vigário. 

– A graça de Deus seja nesta casa, disse o vigário ao entrar. 

– Amém! Respondeu o doutor. 

– Qual é a pecadora que deseja reconciliar-se com Deus? 

– Sou eu meu pai! Disse Sofia com voz desfalecida. 

– Reverendo vigário, disse o doutor, minha missão está terminada, o corpo não é 

possível salvar, fazei por salvar a alma. 



182 
 

 

 

– Doutor, farei por cumprir minha missão. 

– Então reverendo, até outra vista. 

– Até outra vista. 

O doutor retirou-se, e o reverendo vigário aproximou-se do leito da enferma, e depois 

de contempla-la por longo tempo disse-lhe: Minha filha, o padre eterno nos colocou neste 

mundo para cumprir nosso fado, uns no meio da felicidade passam esse período até render sua 

alma nas mãos do Onipotente, outros no meio do pesar, da angústia e padecimentos percorrem 

esse espaço denominado vida, até que são chamados pelo Criador para serem recompensados, 

vós talvez sejais uma dessas vítimas, que lançada no turbilhão das paixões, se esquecem dos 

deveres mais sacrossantos impostos pela sociedade. 

– Padre não façais tão má ideia dessa desgraçada... 

– Então quem sois?... 

– Eu sou uma pobre órfão, que a desgraça imprimiu sobre minha cabeça sua mão de 

ferro... sou uma criatura infeliz que na minha hora última, vejo-me só, abandonada por todos. 

Cinco lustros pesam já sobre meus ombros, e foram cinco lustros de mágoa, dores e de 

penas... um momento só na minha vida tive de esperanças... mas esse futuro que me esperava, 

foi-me roubado barbaramente... ah! padre... Fostes tão bem testemunha de minha desgraça... 

– Por ventura sois? 

– Sofia, a sobrinha do sr. Félix. 

– Sim, Sofia, a futura de Carlos, a quem José Luís assassinou! 

– E vosso tio, vossos parentes? 

– Todos fugiram, e ao dizer isso seus olhos cessaram de brilhar... ai! reverendo!... 

Ai!...  Eu morro...   

– Minha filha... Fria... Ah!...  E sem socorro. 

– Padre... A bênção... Carlos... Vou ver-te... José Luís... Maldição!... E ao pronunciar 

estas palavras entregou seu espírito ao Pai eterno. 

O vigário cruzou os braços, e depois de contemplar aquele corpo inanimado, 

exclamou: 

– José Luís, ainda uma vítima tua. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . 
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Duas horas depois, uma carreta conduzia vários cadáveres, entre eles ia o de Sofia 

envolto num lençol, alguns minutos depois era lançado no fosso comum, naquele dia tenham 

perecido trinta e duas pessoas.  
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CAPÍTULO XI 

 

Últimas tentativas 

 

Já a preponderância e o abuso despótico tinham feito desaparecer da cena periodística 

ao liberal Jaguarense  por meio das perseguições mais vis e mais rasteiras. 

O seu redator depois de sofrer nove longos meses de injusta prisão tinha por segunda 

vez instalado na cidade de Jaguarão um novo órgão da imprensa livre, sob a denominação de 

Eco do Sul. Esse jornal saiu à luz sob os mais belos auspícios, a população em massa de toda 

a comarca de Piratini abraçou as doutrinas propagadas pelo Eco e fazia coro as acusações que 

eram feitas as autoridades corruptas e prevaricadoras. 

José Luís e seus satélites reuniram-se e deliberaram dar o último golpe, a fim de 

concluir a existência daquele homem que veio das longínquas plagas, rasgar o véu que cobria 

tantas infâmias, e que tinha sido respeitado por todos os habitantes daquele lugar, e com efeito 

idearam um plano excelente. 

Corria o 1º de abril de 1857. O astro do dia inundando de luz todas as Campinas 

vizinhas, apresentava vistas agradáveis e surpreendentes. 

