
  Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Educação e Humanidades 

Instituto de Letras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andreia Alves Monteiro de Castro 
 
 

 
 
 
Realidades, desejos, crimes e ficções: as cidades de Camilo Castelo Branco e 

Gervásio Lobato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2017  



Andreia Alves Monteiro de Castro 

 

 

 

 

Realidades, desejos, crimes e ficções: as cidades de Camilo Castelo Branco e Gervásio 

Lobato 

 

 

 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial 
para obtenção do título de Doutor, ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Área de concentração: Literatura 
Comparada. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Sergio Nazar David 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro 

2017 



 

 

Andreia Alves Monteiro de Castro 

 

Realidades, desejos, crimes e ficções: as cidades de Camilo Castelo Branco e Gervásio 
Lobato 

 

Tese apresentada, como requisito parcial 
para obtenção do título de Doutor, ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Área de concentração: Literatura 
Comparada. 

Aprovado em: 29 de março de 2017. 

Orientador: 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Sergio Nazar David 

Instituto de Letras – UERJ 

Banca Examinadora: 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Fernando Motta Oliveira 

Universidade de São Paulo 

_______________________________________________________ 

Prof. Dra. Dalva Maria Calvão da Silva 

Universidade Federal Fluminense 
 

_______________________________________________________ 

Prof. Dra. Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira 

Faculdade de História – UERJ 

_______________________________________________________ 

Prof. Dra. Maria Cristina Batalha 

Instituto de Letras – UERJ 
 

Rio de Janeiro 

2017 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sandra Maria Pires Alves, minha querida mãe, que mesmo tendo partido “tão cedo desta 
vida descontente”, deixou “lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em 
seu lugar”. Saudades, sempre! 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao Sérgio Nazar David, meu grande mestre e querido amigo. Pelo exemplo profissional 
e pessoal. Pela orientação firme e constante. Pelo incansável esforço que, sem dúvidas, me 
inspira e me faz desejar ser uma pesquisadora mais dedicada. Pela Força! 

 À minha banca de qualificação, Tania Bessone e Maria Cristina Batalha, pelas 
importantes contribuições, correções e elogios. 

 Ao meu marido Luis Henrique, meu verdadeiro amor. Por estar sempre ao meu lado. 
Pelas noites mal dormidas. Por sempre torcer pelo meu sucesso e vibrar com as minhas 
conquistas. Por acreditar sempre em mim. 

 À Janaina e ao Luis Henrique, meus amados filhos. Pela alegria, carinho e afeto que me 
ofertam continuamente. Ser mãe é uma das melhores experiências da minha vida. 

 À Luciana e ao Antero, meus queridos irmãos. Pela companhia e apoio. Por me 
ensinarem a dividir. Compartilhamos a mesma essência, a mesma educação. 

 À Ana Comandulli, à Elisabeth Martini e ao Eduardo da Cruz, amigos para todas as 
horas. Pela alegria e disposição. Por me acompanharem nos momentos mais penosos da 
pesquisa e nos mais divertidos também. Por nossas conversas sobre Arte, Literatura e História 
e principalmente sobre a vida. Por me mostrarem que a nossa existência pode ser intensa, 
profunda e leve. 

 À Maria Helena Baião e à Ana Raquel Henriques pela simpatia e pela disponibilidade. 
O acesso ao Teatro Anatômico da Faculdade de Medicina de Lisboa e à cabeça do último 
condenado português foi importantíssima! 

 A todos os professores que contribuíram para os meus estudos. Pelos ensinamentos. Pela 
disposição. Por me ensinarem a amar o magistério. 
 
 A todos os meus amigos, colegas e parentes, sem os quais a vida não teria a mesma 
graça. Pelo incentivo. Pelas risadas. Por todos os bons momentos.  
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O mistério é a coisa mais nobre de que podemos ter experiência. É a emoção que se encontra 
no cerne da verdadeira ciência. Aquele que não sente essa emoção e que não pode mais se 
maravilhar nem se espantar, é como se já estivesse morto. 

Albert Einstein 

 
Nos mezes mortos quem faz o jornal é o criminoso. Abrindo qualquer periódico de Junho, Julho 
e Agosto, vê-se logo na primeira pagina em letra garrafal: Crime de Braga; Crime de Entre-
Campos, Crime de Carnide; Crime de Loures, além dos crimes da rua Fuencarral em Madri e 
dos crimes de Pariz, Londres, Petersbourgo etc.,etc., etc. 

Raul - Jornal do Commercio 



 
 

 
 

  RESUMO 

 

CASTRO, Andreia Alves Monteiro de Castro. Realidades, desejos, crimes e ficções: as cidades 
de Camilo Castelo Branco e Gervásio Lobato. 2017. 268 f. Tese (Doutorado em Literatura 
Comparada) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2017. 
 

O objetivo desta tese é analisar, em perspectiva comparada, como Camilo Castelo 
Branco (1825-1890) e Gervásio Lobato (1850-1895) representaram e discutiram as 
transformações do conceito de crime e as estratégias de combate à criminalidade na segunda 
metade do século XIX em Portugal. O grande aumento populacional, a defesa da propriedade 
privada, as novas relações de trabalho e a concentração de renda acirraram os conflitos entre as 
elites e as classes populares nos dois maiores centros urbanos: Lisboa e Porto. O medo e a 
sensação de insegurança fizeram com que a pobreza fosse criminalizada, marginalizada e 
impelida para as periferias das cidades. A força policial e o aparato jurídico reforçam esse 
processo estigmatizante, restringindo a mobilidade e os direitos das chamadas “classes 
perigosas”. Através dos romances Mistérios de Lisboa (1854) e Memórias do Cárcere (1862), 
Camilo mostra que fidalgos e burgueses endinheirados, longe de precisarem transgredir para 
garantir a sua subsistência, se valiam das mais variadas formas de violência para manter a sua 
honra e realizar os seus mais sórdidos anseios. A cadeia era então o destino apenas dos 
delinquentes mais pobres. Os relatos das vidas de seus companheiros de cadeia e das de outros 
dois criminosos que pretendeu ajudar revelam que o escritor também defendia que todos os que 
sofrem por um erro cometido mereciam uma segunda chance. No final do oitocentos, 
investigadores, médicos e peritos contam com um novo aparato científico para comprovar a 
ocorrência e descobrir a autoria de um crime. Os periódicos e os romances passaram a retratar 
e registrar tais procedimentos em detalhes. Gervásio Lobato, atento às inovações da ciência, 
trazidas para a literatura, abordou, em Os Mysterios do Porto (1890-1891), os sofrimentos e as 
aspirações dos que não podiam ou não conseguiam se encaixar no senso comum, por isso 
mesmo mais sujeitos à delinquência. Em Camilo, está em primeiro plano certa compaixão por 
tudo que é humano. Em Gervásio, desponta a acusação endereçada ao social. 
 

Palavras-chave: Literatura criminal. Romance oitocentista. Romance folhetim. Eugène Sue. 

Camilo Castelo Branco. Gervásio Lobato. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
CASTRO, Andreia Alves Monteiro de Castro. Realities, desires, crimes and fictions: the cities 
of Camilo Castelo Branco and Gervásio Lobato. 2017. 268 f. Tese (Doutorado em Literatura 
Comparada) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2017. 
 

 The goal for this thesis is to analyse, using compared perspectives, how Camilo Castelo 
Branco (1825-1890) and Gervásio Lobato (1850-1895) represented and discussed the 
transformations of the concept of crime and strategies of criminality combat on the second half 
of the XIX century in Portugal. The great population increase, the defence of private property, 
the new work relations and the income concentration heightened the conflict between the elite 
and the popular class of the two larger urban centres: Lisbon and Porto. The fear and the feeling 
of insecurity made poverty become a crime, marginalised and pushed to the cities’ outskirts. 
The police force and the judicial array reinforced such stigmatising process, restricting the 
mobility and rights for the so-called “dangerous classes”. Through the novels Mistérios de 
Lisboa (1854) and Memórias do Cárcere (1862), Camilo displays that the wealthy gentry and 
bourgeoisie, far from needing to commit transgressions to guarantee their subsistence, used all 
sorts of violence to keep their honour and realise their dirtiest desires. Jail, back then, was a 
destiny for only the poorest felons. The life accounts from his fellow cellmates and from other 
two criminals that he intended to help reveal that the writer also defended that all of those who 
suffer for mistakes they made deserved a second chance. At the end of the eighteenth century, 
investigators, physicians and experts relief on a new scientific apparatus to prove the occurrence 
and find out the authorship of a crime. The periodicals and the romances began to depict and 
register such procedures in detail. Gervásio Lobato, who paid close attention to the science 
innovations translated to literature, approached, in Os Mysterios do Porto (1890-1891), the 
sufferings and aspirations of those who couldn’t or who didn’t manage to fit in the common 
sense, and because of that more susceptible to delinquency. In Camilo, there is a certain 
compassion for all that is human on the foreground. In Gervásio, the accusation addressed to 
society shines. 

 

Keywords: Criminal literature. Eighteenth-century novels. Serial novels. Eugène Sue. Camilo 

Castelo Branco. Gervásio Lobato. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 

CASTRO, Andreia Alves Monteiro de Castro. Réalités, désirs, crimes et fictions: les villes de 
Camilo Castelo Branco et Gervásio Lobato. 2017. 268 f. Tese (Doutorado em Literatura 
Comparada) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2017 

 

 Dans une perspective comparative, l'objectif de cette thèse est d'analyser comment 
Camilo Castelo Branco (1825 à 1890) et Gervasio Lobato (1850-1895) ont fait représenter et 
ils ont discuté du changement de la notion de crime et des stratégies de lutte contre la criminalité 
dans la seconde moitié du XIXe siècle au Portugal. La forte augmentation de la population, la 
protection de la propriété privée, les nouvelles relations de travail et la concentration des 
revenus ont enflammées les conflits entre les élites et les classes populaires dans les deux plus 
grands centres urbains: Lisbonne et Porto. La peur et le sentiment d'insécurité ont conduits à la 
criminalisation de la pauvreté, qu’une fois marginalisée,  a été poussé vers les périphéries des 
villes. La force de police et l'appareil judiciaire renforçaient ce processus stigmatisant, que 
limitait la mobilité et les droits des soi-disant «classes dangereuses». À travers les romans 
Mistérios de Lisboa (1854) et Memórias do Cárcere (1862), Camilo montre que les nobles et 
les riches bourgeois, loin d’avoir besoin de transgresser les lois pour assurer leur subsistance, 
en réalité, ils ont utilisé de diverses formes de violence pour maintenir son honneur et satisfaire 
leurs désirs les plus vils. Ainsi, la prison était réservée aux délinquants les plus pauvres. Les 
textes autobiographes de leurs compagnons de prison et les écrits de deux autres criminels, que 
Camilo a voulu les aider, renforcent l’idée de l'écrivain que considérait que tous ceux qui 
souffrent à cause d’une erreur méritait une deuxième chance. À la fin de XIXe siècle, des 
chercheurs, des médecins et des experts ont un nouveau dispositif scientifique pour prouver 
l'existence de traces d’un crime et de découvrir son auteur. Les journaux et des romans ont 
commencé à présenter et à décrire ces procédures en détail. Attentif aux innovations de la 
science, comme le démontre son livre Os Mysterios do Porto (1890-1891), Gervasio Lobato a 
apporté à la littérature les souffrances et les aspirations de ceux qui ne pouvaient pas ou ne 
savaient pas comment s’adapter au bon sens, c’est exactement pour ça, qu’ils étaient plus 
sensibles à la délinquance. Dans son œuvre, Camilo a mis au premier plan la compassion pour 
tout ce qui est humain. En Gervasio, l'accusation fait l'irruption et elle pointe pour la vie 
sociale”. 

 

Mots-clés: Littérature criminelle. Roman du dix-neuvième siècle. Roman feuilleton. Eugène 

Sue. Camilo Castelo Branco. Gervasio Lobato. 
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INTRODUÇÃO 

 

A segunda metade do século XIX foi marcada por uma profunda reorganização e 

modernização do espaço urbano. As cidades cresceram territorialmente e em população, as 

novas relações de trabalho acirraram conflitos e tornaram mais evidentes a desigualdade e a 

exclusão social.  

A urbanização, estreitamente ligada à noção de civilidade, também acarretou a 

implementação compulsória de novos códigos e valores sociais. Os comportamentos e as 

formas de sociabilidade associados às camadas mais baixas da sociedade, antes tolerados e até 

mesmo considerados banais, passaram a ser duramente reprimidos. 