As ruas da nova e florescente cidade, cheias de povo, achavam-se animadas naquele 

dia. Por todas as partes viam-se cruzar grupos de três, quatro e cinco pessoas, cavalheiros 

armados, soldados, todos percorriam a cidade em todas as direções. As guardas foram 

reforçadas, e na porta do passo da Câmara Municipal foram postados vinte e cinco homens do 

3º batalhão de infantaria de linha, comandados por um sargento. 

Que acontecia? Por que era aquele movimento? 

Era que devia comparecer em audiência perante o juiz municipal, o defensor dos 

direitos do povo, o proprietário do Eco do Sul. Eram doze horas, e os salões do passo da 

câmara municipal, achavam-se apinhados de uma multidão imensa de pessoas distintas, e de 

sentimentos verdadeiramente brasileiros, e na parte exterior do edifício um concurso 

numeroso aglomerava as entradas e janelas. 

O meirinho deu o sinal de achar-se aberta a audiência do sr. Juiz municipal, este 

tomou assento, era um homem de estatura regular, de cabelos ruivos e curtos, olhos grisatres, 

e, apesar de contar perto de quarenta janeiros, não tinha indícios de barba. 
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Depois de alguns minutos de silêncio, o tabelião principiou pela leitura do processo, o 

que foi interrompido algumas vezes pelo acusado, fazendo assim desmoralizar com partes ao 

juiz e ao tabelião. Depois de correr todas as formalidades exigidas em idênticos casos, e de 

fazer interrogatório ao acusado, o juiz deu esta palavra para expor suas razões e alegar os 

fatos que tivesse. 

O acusado que até então tinha estado sentado, e tinha ouvido com indiferença toda 

aquela comédia intitulada Processo de Responsabilidade, levantou-se sacudiu sua longa e 

negra cabeleira, seus olhos se animaram e com voz forte e clara disse: 

– Senhores, meus adversários, por meio da calúnia, da intriga e da malvadez, 

arrastaram-me ao lugar em que me acho neste momento, lugar que devia ser ocupado a longo 

tempo por eles, pois cada um de meus adversários, é um apóstolo do crime, entretanto 

passeiam publicamente e ocupam os primeiros empregos, e são funcionários do governo na 

heroica terra de Cabral! Isto é uma infâmia, isto é intolerável. 

– Eu livre por natureza, de sentimentos puramente liberais, não pude nem posso ver 

colocados em posição honrosa o homem corrupto e garantido pelo nosso sagrado código. 

Desmascarei a estes entes sem honra, e conduzi-os ao pelourinho da opinião pública, para que 

ali lhe fosse estampado na fronte o ferrete da ignomia e do desprezo público... e 

– Calai-vos senhor! Bradou o juiz. 

– Senhor juiz! 

– Proíbo-vos que continues a vossa defesa. 

– Então cortais o direito sagrado do acusado? 

– Ordeno que vos caleis. 

– Falai! Falai! Continuai! Exclamaram vinte ou trinta vozes. 

– Silêncio! Bradou o juiz e o escrivão ao mesmo tempo. 

– Fora juiz! 

– Cale-se o tabelião! Foi a resposta do povo. 

– Ordem! Ordem! Disseram algumas pessoas influentes que se achavam entre o povo. 

– Sim ordem! Continuou o juiz, senão mandarei postar duas ou três sentinelas entre o 

povo para contê-lo. 

Uma gargalhada geral foi a resposta que teve o juiz, este fez-se vermelho como um 

tomate, depois no acesso da cólera, bradou com todas as forças dos seus pulmões. 
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– Sargento da guarda mandai colocar três sentinelas no meio desse povo insolente, e a 

primeira palavra proferida, fazei uso das armas. 

Um momento depois, as sentinelas foram colocadas, mas no momento instante um 

movimento geral notou-se no povo, e em seguida principiou a agitação e as vozes, o juiz 

pálido como uma estátua nada dizia, o escrivão com um sorriso amarelo nos lábios, arrumava 

seus papéis, em tanto as bengalas, as cadeiras viam-se erguidas e as vozes de mata! Ordem! 

Deixem! Ressoavam aos ouvidos. Uns espavoridos fugiam, outros armados de agudos 

punhais, vieram-se postar ao pé do acusado, prontos a defendê-lo a custa de sua existência. 

Entretanto a guarda ali prostrada com os braços cruzados, observava tranquilamente 

aquele movimento. Dez minutos durou a agitação, após ela o juiz julgou prudente suspender a 

audiência, o povo vitorioso e com entusiasmo conduziu o acusado à casa no meio de vivas 

aclamações entusiásticas.  

Era este outro plano frustrado de José Luís. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . 

Estamos na estação mais bela que se pode desejar na nossa província, as árvores todas 

cobertas de folhas e flores perfumavam os ares com seu delicioso aroma, a temperatura media 

não oferecia os ardentes rigores no verão, nem o glacial frio do inverno. 

Era oito de outubro de 1857. Milhares de estrelas despediam sua luz rutilante 

alumiando as lôbregas e escuras ruas de Jaguarão, iluminadas tão somente pela fraca e débil 

luz dos lampiões colocados a cem passos de distância uns dos outros. 

Na habitação próxima a rua de uma casa situada na rua Direita, achavam-se três 

pessoas, dois homens e uma senhora. Sentados em linha reta, de fronte da porta, perto de suas 

mesas, escreviam em primeiro lugar, mais próximo a porta, um moço de grandes olhos pretos, 

cheios de fogo e muito expressivos, de cara um tanto redonda, de cor trigueira cujo lábio 

superior era coberto por um pequeno bigode preto, e em seguida, um pouco mais retirado, um 

homem e longa e preta cabeleira, de negra e espessa barba, e de óculos de engaste de ouro. 

Eram o redator e o colaborador do Eco do Sul, próximo a cadeira do homem de óculos, que 

era o redator, achava-se sua esposa, era esta uma jovem de vinte a vinte e dois anos, magra de 

uma fisionomia fina e simpática, de olhos pretos e vivos, de longos e espessos cabelo, tão 
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preto como o ébano, era uma jovem ativa e cheia de espírito, uma verdadeira heroína rio-

grandense. 

Vibrava ainda a última badalada da sineta do relógio, que acabava de dar oito horas, 

quando um ligeiro golpe foi dado na porta da rua. 

A jovem senhora dirigiu-se à porta, receosa de abri-la, interrogou com viveza: 

– Quem é? 

– Gente de paz! Foi a resposta que deram de fora. 

– Abre mulher! Exclamou o redator, sem se quer erguer a cabeça. 

O jovem colaborador continuou na sua tarefa.  

A senhora abriu então a porta, mas apenas ela deu princípio a obra, ouviu-se um 

estrondo formidável, e em seguida ressoou um agudo ai! Era a senhora, que cheia de surpresa 

e de espanto, tinha caído desmaiada aos pés dos dois assassinos, que armados de bacamartes, 

tinham disparado contra os dois escritores. 

O susto, e talvez os remorsos, fizeram os facínoras errar o golpe, indo a bala enterrar-

se na parede, um palmo acima da cabeça de ambos. 

Poucos minutos depois de todos os ângulos da cidade corriam grupos de pessoas 

amigas, que vinham certificar-se da verdade. 

Fizeram-se todas as pesquisas, porém não se pode descobrir o perpetrador do crime, a 

voz pública, porém, apontava como autor mandatário a José Luís. 

Entretanto, foi outra tentativa frustrada de José Luís e que ele contava com sua 

realização, foi ainda um desengano terrível para o filho maldito. 
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CAPÍTULO XII 

 

A justiça do céu. 

 

 A aurora do dia 11 de junho de 1858 tinha por fim despedido aquela horrível noite, 

testemunha da execução de tanta infâmia e tanta maldade em combinação com todos os meios 

baixos e vis. 