A violência e o que era considerado vício pelo senso comum da época, logo, foram 

associados à pobreza, marginalizada, segregada e circunscrita às áreas periféricas dos centros 

urbanos. Antigos mecanismos estatais de repressão foram aperfeiçoados e outros tantos criados 

para garantir a segurança pública. Esse complexo aparelhamento policial, jurídico e científico, 

na prática, agiu com um único objetivo: controlar e afastar as “classes perigosas”.1  

Os centros urbanos se consagravam não só como o lugar do progresso e da oportunidade, 

mas também da desordem e da insegurança. Neste ambiente, a figura do criminoso se delineou 

e ganhou grande destaque, e o crime se tornou motivo de constante preocupação e de infinita 

curiosidade.  

A proposta deste livro é analisar, ao longo de quatro capítulos e em perspectiva 

comparada, como Camilo Castelo Branco e Gervásio Lobato representaram e discutiram as 

transformações dos conceitos de crime e criminoso em uma sociedade de regras tão austeras, 

que eram quase impossíveis de serem cumpridas, sobretudo por quem não tinha privilégios.  

Para cumprir com esse objetivo, as obras literárias escolhidas como corpus principal do 

livro foram os Mistérios de Lisboa (1854) e as Memórias do Cárcere (1862), de Camilo Castelo 

Branco e Os Mistérios do Porto (1890-1891), de Gervásio Lobato. Nestes romances, os autores 

retratam, de maneira singular, as modificações nas maneiras de interpretar, de prevenir e de 

reprimir o crime nos dois maiores centros urbanos portugueses do período. O cotejo dessas 

obras revela uma visão abrangente desta época, tão marcada por transformações políticas e 

sociais e também por um momento de transição, na cena literária, do romantismo para o 

realismo.  

 
1 CHEVALIER, Louis. Classes Laborieuses et Classes Dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe 
siècle. Paris: Perrin, 2002. 
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No primeiro capítulo destacaremos como, no oitocentos, os acontecimentos delituosos 

receberam uma grande divulgação e um público cada vez mais ávido pela notícia. Os 

criminosos alcançaram um inusitado protagonismo na imprensa, na literatura e nos estudos 

científicos, consequência da forma obsessiva com que a sociedade encarava a crescente 

criminalidade. Conforme aponta Louis Chevalier (2002), mais importante do que o receio do 

crime, era o interesse que ele despertava, e quase ninguém escapava a esse fascínio. Neste 

capítulo, o foco recai sobre o papel fundamental do folhetim na ampliação do público leitor e 

na difusão dos textos que abordavam a miséria, a loucura, a violência e os crimes mais 

sangrentos. Os editores, atentos aos desejos de seus leitores, baratearam as assinaturas e 

investiram em escritores que, empregando uma linguagem mais acessível e atraente, 

exploraram tais dramas cotidianos, encurtando, inúmeras vezes, as distâncias entre a realidade 

e a ficção.   

No segundo capítulo, mostraremos como Camilo, em os Mistérios de Lisboa, denunciou 

que velhos preconceitos, muita ambição e antiquadas convenções impeliam até mesmo os casais 

apaixonados às transgressões. Mas nem todo crime abordado no romance tinha motivações 

sociais. Muitos dos criminosos descritos no romance agiam motivados pela ganância, pela 

vingança, pela concupiscência, por ciúmes, isto é, por sentimentos essencialmente humanos. 

Através do destino dado a essas personagens, o autor também aponta que a justiça dos homens 

não punia os ricos e poderosos. Nesses casos, o castigo só chegaria para os atormentados pelas 

contrições, que precisavam confessar os seus delitos (ao padre ou ao leitor) e cumprir 

penitências auto impostas, numa constante dialética de crime/castigo. A obra, por vezes, discute 

o papel social do cristianismo, a falência do sistema eclesiástico e, sobretudo, a forma pela qual 

cada indivíduo se relaciona ou concebe a religião. Seja como for, o olhar de Camilo é de 

compaixão pelos que sofrem e de pouco apreço pelos ordenamentos humanos.  

No terceiro capítulo, pretendemos mostrar que, se, nos Mistérios de Lisboa, Camilo 

dedicou somente às personagens das classes sociais abastadas, discutindo, assim, a associação 

direta entre a pobreza e a crime, tão presentes no Mistérios de Paris, de Eugène Sue, nas 

Memórias do Cárcere, o autor português comprova que a cadeia era um mundo essencialmente 

habitado por pobres que não eram necessariamente criminosos. A partir de um relato minucioso 

e, por vezes, lírico, Camilo comenta como era o cotidiano no interior daquele que era o maior 

instrumento de repressão oitocentista. Um desses prisioneiros, José do Telhado, ganha fama e 

notoriedade, despertando o interesse de muitos leitores e de outros autores. 
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Para o quarto e último capítulo mostraremos Gervásio Lobato, no seu “romance de 

sensação”, Os Mysterios do Porto (1890-1891). Gervásio é um dos últimos escritores 

portugueses a se apropriar do modelo difundido por Eugène Sue para registrar e analisar os 

segredos do segundo maior centro urbano português da época. Gervásio esgota todo o 

vocabulário criminal do período: associações secretas, assaltos de estrada, envenenamentos, 

furto, duelo, adultério, lenocínio, prostituição, estupro, raptos, violação de menores, tribadismo, 

sodomia, etc. Muitos desses casos foram inspirados em famosos crimes que, de fato, 

aconteceram e foram estampados nas páginas dos jornais. Por estas razões, a análise dessa obra 

quase esquecida se torna bastante relevante para o entendimento da criminologia oitocentista. 

Neste romance, as personagens pobres são vítimas de quem tinha respeito público, prestígio 

político, poder econômico e nenhum escrúpulo. Ao mesmo tempo que apresenta as tragédias 

íntimas, o autor, seja no discurso do narrador ou na fala das personagens, discute até que ponto 

aquela estrutura político-social era a principal responsável por tamanhas dores e injustiças. 

A observação sobre os avanços e a denúncia dos problemas trazidos pela modernização 

e urbanização das cidades são um forte elo que liga as obras abordadas aqui. Esses folhetins, 

considerados, ainda, por muitos, como exemplos de “literatura fácil”, ao fundir jornalismo e 

poesia, incitavam os seus leitores a uma reflexão permanente acerca dos dilemas enfrentados 

naqueles idos. Mistérios que esses autores insistiam em desvendar. 

Através do que é evidenciado ou das pistas deixadas nos textos, poderemos delinear, 

com certa clareza, um amplo cenário das transformações políticas, sociais e culturais ocorridas 

no século XIX. As relações intertextuais (de aproximação, de afastamento, de diálogo 

continuado) presentes nessas obras, no plano da forma e do conteúdo, são sintomas de novos 

modos de pensar e de produzir literatura, de novas tomadas de posição pelos intelectuais, de 

uma sociedade em franca transformação. Um mundo novo vinha surgindo lentamente. Na tela 

do futuro por vezes nossos antepassados viam desenhar-se uma expectativa de maior liberdade, 

no campo político e também na esfera privada. Mas a liberdade era também assustadora: uma 

moeda cuja outra face cunhavam-se também turbulências, incertezas, medos e crimes. 
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Figura 1 –  Eugène Sue 

 

 
Fonte: Litografia de Benjamin. In: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10524971s.r=Eugene%20sue?rk=150215;2. 
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1. A PRESENÇA MARCANTE DO CRIME NA IMPRENSA E NA LITERATURA 
OITOCENTISTA 

 

 
Ô grande ville! [...] n’es-tu point, à toi 
seule, l’emblème énigmatique du 
monde? 
Rocambole, Ponson du Terrail 
 

Dae-me assassinos e tavernas que eu 
vos darei Mysterios. 
Mistérios de Fafe, Camilo Castelo 
Branco. 
 

 

Nos oitocentos, o triunfo da economia capitalista industrial acelerou, de maneira 

impressionante, o processo de modernização dos grandes centros urbanos. À medida que esse 

processo avançava, o dia a dia de seus habitantes também se modificava. As cidades foram, 

paulatinamente, equipadas com amplas ruas pavimentadas, bulevares articulados, imóveis 

padronizados providos de água, esgoto e gás, relógios públicos, praças arborizadas, belíssimos 

parques, transportes coletivos, passeios públicos, escolas, teatros, bares e cafés (SALGUEIRO, 

2001, p. 23-24).  

Ainda assim, a melhoria das condições de vida e o conforto não foi ofertada para todos 

os moradores das cités: “o espectro da miséria [se erguia] formidável ao lado da opulência” 

(CASTELO BRANCO, 1991, p. 280). Uma parcela importante da população citadina não 

desfrutou dos benefícios da urbanização. A pobreza foi vista como um foco constante de 

insalubridade, de violência e de vícios: 

Para os planejadores de cidades, os pobres eram uma ameaça pública, suas 
concentrações potencialmente capazes de se desenvolver em distúrbios 
deveriam ser cortadas por avenidas e bulevares, que levariam os pobres dos 
bairros populosos a procurar habitações em lugares não especificados, mas 
presumidamente mais sanitarizados e certamente menos perigosos 
(HOBSBAWM, 1996, p. 295). 

As chamadas classes dangereuses2 foram apartadas dos circuitos em que circulavam as 

pessoas abastadas e elegantes, sofrendo, portanto, um processo de marginalização compulsória 

cotidiana (CHESNEY, 1981, p. 36). Consolidou-se a prerrogativa da suspeição generalizada, 

isto é, todo cidadão era suspeito até que se provasse o contrário (CHALHOUB, 1990). 

 
2 CHEVALIER, Louis. Classes Laborieuses et Classes Dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe 
siècle. Paris: Perrin, 2002. 
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O surgimento da “cidade grande” impingiu aos governos a necessidade de intervir no 

espaço, normatizando a sociedade e ordenando a vida: uma “existência controlada e 

desnaturalizada” (BENJAMIN, 2000, p. 38). As ruas deviam estar “em ordem, sem gente a 

jogar, sem gente parada, sem gente a dormir, sem gente a defecar, sem gente a correr” 

(LOUSADA, 1995, p. 120).  

As ruas passaram a ser, cada vez mais, destinadas ao passeio dos elegantes, à circulação 

e ao embelezamento citadino e, cada vez menos, à permanência ociosa, ao comércio e aos 

conflitos. Nesta perspectiva, o trabalho e o lazer, que nelas, antes, se desenrolavam, não só 

deviam ser remetidos a locais próprios, como deviam ser exercidos em determinadas horas, 

“sem deturpar ou afear o prospecto da cidade” (LOUSADA, 1995, p. 120). A ociosidade, mãe 

de todos os vícios, foi o leitmotiv da época. Enquanto os inválidos desamparados deveriam ser 

removidos e levados para asilos, os ociosos com idade e saúde para trabalhar foram 

considerados delinquentes, sujeitos às sanções penais previstas para cada delito. 

As ações regulamentadoras e coercitivas não foram, apenas, exercidas pelos 

instrumentos de controle do Estado. Os chamados “cidadãos honrados” também cooperaram, 

sobremaneira, com as autoridades na tarefa de disciplinar os comportamentos e, sobretudo, de 

tirar a “gentalha”, suja, rude e suspeita das ruas. Os comerciantes e artesãos se queixaram dos 

vendedores ambulantes. Os distintos moradores reclamaram da presença de vadios ou da 

arruaça dos que jogavam e dos que brigavam nas suas vizinhanças. Homens e mulheres de “boa 

família” denunciaram o inoportuno escândalo que a obscena presença das meretrizes na via 

pública, em plena luz do dia, à vista de todos, causava. 

Hábitos e atitudes, antes considerados banais e cotidianos, foram criminalizados pela 

política de moralidade, de ordenação e de “limpeza” prescritas pelo novo tratado de urbanidade, 

que procurava controlar dos grandes aos pequenos detalhes da vida das pessoas. Segundo Maria 

Alexandre Lousada, em Lisboa, entre 1780 a 1834, quem estivesse na rua fora de horas, fizesse 

ajuntamentos ou dormisse nas vias públicas poderia ser preso (1995, p. 145). 

Fábricas, quartéis, prisões, hospícios, sanatórios, asilos, orfanatos, internatos, escolas, 

seminários e conventos funcionaram como instâncias de enquadramento e contenção. Mesmo 

assim, a sensação de insegurança era crescente, e o crime foi encarado como um sinal visível 

de desordem ou de doença social, que devia ser investigada, descrita e debelada. 
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Esse foi um período de ampla renovação das instituições criminais no Ocidente. Foram 

elaborados, nesta época, a quase totalidade dos Códigos Civis e Penais3 que regeram e, em 

muitos casos, ainda regem a vida jurídica de muitos desses países. Buscou-se, cada vez mais, 

estabelecer uma distinção entre delito e pecado, destituindo privilégios e enfraquecendo, ainda 

mais, a influência dos membros do Ancien Régime.  

Se o pecado era considerado uma “infração à lei natural, à lei religiosa e à lei moral”, o 

crime se tornou uma infração à lei civil, “explicitamente estabelecida no interior de uma 

sociedade, pelo lado legislativo do poder político” (FOUCAULT, 2005, p. 80), deixando de ser, 

essencialmente, visto como uma questão de foro íntimo, entre o pecador e a sua divindade, entre 

o ofensor e a sua vítima, passando a ser entendido como um marcante problema social, de foro 

externo. Eram, portanto, necessárias, urgentes e vigorosas medidas para combatê-lo.  

Muitos crimes presentes nos novos códigos ainda estavam relacionados a questões 

estritamente morais, como o crime de adultério, que, em alguns códigos, era expresso 

ostensivamente na forma de artigo e com pena prevista ou, em outros, subentendido no 

reconhecer ao ofendido o direito de matar o par adúltero, caso o surpreendesse em flagrante. 

Em ambas as ocorrências, o crime de adultério era tido como especialmente gravoso se 

praticado pela mulher e visto de maneira mais benevolente se a infidelidade conjugal fosse do 

homem. 

O homicídio, o roubo, o furto, o estupro, a vadiagem, a mendicidade, a prostituição, o 

lenocínio, a desordem, a desobediência às autoridades, a embriaguez, as ofensas corporais e as 

injúrias foram os crimes mais comuns nesta época; e o confisco de bens, os trabalhos forçados, 

o degredo e a privação total ou parcial da liberdade, as penas mais empregadas.  

A pena capital, embora fosse prevista para inúmeros delitos4, enfraquecida pela difusão 

dos ideais iluministas, só era aplicada aos casos considerados mais gravosos ou de imensa 

comoção popular.  As execuções legais, que, por muito tempo, haviam sido espetáculos 

públicos e notadamente populares, uma vez que atraíam multidões, eram, pouco a pouco, 

entendidas como violentos e cruéis atentados à dignidade humana cometidos justamente por 

quem deveria garantir que a barbárie e a selvageria fossem eliminadas ou paulatinamente 

 
3 Países e códigos oitocentistas: França - 1810, Espanha - 1822, 1848 e 1870, Brasil - 1830 e 1890, Portugal - 
1852 e 1886, Áustria - 1852, Suécia - 1864, Bélgica - 1867, Alemanha - 1870, Mónaco - 1874, Hungria -  1878, 
Luxemburgo - 1879, Itália - 1889, Holanda - 1881 e Finlândia - 1889. 
 
4 Segundo Foucault (2010, p. 19), a legislação da Inglaterra Vitoriana contabilizava mais de 200 crimes capitais, 
e sobre o assunto, o estudioso Eduardo Correia afirma que era raro o título no qual não se previa a pena de morte 
nas Ordenações do Reino, que se mantiveram em vigor até meados do século XIX. 
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revogadas. Como afirma Foucault, no “fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de 

algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se extinguindo ” (2010, p. 13).  

 

 
Figura 2 – Linha do tempo da abolição da pena de morte na Europa 
 

 
Fonte: PINKER, 2013, p. 221. 
 

Com a reforma penal e das prisões de 1867, Portugal assumiu a posição de vanguarda e 

se tornou uma das primeiras nações a abolir a pena de morte para todos os crimes que não 

fossem do âmbito militar, comutando-a por outras modalidades, como prisão celular, 

banimento, reclusão, prisão com trabalho obrigatório, etc. Na verdade, desde o século XVIII, 

as execuções legais não tinham mais sido aplicadas às mulheres5 e, no caso dos homens, a 

Constituição Liberal de 1822 já as tinha limitado bastante. Sem dúvida, um dos maiores passos 

para a sua efetiva revogação foi tomado em 1852, com o chamado ato adicional à Carta 

Constitucional (de 1826), apresentado pelo Ministro dos Negócios Eclesiásticos e Justiça, 

António Luís de Seabra, que aboliu a pena capital para crimes políticos.  

Desde então, várias iniciativas legislativas foram apresentadas em sessões plenárias da 

Câmara dos Deputados, no sentido de alargar a abolição desta pena a crimes civis. Em 1867, 

na sessão de 28 de fevereiro, foi apresentada uma proposta para a reforma penal das prisões e 

a extinção da pena de morte e de trabalhos públicos, de Augusto César Barjona de Freitas, 

 
5  A última condenada a ser executada legalmente foi Luísa de Jesus, em 1772. A jovem de 22 anos foi acusada 
de matar os muitos enjeitados que ia com frequência buscar na Roda dos Expostos, administrada pela Misericór-
dia. Para mantê-los, ela recebia a quantia de 600 réis por órfão “adotado”, mas nenhum deles sobreviveu. Em 
uma busca a sua casa, foram encontrados cerca de 33 cadáveres, uns decepados, outros esquartejados. Antes de 
ser garrotada, foram-lhe cortadas as mãos, fato inédito para as execuções de mulheres, devido ao enorme choque 
que o caso causou a toda a sociedade. 

Países Europeus com pena de morte 

Países Europeus que realizaram execuções 
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Ministro dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, discutida nas sessões de 18 e 21 de junho 

desse ano.  

O Ministro Barjona de Freitas, em seu relatório, defendeu que a “pena que paga o sangue 

com o sangue, que mata mas não corrige, que vinga mas não melhora, e que usurpando a Deus 

as prerrogativas da vida e fechando a porta ao arrependimento, apaga do coração do 

condemnado toda a esperança de redempção, e oppõe á fallibilidade da justiça humana as trevas 

duma punição irreparavel” (Diário de Lisboa, 1º de março de 1867, p. 594).  A proposta de lei 

foi aceita e, definitivamente, oficializada com a reforma sancionada pelo rei D. Luís.  
Figura 3 – Carta de lei pela qual D. Luís sanciona o decreto das Cortes Gerais de 26 de junho de 1867, 
aprovando a reforma penal e das prisões com abolição da pena de morte. 1867-06-26 a 1867-07-01.  

        
Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em: 

http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2015/06/Abolicao_1867.pdf. 
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   O escritor e polemista francês Victor Hugo, grande defensor da abolição da execução 

legal, que chegou a apresentar, neste sentido, um projeto de lei quando foi deputado (1848-

1851), escreveu, do seu exílio britânico, uma carta6 ao diretor do Diário de Notícias, Eduardo 

Coelho, felicitando “a nação que dá o exemplo à Europa”. A correspondência, datada de 2 de 

julho, foi publicada oito dias depois na primeira página do jornal:   

Hauteville-House, 2 de julho de 1867.  
Sr. Eduardo Coelho.  
Está pois a pena de morte abolida n'esse nobre Portugal, pequeno povo que 
tem uma grande história! Penhora-me a recordação da honra me cabe nessa 
victoria illustre. Humilde operario do progresso, cada novo passo que elle 
avança me faz pulsar o coração. Este é sublime. Abolir a morte legal deixando 
á morte divina todo o seu direito todo o seu mysterio é um progresso augusto 
entre todos. Felicito o vosso parlamento, os vossos pensadores, os vossos 
escriptores e os vossos philosophos! Felicito a vossa nação. Portugal dá o 
exemplo á Europa. Disfructae de antemão essa immensa gloria. A Europa 
imitará Portugal, Morte á morte! Guerra á guerra! Odio ao odio. Viva a vida! 
A liberdade é uma cidade a immensa, da qual todos somos cidadãos. Aperto-
vos a mão como meu compatriota na humanidade. 
VICTOR HUGO. 

 
Figura 4 – Carta de Victor Hugo ao diretor do Diário de Notícias, Eduardo Coelho 

  
Fonte: Jornal Diário de Notícias, n. 716,10 de julho 1867, p. 1. 

 
6 Desta carta, só se conhece a tradução em língua portuguesa publicada no periódico. Ainda não se tem notícias 
do documento original. 
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Esta não foi a única missiva enviada por Victor Hugo a um jornalista com este propósito 

na ocasião. Pedro de Brito Aranha, que por morte de Eduardo Coelho foi convidado para ocupar 

o seu lugar, enviara-lhe, em 27 de junho, a notícia do resultado da votação das duas câmaras do 

parlamento, final de um processo legislativo iniciado em fevereiro de 1866. O escritor 

respondeu 18 dias depois da mesma morada assinalada na carta ao Diário de Notícias: 
À M. PEDRO DE BRITO ARANHA 
Hauteville-House, 15 juillet. 
Votre noble lettre me fait battre le coeur. 
Je savais la grande nouvelle ; il m’est doux d’en recevoir par vous l’écho 
sympathique. 
Non, il n’y a pas de petits peuples. 
Il y a de petits hommes, hélas ! 
Et quelquefois ce sont ceux qui mènent les grands peuples. 
Les peuples qui ont des despotes ressemblent à des lions qui auraient des 
muselières. 
J’aime et je glorifie votre beau et cher Portugal. Il est libre, donc il est grand. 
Le Portugal vient d’abolir la peine de mort. 
Accomplir ce progrès, c’est faire le grand pas de la civilisation. 
Dès aujourd’hui le Portugal est à la tête de l’Europe. 
Vous n’avez pas cessé d’être, vous Portugais, des navigateurs intrépides. Vous 
allez en avant, autrefois dans l’océan, aujourd’hui dans la vérité. Proclamer 
des principes, c’est plus beau encore que de découvrir des mondes 
Je crie : Gloire au Portugal, et à vous : Bonheur ! 
Je presse votre cordiale main. 
Victor Hugo  
(HUGO, 1938, p. 245). 
 

E Diogo Alves, o Pancada, ficou conhecido como o último grande criminoso7 a ser 

condenado à pena máxima em Portugal. O temido e célebre bandoleiro galego, foi encaminhado 

à forca em 19 de fevereiro de 1841, no cais do Tojo da Boavista, ao ser responsabilizado pelo 

homicídio de quatro pessoas, uma viúva e três crianças, hóspedes de Pedro Andrade, um 

abastado e famoso médico. Esta chacina teria sido decorrente de um assalto desastroso 

perpetrado pelo bando de Diogo à casa da família do médico, na Rua do Alecrim, que, naquela 

altura, mudara o seu modus operandi. Como o crime teve grande repercussão na época, o 

assassino logo foi descoberto.  

Após ter sido detido, juntamente com a amante e reconhecida cúmplice Gertrudes 

Maria, a Parreirinha, e com a filha da taberneira “de má nota” que, na data, contava apenas dez 

anos, o assassino do aqueduto foi conduzido à cadeia do Limoeiro, de onde só sairia para o seu 

derradeiro destino.  

 
7 Na verdade, o último condenado a ser enforcado foi Francisco de Matos Lobo no dia 6 de abril de 1842. O 
rapaz, depois de abandonar a vocação eclesiástica, teria vitimado, por despeito amorosos e por dinheiro, uma 
jovem tia viúva, os seus dois filhos menores e a criada da casa. 
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Figura 5 – Litogravura de Diogo Alves e seus companheiros assassinando a família do Doutor Andrade 

 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal – Biblioteca Nacional Digital em <http://purl.pt/27611>. 
 

Conforme informam os jornais daqueles idos, teria sido a menina a revelar, em 

interrogatório, muitas das atrocidades cometidas por Diogo, das quais ela teria tomado 

conhecimento, em parte, por ter ouvido conversas, e, em parte, por tê-las presenciado.  
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Figura 6 – Interrogatório de uma testemunha contra Diogo Alves 

 
Fonte: O Ecco: Jornal Crítico, Litterario e Político, n. 454, 28 de fevereiro de 1840, p. 7731. 
 
Figura 7 – Notícia sobre uma execução 

 
Fonte: Jornal A Revolução de Setembro, n. 85, 20 de fevereiro de 1841, p. 3. 