A branca luz dessa pudibunda30 beldade31 dos céus, que, bela e risonha, se desperta 

para anunciar a vinda do rei dos astros, não podia com o suavíssimo raio de seus olhos, 

iluminar os corações desses entes que envoltos nas trevas iam cometer um crime, vender sua 

consciência! 

Adormecida a bela cidade de Jaguarão, sobre essa margem imensa do prateado e 

tortuoso rio, parecia que queria resistir as horas de movimento e de vigília que lhe anunciava 

o dia. As suas ruas tão transitadas toda aquela noite, achavam-se desertas. 

Uma dessas brisas do sudoeste, sempre tão puras e tão frescas nas zonas meridionais 

da América, purificava a nova cidade dos vapores úmidos e espessos da noite. 

O oriente, sobre o horizonte das verdejantes coxilhas, o manto anilado dos céus, 

agaloava-se de nacares e ouro a proporção que a aurora subia sobre seu carro, e as últimas 

sombras da noite amontoavam no ocidente os derradeiros restos de seu extinto império. 

E neste instante, em que a aurora despontava no céu, como se vê no princípio deste 

capítulo, e em que o silêncio e a escuridão da cidade eram apenas interrompidos pelo doce 

trinar dos passarinhos, um homem um tanto alto, sua cabeça e barba já quase tanto carregada 

de cãs ostentando na sua fisionomia uns cinquenta ou cinquenta e cinco anos de idade, 

caminhava pela rua do comércio, apoiando-se magistralmente na sua bengala, marchando com 

tal compasso e gravidade, que parecia ter saído de sua casa a essa hora para respirar o ar puro 

da manhã. Esse homem era José Luís. 

Percorreu nessa marcha a rua do comércio, quebrou pela direita e dirigiu-se à praça da 

Matriz, chegado a parte leste da praça tirou o chapéu e pôs-se a passar a mão pelo cabelo, 

como fazem algumas pessoas no rigor do verão, depois olhando a direita e a esquerda, e 

                                                           
30 Pudibunda refere-se à cor de faces coradas; que cora facilmente de vergonha. 
31 Beldade: qualidade do que é belo; beleza; pessoa do sexo feminino fisicamente bela;mulher com quem se 
namora ou se mantêm relações extramatrimoniais; namorada, amante. 
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tendo-se convencido de que não havia alma viva no largo, nem nas ruas próximas, chegou a 

uma porta e bateu dando três golpes seguidos. 

Depois de cinco minutos de espera, abriu-se a porta, e apareceu na luz envolto num 

longo robe de chambre um moço de olhos vivos e bigodes tesos e afiados, belos e alvos 

dentes. 

– Olá, sr. Dr. vos pilhei ainda na cama. 

– Sr. José Luís! 

– Sim, Dr. Não preguei olhos toda a noite, mas creio ter conseguido tudo, hei de dar 

com esses patifes na cadeia. 

– Então que há de novo? 

– Essas noites percorri todas as casas dos jurados, que devem hoje funcionar, ia 

acompanhado do Jerônimo, e a força de pedidos, empenhos, súplicas, choros e ameaças 

consegui deles que hoje condenem a esse castelhanito. 

– E? 

– Prometeram-me... e... cumprirão, senão... qual deles!... Assim pois, a defesa... 

– A vossa defesa, deve ser uma acusação. 

– Mas, senhor... 

– Prometestes coadjuvar-nos. 

– É verdade...  Porém. 

– Não há escusas. 

– É que... 

– Adeus, Doutor até logo, e dizendo isto José Luís continuou seu passeio 

pausadamente, e o doutorzinho tornou a fechar a porta. 

Depois de percorrer as mesmas ruas por onde a pouco tinha passado, chegou a sua 

moradia à rua do Comércio, ali achavam-se reunidas sete ou oito pessoas. 

– Bons dias José Luís, disse um homem gordo e corado de barba e longo bigode ruivo. 

– Bons dias Jerônimo. 

– Como vamos de cabala. 

– Perfeitamente, e a ti? 

– Ótimo. 