“Os espectadores apinhados em toda a parte acorriam a ver este 
facinoroso, que tão célebre se tornara. Punge todos os corações 
bem formados ver um homem perder a vida às mãos do verdugo; 
mas os crimes deste infeliz pesavam tanto ainda na memória de 
todos, enchiam de tal horror todos os espíritos, que por toda a parte 
se amontoavam e atropelavam curiosos a ver o aspecto do homem 
feroz, e certificarem-se que alfim a justiça exerceia a sua acção 
protectora, a respeito da sociedade, castigadora a respeito dos réus. 
As vítimas do nefando assassínio foram vingadas”. 
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Afora esse crime, Diogo Alves foi considerado culpado pelo assalto e pelo assassinato 

de dezenas de pessoas, que, após serem espoliadas de todos os bens que transportavam, foram 

atiradas de uma altura de, aproximadamente, 65 metros, medida do Arco Grande do Aqueduto 

das Águas Livres, pela quadrilha do salteador. Estas vítimas eram, em sua maioria, negociantes 

de produtos agrícolas, os chamados saloios, que vinham das zonas rurais e utilizavam a 

passagem do aqueduto para encurtar o caminho à capital, onde vendiam os seus produtos. 

Talvez, por serem pessoas humildes, as suas mortes não tenham despertado a atenção das 

autoridades e, sem a devida investigação, na época, muitas delas foram consideradas suicídios.  

Sendo assim, a certeza de que os comerciantes trariam consigo os ganhos de suas 

vendas, a falta de iluminação e a investigação policial precária favoreciam, sobremaneira, a 

ação do bando conhecido por não poupar sequer as idosas e as crianças. Isto só cessou quando 

a passagem do aqueduto foi fechada, justamente devido ao grande número de mortes. Esta 

situação teria obrigado a quadrilha a mudar a sua prática criminosa, levando-os a assaltar e a 

matar pessoas “importantes” e, assim, a serem descobertos e presos. 
Figura 8 – Fotografias do Aqueduto das Águas Livres 

               
 Fonte: Acervo do autor, 2016. 
 

O “Pancada” foi, de fato, um bandido citadino, pois não só agiu no espaço urbano para 

subtrair o dinheiro de suas vítimas, como se valeu das características espaciais e 

socioeconômicas, próprias aos grandes centros, para premeditar e praticar seus crimes, 

divergindo de outros bandoleiros oitocentistas, como os soldados e guerrilheiros José Joaquim 
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de Sousa Reis, o Remexido8, e José Teixeira da Silva, o José do Telhado9, heroificados devido 

à liderança de movimentos com forte apelo social e político. 

O salteador foi decapitado e a sua cabeça foi entregue a um entusiasta português da 

recém-criada Frenologia,10 o professor e médico Lourenço da Luz, que viu o caso como uma 

oportunidade de trabalhar a par dos grandes criminologistas europeus de sua época, cujas teorias 

provocavam certa expectativa na comunidade científica médica internacional. Espantosamente, 

tal parte do corpo de Diogo Alves, ainda hoje, se mantém preservada dentro de um frasco com 

formol, podendo ser visitada no teatro anatômico da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa. 
Figura 9 – Fotografia da cabeça de Diogo Alves  

 
Fonte: Acervo do autor, 2016. 
 

 A vida e os crimes do assassino do aqueduto interessaram e aguçaram profundamente 

a imaginação popular. Atentos a este fato, escritores, jornalistas e cientistas escreveram, ao 

longo do século, vários textos que mesclavam transcrição de documentos, informações 

biográficas, literatura e ciência, recriando e eternizando a figura do “Pancada”.  

 
8  Remexido foi capitão miliciano que liderou uma das guerrilhas realistas do Algarve. 
 
9 José Teixeira da Silva combatera, ao lado do general Schwalbac, contra forças cabralistas. Este fato lhe 
acarretou um tempo de exílio em Espanha, até, ele, por fim, se beneficiar do perdão aos dissidentes. Foi adido do 
visconde de Sá da Bandeira na insurreição que ficou conhecida por Revolução da Maria da Fonte, tendo sido 
distinguido por bravura na expedição a Valpaços. Pelas suas proezas, recebeu a Ordem da Torre e Espada. 
 
10 Estudo desenvolvido pelo médico alemão Franz Joseph Gall (1758-1828) que postulava que a forma e relevo 
do crânio indicavam traços de personalidade e a propensão para o crime. 
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 Alguns destas obras foram escritas em prosa, tais como Diogo Alves e a sua quadrilha 

[18--], in: Crimes e Criminosos Célebres, de Belo Redondo e Tomé Vieira; Vida e Morte de 

Diogo Alves (1841), folheto de Francisco Antonio Martins Bastos; os Mistérios de Lisboa 

(1851), de Alfredo Possolo Hogan; Os crimes de Diogo Alves (1877), de Leite Bastos; e Os 

crimes de Diogo Alves e da sua quadrilha (1922), in: Os Grandes Criminosos.  

 

 

 

 Outras em versos, como a Conversação nocturna que teve o reu Francisco Mattos 

Lobo, com a sombra de Diogo Alves (1841), de autoria de A. J. P; e O supplicio de Diogo Alves: 

canto funebre... (1841), escrito por Antonio Manoel Terras.  O primeiro poema é um diálogo 

fantástico entre um outro assassino condenado a forca, Francisco Mattos Lobo, e a alma de 

Diogo Alves. Já o segundo, com linguagem refinada, tece uma reflexão sobre a crueldade da 

execução imputada ao bandido e a possibilidade da aplicação de outras modalidades de pena, 

como o encarceramento prisional, bastante concernente com o pensamento iluminista e liberal, 

que, anos mais tarde, levaria a abolição da pena de morte. 

 

 Mesmo oferecendo um tratamento muito mais humanizado, as penas de privação de 

liberdade, com tempo determinado em função da gravidade do delito, cumpridas em instituições 

Figura 10 – Diogo Alves in Galeria de 
criminosos célebres em Portugal 

Figura 11 –  Diogo Alves e um cúmplice in História 
dos grandes criminosos 

Fonte: Diogo Alves e a Sua Quadrilha, 2ª edição. 
Criminosos Celebres [18--]. Lisboa: Verol 
Junior.  

 

Fonte: História dos Grandes Criminosos,    [18--]. 
Lisboa: Livraria Barateira. 
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carcerárias, estavam longe de ser a solução humanitária esperada. A reclusão foi adotada como 

uma forma de afastar os criminosos das ruas, mas também como um meio de prevenção, de 

justa retribuição à agressão e, quando possível, de regeneração do delinquente, reconduzindo-

o aos valores morais e jurídicos vigentes. Mas as precárias condições do sistema carcerário e a 

convivência de condenados por badernas com criminosos perigosos certamente não atendia a 

esses fins. Como salienta o escritor Gervásio Lobato, em uma de suas crônicas da revista O 

Occidente: 
O Limoeiro não se descreve n’um jornal limpo. Imagine-se tudo o que ha de 
mais immundo, de mais asqueroso, na alma humana e nos caneiros publicos, 
e terão uma pallida imagem do Limoeiro. A impressão que se sente ao entrar 
os humbraes enxovalhados d'aquella casa do crime, e da immundice, não é o 
horror é o nojo. [...]  
Ali o ensino mutuo tem a sua mais ampla applicação: os grandes assassinos, 
os ousados fascinoras vivem na mais doce intimidade uns com os outros, tão 
doce que ás vezes trocam facadas, como ainda ha poucos dias, em contacto 
permanente com todos os presos, ensinando aos calouros do crime com a 
palavra e com o exemplo, como se perde todo o sentimento da dignidade 
humana, como se faz habilmente uma infâmia, como se mata destramente 
homem.  
O pobre diabo que é preso por dar um socco n’um inimigo, por ter roubado 
um pão para matar a fome, por ter transgredido uma postura municipal e por 
não ter dinheiro para pagar custas do processo, está ali quinze dias ou um mez 
na companhia honrosa, na intimidade instructiva dos maiores assassinos que 
todo o reino tem produzido. E quando dali sáe a primeira vez, traz todos os 
preparativos  para grande criminoso. Se volta lá segunda vez, sáe bacharel na 
nobre arte de matar gente. 
Dada a bela organização da nossa cadeia central, propomos que, em vez de se 
lhe chamar Limoeiro, se lhe chame com muito mais propriedade – Lyceu do 
crime (LOBATO, 1884, p. 218). 
 

A pena de reclusão, provavelmente, foi derivada da prisão canônica, uma vez que 

conventos e mosteiros vinham funcionando como verdadeiros presídios para onde nobres, 

clérigos e, depois, grandes burgueses, arrependidos de suas faltas e/ou compelidos socialmente, 

teriam se recolhido, em isolamento e em silêncio, meditado e, assim, se reconciliado com Deus 

e com a comunidade.  

Para além dos limites dos domínios da Igreja, até os setecentos, a prisão não era vista 

exatamente como pena. De fato, o que existia era o encarceramento em cavernas, subterrâneos, 

túmulo, fossas, torres e calabouços. Lugares fétidos e insalubres, onde, em total abandono, 

ficavam os réus à espera da execução das verdadeiras penas ou em detenção perpétua, que só 

poderia ser interrompida mediante o perdão real (BITENCOURT, 2004).  

No ínterim desse processo de transformação e de acomodação, a sanção penal por 

excelência dos oitocentos foi cada vez mais assinalada por uma política criminal de 
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encarceramento das populações tidas como marginais, que segregava e criminalizava a pobreza 

e as minorias indesejáveis.  

A fim de que a contenção e o controle sociais fossem realmente efetivos, foi também 

necessário reestruturar o corpo policial. Nesse momento, a Polícia se profissionalizou e se 

legitimou. Em vez da simples apreensão de ofensores após a ocorrência de um fato violento, 

eram instauradas as patrulhas constantes com o intuito de regular ou reprimir comportamentos 

e prevenir crimes.  

Segurança pública e ordem pública passaram a ser frequentemente vistas como 

expressões sinônimas. Os agentes da lei foram orientados a vigiar e a agir com todo o rigor, de 

modo a assegurar a manutenção da ordem nos domínios do espaço urbano. “A repressão 

pretendia-se moralizadora dos costumes, e começou lentamente a ser associada à prevenção 

mediante o combate às causas dos crimes” (PEREIRA, 2014, p. 10). Logo, evitar e refrear a 

prostituição, as bebedeiras, as brigas, as badernas, os motins e as revoltas populares também 

passaram a ser obrigações da Polícia.  

Na prática, certos grupos sociais, como vendedores ambulantes, vadios, prostitutas e 

taberneiros, e certas localidades, como bairros mais populares e populosos, constituíram os 

alvos da ação policial. Nesses casos, quaisquer arbitrariedades cometidas pelas forças policiais 

foram validadas. Com frequência, o agente policial “utilizava-se da violência para a 

manutenção do controle social” (PEDROSO, 2005, p. 32).  A violência e, até mesmo, a tortura 

também foram admitidas como meios para a obtenção da confissão, considerada como prova 

máxima de culpa (regina probationum), assim como se fazia nos tribunais da Santa Inquisição.  

Além dessa presença ostensiva, o controle policial também foi efetivado através das 

atividades de investigação, de busca e de apreensão, habitualmente desenvolvidas em sigilo. 

Nesta época, a medicina legal também tomou verdadeiro fôlego, criando métodos próprios e 

maneiras de empregar os conhecimentos médico-científicos em prol do inquérito criminal 

(GARRIDO, 2002).  

Na segunda metade do século, o criminologista francês, Alphonse Bertillon, 

desenvolveu um novo sistema de identificação humana, composto por descrições físicas, 

medições antropométricas por fotografia e, mais tarde, por impressões digitais, que ampliaria a 

capacidade de vigilância dos delinquentes. O criminologista também foi um dos primeiros a 

perceber a importância das evidências deixadas no local do delito para a investigação criminal.  

 
Figura 12 – Medições antropométrica propostas por Bertillon 
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Fonte: BERTILLON, 1893. 
 
Figura 13 – Tabela sinóptica dos traços fisionômicos para o estudo do retrato falado, criada por Alphonse 

Bertillon em 1895. 

 
Fonte: Bertillon, A. Tableau Synoptique des Traits Physionomiques pour Servir à L’etude du Portrait 

Parlé. Paris. Musée des Collections Historiques de la Préfecture de Police. 
 
Figura 14 – Cena de crime do álbum de fotografias de Bertillon 
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Fonte: BERTILLON, A. Album of Paris Crime Scenes. 
 

Em pouco tempo e em toda a parte, a ciência passou a ser a principal aliada da polícia 

nas tarefas de materialização e de definição da autoria dos crimes. As figuras do investigador e 

do detetive ganharam destaque na sociedade e na literatura.  