– O Pelídoro está conosco. 
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– Hum! Duvido, e o Chico? 

– Esse está duvidoso. 

– E tu que pretendes fazer? 

– Eu, se entrar no conselho, faço o diabo, asseguro-te que chucha o grau máximo. 

– Bravo! Disseram os concorrentes. 

– Eu estou disposto a tudo, apesar de ter tido muitos empenhos, nada me faz recuar de 

minha intenção. 

– Eu, disse José Luís, se ele for condenado como espero, ali mesmo, quando vier a 

decisão da sala secreta lavro-lhe o perdão. 

– Como? 

– Sim, quero que o povo veja que sou generoso, que não sou vingativo, e que se dei 

esse passo foi tão somente impelido pela justiça, e para livrar o meu nome dessa mácula que 

este rapazola lhe quis lançar. 

– Que hipocrisia! Disse um velho que estava na roda. 

– É preciso que o povo de Jaguarão me venere, e por isso devo praticar atos 

filantrópicos, que façam produzir a estima no ânimo do povo. 

– E quando entra o outro em julgamento? 

– Amanhã ou depois. 

– Para então, sim, é preciso envidar todos os esforços. 

– Sim, sim, antes a morte que a absolvição deste homem. 

– Não faleis em absolvição, disse José Luís, pálido como uma estátua, essa ideia me 

faz desesperar, oh! Isso seria horrível!...  Ah!... 

– Que é isto José Luís, que é isto estás incomodado? 

– Não é nada, é um incomodo passageiro, tantas noites sem dormir, um pouco de 

repouso bastará. 

– Então até logo José Luís, 

– Até logo, senhores. 

– Adeus. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   
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 Eram dez horas da manhã, e no passo da câmara municipal achavam-se já reunidos os 

cidadãos que deviam compor o júri que naquele dia devia funcionar. Perante essa santa 

instituição dos povos livres eis comparecer um escritor público, acusado de abuso de 

liberdade de imprensa. 

O júri leal e verdadeiro é juiz do povo. O jurado verdadeiro, o jurado tal como o 

concebe a razão, como o quer a justiça e a moral aprova, é a reunião de um número 

determinado de cidadãos com as qualidades que exigem as leis, e designados pela sorte, para 

decidir segundo sua consciência, e as luzes de seu entendimento. 

E quantos homens iam naquele dia ocupar o assento sagrado do tribunal do povo, cujo 

coração corrupto e cheios de vícios não sentia já a voz da razão, e que por um punhado de 

metal reluzente venderam sua consciência, e iam condenar a um inocente por mero capricho 

de seu senhor. 

Eram doze horas, quando compareceu o réu, todo vestido de preto, o jovem escritor 

cintilavam-lhe radiantes seus pretos olhos, e ao sentar-se no escabelo dos réus, olhou com 

indiferença e desprezo para seus inumeráveis inimigos que se tinham ali aglomerado para 

presenciar a sua sentença de condenação. 

Os salões, habitações, pátio e exterior do passo achavam-se preenchidos pelo povo que 

vinha para ver o desfecho de tão negro e nefando atentado de perseguição. Entre eles viam-se 

muitos amigos que sob as capas traziam ocultos agudos punhais, e preparadas e bem cevadas 

pistolas, e por um sinal combinado deram a entender ao réu que estavam prestes ao derramar 

seu sangue ao primeiro sinal. 

José Luís e seus satélites percorriam todas as habitações, e fixando suas vistas 

aterradoras sobre os jurados, dava a sentir claramente, que sua presença ali era para recordar 

algumas promessas. 

Chegou o momento de abrir a sessão, procedeu-se ao sorteamento dos jurados que 

deviam formar o conselho, foram recusados vinte e um jurados por ambas as partes. 