Sendo, assim é possível afirmar que a importância dada à criminalidade é notória no 

século XIX. O historiador francês Dominique Kalifa aponta que esse foi um tempo marcado 

pela obsessão com o crime: «Le siècle a inventé la police judiciaire, la statistique criminelle, la 
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médecine du crime, la science du crime, la littérature du crime, le reportage du crime, et nombre 

d'autres innovations qui commandent aujourd'hui encore notre appréhension des réalités 

criminelles» (2005, p. 10).  

Prevenir, vigiar e punir foram preocupações cotidianas. O refinamento dos costumes e 

o decoro se tornaram exigências para a garantia da harmonia e do ordenamento público. O 

governo de si era uma verdadeira ética comportamental, evitando conflitos e servindo como 

mais um elemento da ascensão social. Certos impulsos e desejos deveriam ser freados a todo 

custo. Desvios e descuidos eram combatidos com a vigilância, com a educação, e por vezes 

eram tolerados. Raras, raríssimas vezes havia necessidade de “execração pública”.  

Entretanto, havia pessoas que, por motivos variados, de fato, não conseguiram se 

encaixar nesse ordenamento urbano: prostitutas, malandros, larápios, órfãos, ciganos, artistas, 

enjeitados, ladrões e assassinos. Tais estorvos subversivos, quase encobertos durante o dia, 

saíam, à noite, para ganhar a vida e as ruas.  

À luz da lua, os sons das máquinas, dos bondes e das carroças cederam lugar ao barulho 

dos cafés, dos bares e das jogatinas. “As ruas, tão ameaçadoras para a ‘boa sociedade’, eram 

peças fundamentais na estratégia de sobrevivência para aqueles que não tinham um modo certo 

de vida” (PECHMAN, 2002, p. 309).  

A sociedade burguesa oitocentista não tolerava o marginal, tentou reprimir e ocultar, a 

todo custo, aqueles que incomodavam ou ameaçavam a felicidade e a segurança dos prósperos. 

Desse modo, figurava entre os indesejáveis do mundo civilizado a grande soma de trabalhadores 

urbanos mais pobres, que, apesar de serem vitais para o progresso da cidade e para a 

prosperidade dos seus patrões e de não se encaixarem na categoria de maus elementos, deveriam 

ser mantidos afastados, confinados no submundo, sem direitos e sem futuro:  

Barbares, sauvages, nomades, tels sont donc les termes utilisés par les uns ou 
par les autres pour désigner les classes populaires. [...] où se trouve aboli la 
distinction entre les classes laborieuses et les classes dangereuses, désormais 
confondues en une fraternité de misère et désignées par ces mêmes mots [...] 
(CHEVALIER, 2002, p. 669). 

Essa foi uma época em que as antigas crenças e tradições se dissiparam, abrindo 

caminho para um novo estilo de vida, que se organizou conforme o espaço físico, se alterava e 

se mecanizava. O chamado progresso e o novo modelo de sociedade dele advindo, de certo 

modo, favoreceram a atrofia progressiva das vivências em comunidade, que foram, 

paulatinamente, substituídas por uma existência ligada à esfera do individual e do anonimato. 

“Antes do aparecimento dos autocarros, dos comboios, dos elétricos no século XIX, as pessoas 
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não conheciam a situação de se encontrarem durante muitos minutos, ou mesmo horas, a olhar 

umas paras outras sem dizerem uma palavra” (BENJAMIN, 2000, p. 40).  

Frequentemente, as necessidades e o infortúnio de um determinado indivíduo passaram 

a não ser mais uma questão de todos. Ainda assim, muitos se acharam no direito de julgar e 

repelir aquele que estivesse em uma posição considerada desfavorável: “A nossa época é 

essencialmente analisadora; e o nosso público é zelosamente empenhado em julgar os grandes 

e pequenos acontecimentos [...] Também julga os grandes e pequenos homens” (CASTELO 

BRANCO, 1991, p. 89). 

As ruas se converteram no espaço do desconhecido, do misterioso, da violência e do 

crime. Em oposição a isso, as casas se transformaram em um invólucro protetor, em uma 

espécie de concha (BENJAMIN, 2000, p. 48), local da simulada segurança do indivíduo. O 

espaço público distinguiu-se, cada vez mais, do privado, e cada um passou a encerrar funções, 

regras e rituais próprios, como aponta Benjamin em Paris, capital do século XIX: 

Pela primeira vez, o espaço em que vive o homem privado se contrapõe ao 
local de trabalho. Organiza-se no interior da moradia. O escritório é seu 
complemento. O homem privado, realista no escritório, quer que o interieur 
sustente as suas ilusões. Esta necessidade é tanto mais aguda quanto menos 
ele cogita estender os seus cálculos comerciais às suas reflexões sociais. 
Reprime ambas ao confirmar o seu pequeno mundo privado. (1991, p. 37). 

Essa distinção implicou, ainda, em uma crescente segregação sexual do espaço: os 

homens, senhores das ruas; as mulheres, rainhas do lar. As mulheres deveriam ser bem-

educadas e não necessariamente muito instruídas. Só seria necessário às mulheres terem acesso 

a conhecimentos e a habilidades a fim de tornar a casa e as finanças organizadas, a vida de seu 

marido o mais agradável possível e o futuro dos filhos promissor.  

Como aponta Perrott: “Estudar, para uma adolescente da burguesia, significava se 

preparar para desempenhar seu papel como mulher do lar: cuidar de uma casa, dirigir 

empregados, ser interlocutora do marido e a educadora dos filhos”. E “para isso, não havia 

necessidade de saber latim nem dominar conhecimentos científicos especializados, bastando 

um verniz de cultura geral, artes recreativas – música e desenho – e uma formação teórica e 

prática” (PERROTT, 2009, p. 218). Sendo assim, o lugar reservado à mulher burguesa não 

viabilizava o seu acesso ao mercado de trabalho e, praticamente, não havia possibilidade de 

independência feminina – primeiro, elas eram submissas ao pai, depois, aos maridos. 

A mulher do povo, um pouco mais autônoma e livre, podia trabalhar, mas a sua 

participação era temporária e a sua jornada de trabalho “cadenciada pelas necessidades da 

família”. As trabalhadoras eram “remuneradas com um salário de trocados, confinadas às 
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tarefas ditas não-qualificadas, subordinadas e tecnologicamente específica” (PERROT, 2010, 

p. 186), não raro confundidas com prostitutas, sofriam também com o assédio exercido por 

patrões e por outros trabalhadores, sobretudo quando muito jovens. 

O ritmo das cidades se alterou para acompanhar o tique-taque maquinal, deixando de 

lado as badaladas dos sinos das igrejas e dos mosteiros. A extremada fé religiosa, pouco a 

pouco, perdeu espaço para as descobertas da Ciência. Estado e Igreja se separaram 

progressivamente, e já havia quem duvidasse e discutisse de forma declarada o papel e/ou a 

existência de Deus.  

O desenvolvimento, físico ou social, das cidades obedeceu mesmo aos imperativos da 

escalada de produção. Os ponteiros dos relógios públicos, das escolas, dos escritórios e das 

fábricas começaram, de fato, a contar o tempo e a apressar a cadência da vida. E não apenas 

nos espaços das atividades laborais, mas nas casas e nas ruas, criando e impondo novos ritmos 

e regularidades, como os momentos de levantar, de comer e dormir que deveriam acompanhar 

as novas regras ditadas pelas demandas de produção. 

As cidades foram tomadas por multidões que tinham que aprender a lidar com as marcas 

dos novos tempos. A vida urbana impressionou e inquietou dos mais sensíveis aos mais rudes. 

E, como não poderia ser diferente, a experiência da vida nas grandes cidades também fez a 

literatura se voltar à observação dessa nova sensibilidade. O interesse dos escritores pela cidade 

expandiu-se na mesma velocidade em que ela cresceu. 

A princípio, a reação dos intelectuais foi a repulsa à cidade grande, aos seus inventos, à 

sua velocidade e aos seus vícios. Em Viagens na minha terra, de Garrett, em livro em 1846, 

lemos: “plantai batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra, macadamizai estradas, fazei 

caminhos-de-ferro, construí passarolas de Ícaro, para andar a qual mais depressa, estas horas 

contadas de uma vida toda material, maçuda e grossa” (GARRETT, 1963, p. 21).  

Baudelaire, o poeta da cidade por excelência, também explicitou, em vários de seus 

textos, o fascínio e a repulsa sentidos, simultaneamente, em relação à cidade : “Les majestés de 

la pierre accumulée, les clochers montrant du doigt le ciel, les obélisques de l’industrie 

vomissant contre le firmament leurs coalitions de fumées, les prodigieux échafaudages des 

monuments en réparation [...] d’une beauté arachnéenne et paradoxale” (1869, p. 121). 

Prontamente, todo o espaço urbano foi esquadrinhado por fascinados olhos, ávidos em registrar 

tudo o que se movia ou se fazia mover. Muitos foram os escritores que traduziam, em verso e 

em prosa, as mudanças que as novas cidades provocavam na vida e na alma das pessoas. A 
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fronteira entre a realidade e a ficção se esfumava. “A ficção invad[ia] a cidade e a cidade [era] 

objeto da ficção” (PECHMAN, 2002, p.227). 

As reformas do espaço físico visaram ao traçado retilíneo, regular e amplo das vias 

públicas, avalizando o ideal de cidade aprazível e civilizada. A estrutura ampla e reticular do 

ordenamento urbano permitiu a conciliação entre as necessidades de circulação, ordem, 

salubridade e embelezamento.11 Essas transformações físicas e sociais provenientes desse novo 

padrão viário, que fora estabelecido pela Paris do barão Georges Eugène de Haussmann, incitou 

a descrição das cidades pela literatura.  
Figura 15 – Caricatura de Haussmann como L'artiste 

demolisseur 

  
Fonte: Caricature d'Haussmann par De La Tramblais, 

1870-1871, em 
<http://www.pariscinemaregion.fr/paris-
retro/au-gre-des-epoques/annees-1850-le-paris-
haussmann>. 

 

O novo centro, livre das populações mais pobres, condenadas a viver nos 

arrondissements, encontrou eco nas descrições de Baudelaire sobre as experiências sensoriais 

da nova cidade.  “É no século XIX que se inventa, de fato, o olhar sobre a cidade: aquele nascido 

da literatura, como espaço, como personagem, como texto” (KALIFA, 2014, p. 303).  

 
11 SILVA, Álvaro Ferreira da. Crescimento urbano, regulação e oportunidades empresariais: a construção 
residencial em Lisboa (1860-1930). Florença: EUI - tese de doutoramento, 1997. 
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O flâneur, “detentor de todas as significações urbanas, do saber integral da cidade, do 

seu perto e do seu longe, do seu presente e do seu passado” (ROUANET, 2008, p. 50), já podia 

se embriagar com a multidão, “onde ninguém é para o outro nem totalmente nítido, nem 

totalmente opaco” (BENJAMIM, 1989, p. 46).  

Assim, a grande massa também passou a ser um dos temas mais caros aos literatos 

oitocentistas. O tipo humano formado na cidade, a multidão em desvario e indiferente ao destino 

dos demais, chamou a atenção de quem tinha por ofício a escrita. Em um momento no qual o 

hábito de leitura se espalhou por todas as classes sociais, esse público em formação fez uma 

única exigência: encontrar sua imagem nos textos que lia (BRESCIANI, 1996, p. 8). Nas 

páginas dos jornais, nos romances, nas novelas, nos contos e nas poesias, tal população apareceu 

se esbarrando ao acelerar o passo. Atentos e vivendo, da mesma forma, no meio de tal tumulto, 

os escritores do século XIX buscaram matéria literária nesse mundo desordenado: 

Ultrapassando os limites dos ambientes privados, da casa familiar, esses 
autores se colocaram na posição de observadores das cenas de rua. E nas ruas, 
a multidão é uma presença, massa amorfa, seja na apreensão de detalhes seus 
inexploráveis até certo ponto, o movimento de milhares de pessoas 
deslocando-se por entre o emaranhado de edifícios da grande cidade 
(BRESCIANI, 1996, p. 8). 

A popularização da imprensa, também contribuiu para que essa escritura citadina se 

afirmasse.  Somada ao aumento das taxas de alfabetização, a mecanização tornou o processo de 

impressão mais rápido, mais barato e mais dinâmico, o que motivou a consolidação do público 

leitor. Até mesmo os que não sabiam ler desfrutaram dessa fonte de prazer e enriquecimento 

cultural, as leituras em voz alta, bastante comuns, nas praças, nos bares, nas residências. “O 

jornal era lido, comentado e contado por muitas pessoas” (MEYER. 2005, p. 93).  