Os doze juízes de fato que ocuparam a mesa central e que tinham que decidir da sorte 

do escritor, estavam já colocados em seus assentos, e dentro de poucos minutos ia dar 

princípio a leitura do processo pelo respectivo escrivão, quando José Luís chegando a uma das 

portas do salão onde se achava o conselho, e lançando uma rápida vista sobre eles, disse 

alegremente para aquele juiz que tinha presidido a sessão de 1º de abril de 1857. 



192 
 

 

 

– Está condenado o castelhanito, dez são meus. 

– Contais isto com seguridade. 

– Ó se conto. 

– Então hoje receberá o pago de seus escritos, o velhaquete. 

– Não, mas sabes que eu tenho já escrito o seu perdão, e em público aqui, perante este 

mesmo tribunal, será lido, e o público então entusiasmado me coroará de louros. 

– Não conteis com a pele do urso antes de matá-lo. 

– Deixa tudo a meu cuidado. 

Nesse intervalo o escrivão tinha dado princípio a leitura do processo, em seguida a 

promotoria pública fez a acusação, o defensor do réu, aquele doutorzinho que temos visto 

falar com José Luís, produziu a defesa, fugindo inteiramente da questão, em seguida o 

advogado do autor fez segunda acusação, tornou a tomar a palavra o defensor para fazer a 

réplica, em todas essas formalidades às sete horas da noite, hora em que o conselho dos doze 

retirou-se para a sala secreta, com quesitos feitos pelo juiz presidente do conselho. 

Meia hora depois já tinha terminado a conferência. O povo ávido para saber o 

resultado daquelas maquinações de José Luís, aglomerou-se em torno da cadeira do juiz e do 

conselho, cujo presidente apressou-se em ler a decisão seguinte: 

“Quanto ao primeiro quesito, não por oito votos: o réu não caluniou por meio de 

papéis escritos a José Luís e outros, atribuindo-lhes o crime de concussão.” 

“Quanto ao segundo quesito, não por oito votos: o réu não caluniou atribuindo aos 

referidos autores desvios de dinheiro público.” 

“Quanto ao terceiro quesito não por oito votos: o réu não caluniou atribuindo aos 

autores má fé e convênios.” 

“Deixam de ser respondidos os mais quesitos, por ficarem prejudicados com a decisão 

dos três primeiros quesitos” 

“Sala secreta do conselho de jurados 11 de julho de 1858, etc. etc.” 

A vista desta decisão, o juiz de direito presidente do tribunal, lavrou o veredicto de 

absolvição concebido nestes termos: 
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Sentença 

“A vista da decisão do júri absolvo o réu do crime porque foi acusado e condeno os 

autores nas custas. – Sala das sessões do júri, 11 de junho de 1858. – Ribeiro –.” 

Um rumor surdo se fez ouvir em todos os ângulos do passo, a alegria reinava no 

coração de todo aquele povo ali reunido. 

José Luís, escumando de raiva, saiu acompanhado de seus satélites bradando: 

– Traidores! Amigos falsos, venderam-me, mas ah! Eu me vingarei!... 

– Não te disse, que não contasses com a pele do urso, antes de possui-lo, disse um dos 

amigos de José Luís. 

– Deixa-me, tu também és um ingrato. 

– Homem, essa é boa, assim tratas hoje a teus amigos. 

– Perdão meus amigos, não sei o que faço...  esses jurados... Esses vis... não, isto não 

pode ficar assim, apelarei, lá na relação, não há traidores, e depois o meu dinheiro, o cofre, o 

contrabando... 

– Sim, o nosso dinheiro, bradaram os amigos de José Luís... 

Neste momento chegaram a casa de José Luís, de onde saía um negro carregado de 

foguetes, José Luís ao avistá-lo bradou com toda a força. 

– Maldito! Onde vais? 

– Senhor, vou para a câmara que manda o senhor Rosas... 

– Some-te de minha presença... 

– Senhor!... 

– Ainda estás aí, maldito? 

O negro tornou a entrar com os foguetes que levava para a câmara, a festejar a 

condenação do jovem escritor. 

O réu, acompanhado de imenso povo, foi conduzido a sua casa no meio de estrepitosos 

vivas de sinceras felicitações e parabéns. 