Os avanços das técnicas de reprodução de imagens, sobretudo o advento da litografia, 

beneficiaram a proliferação das ilustrações, facilitando a compreensão e a difusão oral daquilo 

que era publicado. A imprensa ilustrada, na época, foi considerada tão ou mais revolucionária, 

no seu impacto social, do que o surgimento do texto impresso (CARDOSO, 2004, p. 42). 

Os periódicos noticiaram, de forma romanceada e atraente, os fatos ocorridos nas 

cidades e os que, consequentemente, poderiam ocorrer, oferecendo aos leitores, ávidos por 

emoção e conhecimento, uma grande dose de perigo iminente, quase não experimentado no dia 

a dia. Os faits divers, repletos de acontecimentos extraordinários e/ou violentos, muitos deles 

ligados às mazelas sociais, ganharam as páginas dos jornais: 

Qu’est ce que le fait divers? [...] Ce collecteur de grosses et petites nouvelles relate 
les accidents, les crimes, les suicides, les aventures romanesques, les incidents et les 
manifestations de la rue, tantôt enregistrant un simple procès-verbal de police, tantôt 
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se mettant en frais de littérature et prenant la forme anecdotique. Ses peintures, ou,   ̶ 
plus modestement,  ̶  ses photographies au jour le jour, offrent un réel intérêt, car, 
suivant l'expression d'un historien, « les moeurs et la couleur du temps s’y montrent 
en action » (FRANK, 1889, p. 576).  

A divulgação impressa de fatos extraordinários, bizarros e/ou violentos não foi 

exatamente uma novidade daquela época.  Na verdade, essas histórias circularam, na Europa, 

desde o final do século XV,12 em publicações noticiosas não periódicas, que podiam ter o 

formato de pequenas brochuras ou possuírem apenas uma única folha. Esses impressos, 

comumente ilustrados, podiam ser escritos em prosa ou verso e eram denominados, por 

exemplo, de occasionnels e de canards,13 na França; de relações, de ocasionais, folhas 

ocasionais ou folhetos ocasionais, em Portugal; relazione, gazzetta ou broglieti, na Itália; 

zeitung ou neue zeitung, na Alemanhana e news pamphlets, na Inglaterra (TEXEIRA, 2013, p. 

88). 

Figura 16 – Folheto ocasional 

Folhet  

 
Fonte: Folheto da Oficina de Domingos Rodrigues, 1756. 

 
12A mais antiga folha ocasional de que se conserva registro foi editada em Itália (Bolonha, 1470) e relatava a 
queda de Constantinopla e do Império Romano do Oriente (Império Bizantino), em 1453, e os subsequentes 
avanços dos turcos otomanos pelo Mediterrâneo oriental. 
 
13 A despeito das suas toscas gravuras e de seus textos rudimentares e, talvez, por seu caráter mais popular, os 
canards continuam a circular e a fazer sucesso por quase todo século XIX. 
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Figura 17 – Folheto ocasional 

 
Fonte: Folheto da Oficina de Miguel Menescal da 

Costa, 1751. 
 

Contudo foi no século XIX que a venda de jornais populares dedicados aos fait divers 

atingiu um público bem mais numeroso. A imprensa periódica, “animada das melhores 

intenções de satisfazer a curiosidade do público ávido da crónica vultuosa, regista, com a 

minuciosidade que sabemos, todos os pormenores dos grandes crimes” (FRIAS, 1880, p. 78), 

como já apontado nos textos sobre o caso de Diogo Alves. Antes de arrebatar o leitor, com a 

descrição minuciosa das cenas, os títulos sugestivos das notícias de sensação, O Assombroso 

Crime da Rua das Flores14 ou O Terrível Caso de Pontes Visgueiro,15 evidenciavam que se 

 
14 Vicente Urbino de Freitas, médico e professor, foi acusado e condenado pelo homicídio do menor Mário 
Guilherme Augusto Sampaio, a quem teria envenenado. O afamado médico foi processado em 23 de agosto de 
1890 e recebeu como pena ser demitido das suas funções, a prisão na Cadeia da Relação do Porto e ser 
degradado para o Brasil sem poder exercer a medicina. Urbino de Freitas morreu após regressar a Portugal. Por 
via da sua profissão e por ter um irmão amigo do escritor, o capitalista Freitas Fortuna, Urbino prestou 
assistência médica a Camilo Castelo Branco que, ao morrer, quis ser sepultado no jazigo da família Freitas. A 
funesta história do médico ainda hoje atrai atenções e é mote de um romance editado em 2007, Amêndoas, 
Doces, Venenos, de António Rebordão Navarro. 
 
15 Pontes Visgueiro, desembargador de 62 anos, estava apaixonado pela prostituta Maria da Conceição, de 17 
anos, e movido pelo ciúme matou-a com um punhal. O crime, que aconteceu no Maranhão no dia 14 de agosto 
de 1873, teve ampla repercussão na imprensa fluminense e foram publicadas, em pouco espaço de tempo, 
gravuras e notícias nos periódicos, além de um romance e da publicação de partes do processo e julgamento com 
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tratava de grandes dramas, atraindo a atenção do público, que seguia cativo até o final da 

narrativa, buscando os detalhes dos casos.   
 

Figura 18 – Notícia sobre o “Assombroso Crime da Rua das Flores” 

 
Fonte: Página central d’O Sorvete, 26 de novembro de 1883. 

 
os debates entre os advogados em 1874. Pontes Visgueiro foi condenado à prisão perpétua e morreu na Casa de 
Correção em 1875. 
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Figura 19 – Notícia sobre o Assassinato de Maria da Conceição pelo Desembargador Pontes Visgueiro 

 
Fonte: Páginas finais d’O Mosquito de 04 de outubro de 1873.16 
 

Figura 20 – Continuação da notícia sobre o assassinato de Maria da Conceição pelo Desembargador Pontes 
Visgueiro 

 
Fonte: Páginas finais d’O Mosquito de 11 de outubro de 1873 

 
16 O crime cometido pelo desembargador Pontes Visgueiro foi representado nas litogravuras de Ângelo Agostini, 
publicadas nas páginas finais da revista carioca, O mosquito, em 04 e em 11 de outubro de 1873. 
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A partir desse viés, a narrativa se construiu através de dois elementos básicos que se 

sobrepunham: a história do inquérito judiciário e a da vida das pessoas envolvidas. As 

narrativas, produzidas em uma linguagem simples e hiperbólica, eram publicadas com grandes 

e sequenciais ilustrações, permitindo uma rápida apreensão do assunto abordado. O sangue fez 

vender muita tinta e papel. Tornadas um pouco mais discretas na vida quotidiana burguesa, a 

brutalidade funesta e a licenciosidade apaixonavam o povo.  

Para Regina Célia Pedroso, a popularidade do fait divers estaria relacionada a sua carga 

de fantasia, de impacto, de raridade e de espetáculo, que provocava “uma tênue sensação de 

algo vivido no crime, no sexo e na morte” (2001, p. 106). Segundo a autora, essas narrativas 

ajudariam os leitores a lidar com os próprios sonhos, desejos e temores, além de permitirem 

uma fuga, mesmo que passageira, da monotonia do cotidiano, sendo uma trégua nas 

preocupações, um relaxamento das tensões e opressões do dia a dia, uma experimentação de 

emoções até certo ponto interditadas ao bom e respeitável burguês. 

Além de divertir, de atiçar a curiosidade e a imaginação dos leitores, ao divulgarem os 

dramas vividos nos bas-fonds das cidades, os fait divers acabaram por revelar as motivações 

das ações criminosas, que iam desde a cobiça, a ambição e o ciúme até a exploração de mulheres 

e de crianças, os abusos físicos e sexuais, a ignomínia das graves privações financeiras e o 

desespero da fome. Desse modo, eram inevitáveis a repercussão e a denúncia, mesmo que não 

intencionais, de problemas sociais, políticos e econômicos.  

Se as notícias empregavam artifícios literários para conquistar o leitor, o contrário 

igualmente ocorria com frequência. Muitos escritores de ficção partiram de impactantes 

acontecimentos divulgados na imprensa para desenvolver ou incrementar os seus enredos, que 

também passaram a ser difundidos nos jornais.  

Camilo Castelo Branco soube como aproveitar o misto de horror e irrecusável fascínio 

que os mais afamados criminosos “de carne e osso” eram e são capazes de despertar. Ao 

recontar as escabrosas histórias matizadas com o seu ponto de vista e aquilatadas pelo seu estilo, 

o escritor acabou por fazer de tais narrativas verdadeiras “minas de patacos”.17   

Um dos primeiros desses casos parece, realmente, ter sido o matricídio cometido por 

Maria José, uma assassina fria que, com a ajuda do namorado, teria esfaqueado por dezanove 

vezes a própria mãe e, em seguida, lhe desmembrado o cadáver, espalhando-o pelas ruas do 

 
17 Como afirma Aquilino Ribeiro, sobre a obra Maria não me mates que sou tua mãe: “não era mal imaginado, 
pouco lhe importando o fundo de exactidão e o aleive que turvavam a linfa daquela mina de patacos. A fortuna 
mais inesperada bafejara, com efeito, o folheto. As edições sucederam-se a ritmo acelerado, chegando a fazer-se 
no Brasil contrafacções várias, com título ligeiramente alterado: Maria José, etc.” (1974, p. 22). 
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bairro onde moravam, mas tomando o cuidado de enterrar, na cozinha de casa, a cabeça na 

tentativa de ocultar-lhe a identidade e, assim, evitar ser apanhada. 

Figura 21 – Retrato falado de Maria José criado a partir 
das descrições presentes em documentos 
da época 

 
Fonte: Jornal O Expresso de 24 de agosto de 

2015, em 
<http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-
08-24-Um-crime-barbaro-e-espantoso-
uma-filha-que-mata-e-despedaca-sua-
mae>. 

 
É bem verdade que o “crime bárbaro e espantoso” cometido por uma moça de “statura 

regular, cor acobreada, e cabelo crespo, altiva e muito senhora de si”, cuja aparência e atitude 

livravam-na de quaisquer suspeitas, “correu Lisboa, cantado pelos cegos, e correu o resto do 

País, descrito nos jornais” (REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE, 14 de setembro de 1848). 

Mas, sem dúvida, foram a perspicácia e o talento do escritor português os responsáveis não só 

pelo imenso sucesso do folheto de cordel Maria, não me mates que sou tua Mãe! Meditação 

sobre o espantoso crime acontecido em Lisboa: uma filha que mata e despedaça sua mãe, 

mandada imprimir por um mendigo, que foi lançado fora do seu convento, e anda pedindo 

esmolas pelas portas. Oferecida aos pais de famílias, e àqueles que acreditam em Deus, mas 

também por levar Maria José a figurar, em definitivo, na galeria dos maiores malfeitores da 

literatura portuguesa.  
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Camilo, grande conhecedor da alma portuguesa18 e muito atento às estratégias de 

mercado, empregou, desde o frontispício, vários ingredientes capazes de atiçar a curiosidade de 

um público sedento por emoções fortes, tornando o opúsculo um verdadeiro chamariz de 

leitores.19  

No paratexto que abre a primeira edição, por exemplo, é possível destacar a linguagem 

apelativa e irônica do título, que se manterá por toda a narrativa; a indicação de um marginal 

proscrito, um religioso expulso de seu convento, acumulando as funções de autor e de narrador; 

e as menções moralizantes e religiosas provenientes da descrição do autor/narrador, reforçada 

pela ilustração de um monge ajoelhado com a mão no coração, e da dedicatória, “Oferecida aos 

pais de famílias, e àqueles que acreditam em Deus”.  
 
Figura 22 – Frontispício da primeira edição do folheto 

 
Fonte: Frontispício da primeira edição do folheto, 1848. 

Ainda 1848, o escritor publicou uma segunda edição/versão da história, agora, intitulada 

Matricídio Sem Exemplo. Uma filha que matou e esquartejou sua própria mãi, Mathilde do 

Rozário da Luz, em Lisboa - na Travessa das Freiras, nº17. Às almas sensíveis - aos pais de 

família - e aos bons Christãos oferecem-se em meditação, só duas perguntas do Juiz, e duas 

 
18 Ainda conforme Aquilino Ribeiro. 
 
19 Luís Sobreira apresentou, no IV Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Literatura Comparada 
o trabalho intitulado Uma imagem do campo literário português no período romântico através dos best-sellers 
produzidos entre 1840 e 1860, no qual aponta o folheto de Camilo como o quinto best-seller da época. 
www.eventos.uevora.pt/comparada/VolumeI/UMA%20IMAGEM%20DO%20CAMPO%20LITERARIO%20P
ORTUGUES.pdf 
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respostas da perversa matricida Maria José. Juiz – Sabe do que é acusada? Imputa-lhe a morte 

de sua mãi. – Que responde a isto? Accusada – Que foi eu só que a matei!!! Juiz – Porque 

perpetrou tal barbaridade? Accusada – Não foi barbaridade. Desta vez, o prefácio não só 

prediz o tema e o tom sensacionalista e macabro da narrativa, como também evidencia as 

mudanças presentes no texto. As duas edições diferem entre si, sobretudo pela inclusão, na 

segunda, de cenas e passagens referentes ao inquérito policial e ao rito judicial, anunciadas pelo 

diálogo transcrito na folha de rosto. Este diálogo também dá voz e evidência a posição de Maria 

José em relação ao seu ato. Para a moça, o matricídio, tão cruelmente cometido, não teria sido 

uma barbaridade, e o leitor teria de comprar o opúsculo para saber o porquê. Para além destas 

alterações, há também a troca da ilustração, antes um frade, que também era mencionado, no 

título da primeira edição e não mais no da segunda, como autor/narrador do opúsculo, foi 

substituído por uma imagem da Virgem Maria.  
 
Figura 23 – Frontispício da segunda edição do folheto 

                          
Fonte: Frontispício da segunda edição folheto, 1848. 
 

Já o frontispício da terceira edição, intitulada Matricídio Sem Exemplo. Uma filha que 

matou e esquartejou sua própria mãe, Matilde do Rosário da Luz, em Lisboa - na Travessa das 

Freiras, nº17. Às almas sensíveis - aos pais de família - e aos bons Cristãos oferece-se em 

meditação, a descrição do atentado praticado pela perversa matricida Maria José - seguido 

do interrogatório da acusada, e da sentença do tribunal do1º distrito, que a condenou a morrer 
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n'uma forca, no campo de Santa Clara em Lisboa, comprova que as mudanças ocorridas na 

folha de rosto parecem simular a continuidade caraterística das notícias veiculadas nos 

periódicos, que, com o desenrolar do processo penal, divulgavam novas informações. Nesta 

folha de rosto, o leitor já toma conhecimento da sentença final, que condenou Maria José à 

forca.  
 
Figura 24 – Notícias sobre o matricídio 

 
 

   

 
 
 
 
 
Fonte: Revista Universa Lisbonense dos dias 14 e 21 de setembro de 1848. 

Essas alterações e acréscimos, a cada nova edição, renovariam a narrativa, parecem ser 

estratégias para deixá-la mais atraente. A gravura também se altera mais uma vez, as imagens 

religiosas são substituídas pela figura de uma mulher, em meio corpo, de lenço e de capote, 

bem mais próxima das imagens dos fait divers publicados nos jornais. 
 
Figura 25 – Frontispício da terceira edição do folheto 
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Fonte: Frontispício da terceira edição [18--]. 
 

Os criminosos não figuraram apenas nos folhetos da popular literatura de cordel. 

Disputando as atenções do público, o fait divers, a vida romanceada e o folhetim, o romance da 

vida, se entrelaçam numa “democratização” do crime e dos criminosos.20 De tal modo, que 

Louis Chevalier afirma: “A certains égards et en certaines occasions, la distinction entre réalité 

et fiction s’évanouit, la fiction exprime la réalité, mieux que ne le ferait le fait divers; elle est la 

réalité” (CHEVALIER, 2002, p. 654). 

No dia 28 de janeiro de 1800 (8 pluviôse an VIII), o Journal des Debáts começa a 

empregar a expressão feuilleton para designar um espaço específico no periódico, o pé da 

página, que abrigaria, a partir de então, textos de vários gêneros, na maioria das vezes, 

dedicados ao entretenimento:  

Le feuilleton, à cette époque, diffère sensiblement de ce qu'il est aujourd'hui. 
Dans le corps du journal figuraient uniquement les nouvelles officielles de 
Paris et de l'étranger, et quelques Variétés littéraires. Tout le reste était inséré 
au feuilleton, qui présentait ainsi le mélange le plus confus et les plus 
divertissant d’articles de critique, comptes rendus de théâtres, éphémérides 
politiques et littéraires, d’annonces, de charades, de bulletins de modes, de 
recettes pharmaceutiques ou culinaires, de chansons, etc. (VIOLLAT, 1889, 
p. 582).  

 
20 Expressão empregada por Marlyse Meyer, In: Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. 
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A partir do dia 19 de fevereiro de 1800 (30 pluviôse an VIII), Julien-Louis Geoffroy, “le 

Père Feuilleton”, começa a publicar seus textos críticos sobre teatro e literatura. Seus folhetins, 

permeados de considerações políticas, filosóficas, históricas e sociais, agradavam aos leitores, 

sendo constantemente comentados nas conversas de salão e nas reuniões da sociedade. Em tom 

ora sério ora jocoso, Geoffroy escrevia em folhetins, sobretudo, para burlar os limites, 

sobretudo ideológicos e políticos, aos quais os colaboradores do Journal, que continha 

essencialmente transcrições dos debates da Assembleia Nacional, estavam sujeitos:  

Le feuilleton dut sa création à la séverité du Directoire et du Consulat à 
l'égard de la presse. Oú l'on ne pouvait parler librement que de la littérature 
et des théàtres, toute discussion politique étant formellement interdite. Mais 
les censeurs etaient plus indulgents pour le rez-de-chaussée de la feuille. Tout 
y permis et l'on pouvait y toucher aux questions de haute politique 
(ATKINSON, 1978, p. 5). 

 

Figura 26 – Feuilleton du Journal des Debáts 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
 

Fonte: Primeira página do Journal des Debáts, de 28 de janeiro de 1800. 
 

Em 1836, os jornais La Presse, de Émile de Girardin, e Le Siècle, de Armand Dutacq, 

começariam, verdadeiramente, a servir, a preços módicos, a “ficção em fatias” aos seus 

assinantes. A inauguração coube a uma versão da novela quinhentista espanhola, El Lazarillo 
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de Tormes, de autor anônimo, cujo capítulo inicial foi publicado na edição do dia 5 de agosto 

daquele mesmo ano no jornal Le Siècle.  
 

Figura 27 – Feuilleton Lazarille de Tormès 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Primeira página do jornal Le Siècle, 05 de agosto de 1836. 
 

Não por acaso que a primeira obra publicada em folhetim foi justamente o relato de um 

menino muito pobre, praticamente indigente, sobre as suas aventuras e os seus infortúnios na 

luta diária por um prato de comida.  O que nem Girardin nem Ductaq poderiam imaginar é que 

esse meio de publicação viria a se constituir numa espécie de modelo adotado por diferentes 

jornais em todo o mundo. E, em pouco tempo, o rodapé dos periódicos deixava de abrigar 

histórias originalmente não fragmentadas e passava a contar com narrativas concebidas para 

serem divulgadas aos poucos naquele limitado espaço.  

Tais narrativas empregavam dois recursos como estratégias para contornar o seu fluxo 

intermitente: o suspense, para manter o interesse na continuação do dia seguinte, e a 



52 
 

 
 

redundância, para reativar a memória do que havia sido lido na véspera ou para esclarecer 

aqueles que não acompanhavam a narração desde o início. “A literatura popular do século XIX 

era comercializada em grande escala e por pessoas que não queriam jogar dinheiro fora” 

(FOUCAULT, 2009, p. 375). 

No dia 23 de outubro de 1836, foi publicado, na seção de variedades do periódico de 

Girardin, o primeiro dos doze episódios de La vielle fille, novela escrita pelo já renomado 

Honoré de Balzac, especialmente para atender à encomenda feita pelo fundador do La Presse. 

A veiculação da obra, anunciada previamente em prospectos, realmente suscitou o desejo dos 

leitores pelo “journal du lendemain” e fez um grande sucesso.  
 

Figura 28 –  Seção de variedades do jornal La Presse 

 
Fonte: Jornal La Presse de 23de outubro de 1836, p. 4. 
A crescente notoriedade dessa fórmula fez com que praticamente toda produção em 

prosa da época fosse publicada em folhetim (MEYER, 2005, p. 63). É um dos mais flagrantes 

casos em que a oferta modificou a demanda (CALABRESE, 2009, p. 714). Desse modo, o 

folhetim contou com a colaboração de um largo número de escritores e muitos leitores da época 
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acabaram por restringir a sua atenção unicamente aos periódicos, uma vez que livros eram mais 

requintados e de difícil acesso. 

Esse novo meio de difusão possibilitou ao leitor comum conhecer várias obras literárias, 

habilmente fragmentadas em capítulos, aguardados com ansiedade, ao longo de vários meses, 

e a um preço reduzido: 

Comum a todos, e importantíssimo, era o suspense e o coração na mão, um 
lencinho não muito longe, o ritmo ágil de escrita que sustentasse uma leitura 
às vezes, ainda soletrante, e a adequada utilização dos macetes diversos que 
amarrassem o público e garantissem sua fidelidade ao jornal, ao fascículo e, 
finalmente, ao livro. (MEYER. 2005, p. 303). 

O folhetim foi igualmente decisivo no aumento e na manutenção de um público leitor 

feminino. Muitas foram as pinturas, gravuras e passagens de textos dedicadas às amáveis e belas 

leitoras; igualmente numerosas foram as cenas em que se retratava ou se discutia a leitura das 

mulheres. Essa presença constante da leitora ficcional nos romances da época permite inferir 

que um novo horizonte de leitura para as mulheres começava a se formar e a se disseminar no 

dia a dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 

 

 
Numerosos foram os periódicos destinados, redigidos e dirigidos por mulheres. A 

imprensa também foi determinante para que as escritoras pudessem publicar seus textos, 

salvando muitos escritos do derradeiro fundo das gavetas, sendo uma possibilidade de 

expressão e proporcionando visibilidade e acessão a uma vida pública a vários talentos 

femininos.  

Figura 29 – Lectrice passionnée par le dernier 
feuilleton de Dumas 

Figura 30 – La lectrice 

Fonte: De René Jérôme Legrand Fonte: Coleção da Sociedade dos amigos de 
Alexandre Dumas © Gilles Mermet / AKG 
Paris. 
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Como afirma Maria de Fátima Outeirinho, a mulher era “um objecto sobre o qual o 

folhetinista se debruça, destinatário da produção folhetinesca e, não menos importante, criadora 

e agente na escrita publicada no rodapé do jornal” (2013, p. 167). 

Devido a essa comunicação com um público diversificado e mais amplo que o 

tradicional, os romances em folhetim certamente serviram de apoio para a propagação do hábito 

da leitura, um importante passo no processo de alargamento do consumo de livros que, mais 

tarde, seria alcançado.  

Sobre isto Arnold Hauser declara:  

O romance em folhetins significa uma democratização sem precedentes da 
literatura e uma quase completa redução do público leitor a um só nível. Nunca 
uma arte foi reconhecida tão unanimemente por camadas sociais e culturais 
tão diferentes e recebida com sentimentos tão semelhantes (2003, p. 743).  

Esse poderoso instrumento de veiculação literária garantiu não só os ganhos do dono do 

jornal, como os dos próprios romancistas, que deixavam, dessa forma, de depender da venda 

ocasional de seus livros em volumes e passavam a ter um ganho semanal. Muitos “criticaram 

aqueles que esticavam o texto para vender mais”, no entanto foram esses escritores os que mais 

chamaram a atenção sobre o fato de que a literatura podia ser “uma coisa que se comprava” 

(FOUCAULT, 2009, p. 375).   

Esse novo tipo de escrita, a meio caminho entre a informação e a ficção, proporcionou, 

então, um novo estatuto ao escritor, que se torna um profissional assalariado: 

[...] já não se pode duvidar de que o romance-folhetim foi o maior responsável 
pela popularização da literatura como tal. Igualmente é preciso reconhecer que 
a partir de sua produção foi possível ao autor conseguir o auto sustento, sem 
depender de mecenas. Em uma palavra, com o advento do romance-folhetim 
e sua afirmação junto ao grande público, a literatura perdeu seus ares 
aristocráticos, e o autor passou a ter a possibilidade de ser um profissional das 
letras (ALVES, 1990, p. 26). 
 