Foi este um novo descalabro, e um plano ainda frustrado de José Luís. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . 

Três dias depois José Luís viu cair a última folha da árvore da esperança, ao sopro do 

vendaval do desengano, viu frustrar-se seu último plano, eis o que disse o Eco do Sul: 
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“É sob a impressão de bem diversos sentimentos que traçamos essas linhas para 

descrever o que anteontem se presenciou por ocasião de sermos submetidos ao tribunal do 

júri, que devia julgar-nos em processo de crime de calúnia que nos instaurou José Luís”. 

“Dois dias antes nosso colega e companheiro na árdua tarefa que nos impomos, 

acusado e processado pelo mesmo crime e pelo mesmo autor, havia sido absolvido pelo 

mesmo tribunal que nos ia julgar, e essa absolvição que surpreendeu a nossos inimigos, 

porque contavam com o fiel resultado de uma forte cabala, a tal ponto os exacerbou, que 

assentaram não recuar ante meio algum, para que não falhassem seus planos, e a nossa 

condenação coroasse os desejos que alimentavam.” 

“Afrontando os efeitos de uma caprichosa e tenaz enfermidade, que a seis longos 

meses nos acabrunha, com o coração ainda dilacerado pela dor da perda que há um mês 

sofremos, coberto do crepe e luto que todos os dias nos aviva essa recordação, e nos sangra as 

feridas ainda recentes, ouvindo ainda os sons lúgubres do campanário que nos chamava a 

entoar os salmos de misericórdia junto a campa do sincero amigo que perdemos, lutando, 

finalmente, com todos esses e outros sentimentos dolorosos, que mais se agravam, com a 

ciência que a tínhamos dos meios que se empregavam, para obter-se uma condenação contra 

nós, comparecemos anteontem à barra do tribunal, que devia julgar-nos.” 

“Compareceram apenas quarenta e três jurados, faltando cinco.” 

Procedendo-se ao sorteio dos doze juízes de fato, deram-se vários comentários, 

recusando por nossa parte doze, por parte dos autores doze, juraram suspeição sete, excluído 

por erro de nome um, por impedimento três, compondo o conselho tão somente oito senhores 

jurados. 

Em consequência por ser o último dia de sessão, e não ser permitido, pela lei, sortear-

se suplentes, o Dr. Juiz de direito, fazendo ver isso ao tribunal, declarou que de acordo com a 

lei adiava o julgamento do nosso processo para a próxima sessão do júri. 

Eis como em poucas palavras o Eco do Sul narrou essa cena que ainda foi uma lição 

de desengano para José Luís, pois apesar de perjurar por mais de uma vez seus cúmplices, 

nada conseguiu e não levou a fim tão negro atentado. 

José Luís não esperava esse desfecho, surpreendeu-se e afetou-lhe tanto esse resultado 

que sua moral sofreu de tal maneira que a voz pública dizia que José Luís num acesso de 

loucura tinha querido lançar-se ao arroio. 
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Pobre homem, era o castigo do céu, que principiava a ser aplicado ao filho maldito, 

depois de uma vida cheia de crimes, repleta de acontecimentos nefandos, depois de uma longa 

série de infâmias. 

O castigo do céu anunciava-se patente já na perda da razão de José Luís, queira Deus 

que não seja este o único. 
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CAPÍTULO XIII 

 

Ainda a justiça do céu 

 

Ribombavam fortemente os canhões saudando o astro benfazejo que precede a 

liberdade, ouviam-se os hinos entoados a casta deusa, acompanhados dos sons harmoniosos 

que ao ar se elevavam solenizando o aniversário da independência do quinto império. 

Corria placidamente o dia 7 de setembro de 1858, e toda a povoação de Jaguarão e de 

seus arredores achavam-se entregues ao entusiasmo inspirado pelas recordações daquele dia. 

Por toda a parte ouvia-se cantos patrióticos que enchiam a alma de entusiasmo, porque 

eram santas inspirações, expressões nascidas de corações liberais e patrióticos. 

Em tanto que por toda a cidade reinavam prazer, alegria e o entusiasmo. Numa casa 

situada na rua do Comércio via-se o desespero, a tristeza e o luto. 

Sobre uma mesa coberta com um tapete de damasco via-se o corpo inanimado de uma 

criança de cinco anos para seis anos, que tinha sido vítima de chamas. 

A infeliz criança estando brincando na sala de jantar aproximou-se a uma luz, e 

incendiada a roupa que vestia, poucos minutos depois já era um cadáver apesar dos esforços 

que fizeram por salvá-lo. 

Aquele menino era filho de José Luís. 

Terrível castigo do céu, fatal coincidência! 

Na noite do dia sete de setembro de 1836, José Luís foi esbofeteado, na noite de sete 

de setembro de 1855, mandou tentar contra a vida de um cidadão, e no dia sete de setembro 

de 1858, morreu vítima de um desastre horrível, o inocente filho de José Luís! 

Apesar de não estarmos na época em que os filhos purgavam os delitos dos pais, 

todavia cremos que a justiça divina não dorme, e que tarde ou cedo, o perverso reconhece, 

pelo dedo de Deus que lhe aponta, o quadro de suas atrocidades, e recebe desta ou daquela 

forma a justa punição de seus crimes. 

Desde aquele dia José Luís perdeu inteiramente a razão, e há dias que os acessos de 

loucura são furiosos, apesar disso o governo central, tendo conhecimento de todos os passos 

da sua vida nomeou-o ultimamente major ajudante do comando superior. 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   
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O ano de 1858 estava prestes a terminar sua carreira, o grão de areia da ampulheta do 

tempo ia cair, o céu da atalaia da fronteira estava radiante com toda a sua magnífica pedraria, 

e a lua semelhante a uma pérola no meio de círculo de brilhantes alumiava com sua luz de 

prata o calmo e límpido rio. 

Grande número de iates balançavam ali suavemente. A nova vila de Artigas, essa 

guarda avançada da república vizinha repousava tranquila e adormecida sobre as quietas e 

arenosas margens do termo de Jaguarão. 

Era meia noite, quando um homem passava aceleradamente pela beira do arroio, 

estava desinquieto. Era José Luís, que nos seus acostumados acessos de loucura, ia desabafar 

seus remorsos com os seguintes versos de F. Gomes Amorim. 

Deus tenha dó dele, e lhe perdoe, como nós lhe temos já perdoado! 

Eis o cântico predileto de José Luís:  

Sou assassino, manchado 
Com sangue de meus irmãos! 
Foi o meu nome riscado 
Da lista dos cidadãos! 
Sim, matei, que importa agora, 
Se o remorso me devora, 
Se fui infame ou feroz? 
Bebi sangue, saciei-me, 
Que importa se fui atroz. 
 
Tive amores, tão viçosos 
Que outros assim nunca vi! 
Por negros olhos formosos. 
Negros tomentos sofri! 
Tornei-me vil assassino, 
Hei de cumprir o meu destino, 
Si de morrer, morrerei! 
Deixo o meu nome manchado, 
Que importa se sou malvado, 
Hão de matar-me, matei!  
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Diário do Rio Grande, de 20 de outubro de 1854 

 

 

 

 

 

 

Reprodução da dedicatória do exemplar da Biblioteca Rio-Grandense 
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Reprodução da capa do exemplar da Biblioteca Rio-Grandense 

 

 

 

 

Reprodução da página 21 do exemplar da Biblioteca Rio-Grandense 
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Reprodução da página 47 do exemplar da Biblioteca Rio-Grandense 
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Recorte do jornal Diário do Rio Grande, 11 ago. 
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1896  

Cópia atual da certidão de óbito 
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Capa do processo de inventário obtido no Arquivo Público do Rio Grande do Sul 
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Artigo de Luis Henrique Torres publicado no jornal Agora de 15 de maio de 2012 
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