Ainda assim, garantir a subsistência somente com a “fabricação” de folhetins não foi 

tarefa fácil. A velocidade desse novo meio somada à voracidade do público, por vezes, impingiu 

aos escritores um ritmo frenético de produção. Rafael Bordalo evidenciou esta situação através 

de uma caricatura de Camilo, que “viveu da pena” e sentiu na pele todas as vicissitudes desta 

profissão.21  

 

 

 
21 PINHEIRO, Rafael Bordalo. O Calcanhar D’Aquiles, Lisboa: Frenesi, 2006, p.49. 
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Figura 31 – Camilo Castelo Branco a todo vapor  

 
Fonte: PINHEIRO, 2006, p.49. 

 

Muitos foram os escritores da época que atentaram para a importância do folhetim. 

Castilho, notório por seus esforços na difusão da leitura, fez referência a esta democratização 

cultural em um programa da Revista Universal Lisbonense: “Os livros eram a muita ciência 

para poucos; os jornais são um pouco de ciência para todos. O que os livros monopolizavam, 

os jornais o derramam como podem”. 

Se a arte de escrever foi o mais admirável invento do homem, o mais poderoso 
e fecundo foi certamente a imprensa. Não é ela mesma uma força, mas uma 
insensível mola do mundo moral, intelectual e físico, cujos registos motores 
estão em toda a parte e ao alcance de todas as mãos (CASTILHO, 1932, p. 
34). 

Para Pinheiro Chagas, que comungava das ideias do seu mestre, o folhetim era “o 

derramamento da luz intelectual e da participação de todas as classes nos prazeres delicados, 

que eram dantes privilégio dum limitado número” (CHAGAS, 1866, p. 93-94). Apesar disso, o 

folhetim estava longe de ser consenso entre os intelectuais oitocentistas, como é possível 

perceber na intervenção de Ramalho Ortigão, que retruca os comentários daqueles que 

classificavam a escrita folhetinesca como “literatura fácil”:  

Os senhores de Coimbra chamam ao folhetim litteratura facil. Eu não os 
desdigo, mas sustento que a litteratura facil é muito mais difficil do que a 
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difficil philosophia. Horácio, que foi o primeiro folhetinista do seu tempo, e 
Labruyere, que foi o primeiro noticiarista da sua época, hão de por isso viver 
na memoria das gerações mais alguns annos, já não digo do que o snr. Quental, 
mas do que o próprio snr. Ernesto Renan, de quem os academicos de Coimbra 
são grandes sectarios e grandes veneradores [...] (1866, p. 41-42, grifo do 
autor). 

Mesmo sendo alvo da crítica de alguns, que o viam como “literatura menor”, como 

“subproduto cultural”, ou pior, como um instrumento de “manipulação das massas”, muitas 

obras literárias importantes foram, inicialmente, lidas e divulgadas no rodapé do jornal sem 

perder o prestígio ou notoriedade. Na época, esse era o principal veículo de propagação dos 

primeiros escritos de autores, posteriormente, consagrados. 

Conforme afirma Marlise Meyer, nem toda narrativa publicada “aos pedaços” nos 

jornais era romance-folhetim, que se constituiu como um subgênero por conta de suas 

características específicas. Este termo estaria relacionado, somente, às histórias “de heróis 

românticos, mosqueteiros e vingadores, o de heróis canalhas, de mulheres fatais e de sofredoras, 

de crianças trocadas, raptadas, abandonadas, de ricos maldosos e pobres honestos” (2005, p. 

63). E como Foucault afirma, o folhetim era “boa” literatura, que dava isso e aquilo, tudo e o 

resto, que não regateava naquilo que narrava, mesmo se ela era apressada na maneira de dizê-

lo, que dava a impressão de valer o que se pagava por ela (FOUCAULT, 2009, p. 375). 

A estrutura do romance-folhetim era baseada em um enredo central que, apesar de 

possuir protagonistas bem definidos, contava com um grande número de personagens 

secundárias ampliadas em núcleos próprios, mas que conservavam relação com o núcleo 

principal. Ele também era marcado por variadas peripécias, que se multiplicavam e se 

resolviam, mantendo o suspense, capítulo a capítulo, até um final, cheio de revelações e 

surpresas. 

Atendendo às expectativas dos leitores, o romance do tipo “desgraça pouca é 

bobagem”22 vasculhou toda a cidade, mergulhou no bas-fond, para abordar todos os aspectos 

do drama humano: 

Dans ton océan de boue, de fumée et de bruit, un œil investigateur découvrirait 
bien vite de ces infortunes navrantes que la bienfaisance publique est 
impuissante à soulager, de ces vertus sublimes qui passent ignorées, 
auxquelles nul n’a songé à accorder leur juste récompense (PONSON DU 
TERRAIL, 1991, p. 54) 

Um dos mais representativos autores desse tipo de romance é, sem dúvidas, Eugène Sue, 

que retratou as desventuras da vida dos trabalhadores urbanos, em sua afamada obra Les 

 
22 Expressão empregada por Marlyse Meyer, In: Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. 
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Mystères de Paris, publicada nas páginas do Journal des Débats Politiques et Littéraires, de 19 

de junho de 1842 a 15 de outubro de 1843. O folhetim, já na abertura, convidou os assinantes do 

austero e conservador Journal a explorar um mundo sombrio e povoado por excluídos: 

Le lecteur, prévenu de l'excursion que nous lui proposons d'entreprendre 
parmi les naturels de cette race infernale qui peuple les prisons, les bagnes, et 
dont le sang rougit les échafauds... Le lecteur voudra peut-être bien nous 
suivre. Sans doute cette investigation sera nouvelle pour lui; hâtons-nous de 
l'avertir d'abord que, s'il pose d'abord le pied sur le dernier échelon de l'échelle 
sociale, à mesure que le récit marchera, l'atmosphère s'épurera de plus en plus. 
(SUE, 1844, p. 3). 

Sue, então, se propôs a desvendar, au jour le jour, a situação de marginalização e 

pobreza de boa parte da população parisiense, proveniente da modernidade que não trazia 

apenas o progresso: a “Paris da miséria operária, dos criminosos e das barricadas, dos 

prisioneiros, homens e mulheres que descobrem que a justiça ou a morte do pobre é diferente 

das dos ricos; Paris dos asilos de loucos, dos agiotas...” (MEYER, 2005, p. 77).  

Para que sua história se aproximasse da realidade, o escritor, oriundo de uma abastada 

família, teria se vestido de operário, assim como faria o protagonista da sua obra, Rodolphe de 

Gerolstein, e saído pelos bairros mais pobres de Paris, anotando tudo o que via e ouvia. O 

escritor expôs uma existência que amedrontou e fascinou os abastados burgueses que assinavam 

o jornal. As cenas de penúria, de violência e de sofrimento, com muitos detalhes, comoviam e 

inquietavam. E, é claro, o sucesso dos Mystères foi retumbante.  

Com o êxito sem precedentes, o que teria prejudicado o sono de Balzac e impressionado 

Dostoiévski,23 Théophile Gautier graceja: “Des malades ont attendu pour mourir la fin des 

Mystères de Paris; le magique la suite à demain les entraînait de jour en jour, et la mort 

comprenait qu’ils ne seraient pas tranquilles dans l’autre monde s’ils ne connaissaient pas le 

dénouement de cette bizarre épopée”.24 Até mesmo o conservador, Sainte-Beuve, que deplorava 

a nascente “literatura industrial”, teria se rendido aos encantos da obra de Sue e afirmado: “Le 

grand succès persistant et croissant est celui des Mystères de Paris” (1926, p. 86). 

A repercussão das façanhas e das desventuras do príncipe Rodolphe em busca de sua 

infeliz filha, a bela Fleur-de-Marie, no submundo da Cidade Luz foi igualmente tamanha entre 

as classes populares, que se reconheciam nas personagens e nas cenas descritas nas páginas do 

romance. Os mais pobres buscaram desfrutar dos capítulos de todas as maneiras que dispunham: 

 
23 In: BROCA, Brito. Aluísio Azevedo e o romance-folhetim. In: BILAC, Olavo e PARDAL MALLET, João 
Carlos de Medeiros. O esqueleto. Mistério da Casa de Bragança. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. 
 
24 In:  La Presse, 19 de fevereiro de 1844. 
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os que sabiam ler, mas não podiam adquirir o jornal, locavam os exemplares em gabinetes de 

leitura.  

 
Figura 32 – Gabinete de leitura25 

 
Fonte: Musée Carnavalet, Histoire de Paris. 
 

Os analfabetos aproveitaram as leituras em voz alta: “Tout le monde a dévoré les 

Mystères de Paris, même les gens qui ne savent pas lire: ceux-là se les sont tait réciter par 

quelque portier érudit et de bonne volonté” (GAUTIER, 1844, p. 1). 

A identificação foi tão grande, que as classes laboriouses não se contentaram mais em 

somente ler a história, queriam opinar, sugerir e contribuir para a sua construção. Le roi du 

roman-feuilleton teria recebido mais de 400 cartas de leitores,26 muitas com pedidos de 

 
25  Cabinet de lecture des chiffonniers, Charles Yriarte, 1862. 
 
26 In: SCHAPOCHNIK, Nelson. Edição, recepção e mobilidade do romance Les mystères de Paris no Brasil 
oitocentista. In: Varia História, Belo Horizonte, 2010. v. 26, n. 44, p. 599. 
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alterações atendidos pelo autor, fazendo com que, em sua obra, ocasionalmente, os ideais das 

classes populares pudessem vigorar e se sobrepor aos ideais das classes dominantes: 

D'André Saive, délégué et membre de plusieurs sociétés de secours 
mutuels, rue V[iei]lle du Temple 47, Paris, 10 décembre 1843 

Monsieur, 

C'est avec un profond sentiment de gratitude pour le bien que vous avez voulu 
produire parmi les classes laborieuses, c'est avec admiration pour votre beau 
talent que nous ouvriers, pères de famille nous nous permettons vous 
soumettre quelques observations concernant la publication présent et future 
des Mystères de Paris. (SAIVE, 1843 apud GALVAN, 1998, p. 354). 

 

O romance do escritor francês serviu como uma das primeiras lupas, ao alcance de 

muitos, para a investigação de uma realidade indesejada, que, a todo custo, tentavam esconder. 

Sue explorou várias passagens para promover discussões sobre questões sociais importantes, 

como, por exemplo, as prisões de François Germain e de Fleur-de-Marie, para comentar o 

sistema jurídico e a situação das cadeias francesas; o caso da família Martial, para debater as 

execuções em praça pública; os infortúnios de Louise, para tratar do assédio sexual e do 

infanticídio; e a internação do lapidário Morel, no hospício Bicêtre, para apresentar um painel 

dos casos encontrados em instituições como aquela.  

O mistério e a revelação foram as armas que Eugène Sue empunhou para prender a 

atenção dos leitores e , assim, descortinar a face miserável de uma cidade, até então, considerada 

como a mais bela, a mais próspera e a mais civilizada, demonstrando a todos a profundidade e 

o resultado dessa cisão: “M. Sue empregou nelle todos os dotes de seu distincto talento ao 

serviço dos mais altos interesses da sociedade; propoz se fazer palpar as chagas que a afêam e 

o todo sobre que está assentada, fazendo falar os andrajos da plebe” (VALDEZ Y PALACIOS, 

1845, p. 83). A despeito do maniqueísmo, tão alardeado pela crítica e do tom moralizante e 

estereotipado que, por vezes, se destaca no discurso, a descrição das personagens e dos espaços 

por onde circulavam, acabava por retratar as “condições peculiares de vida e subvida numa 

grande capital, em fase de modernização” (MEYER, 2005, p. 392). 

Os Mistérios de Paris também teriam modificado a vida do seu autor. A obra seria o 

estopim da transição da imagem pública do bon vivant convicto, o dandy que sustentava o seu 

estilo de vida com a sua produção literária, para o empenhado deputado socialista exilado após 

o golpe de 18 Brumário: “Or, les trois activités d'Eugène Sue ne sont pas simultanées dès le 

début; dans la chronologie de sa biographie, elles se succèdent, Sue étant d'abord dandy, ensuite 

écrivain et finalement socialiste” (BECKER, 2010, p. 59). Os folhetins seguintes do escritor 
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francês, como os Mistérios do Povo (1849), se dedicariam do mesmo modo à discussão dos 

abismos entre as classes sociais. 

 

Figura 33 – Eugène Sue  

 
Fonte: PAYNE, 1850, p. 104 
 

Figura 34 – Edição ilustrada d’Os Mistérios 
de Paris (1851) 

 
Fonte: SUE, 1851, p. 1. 
 

A narrativa ambientada nos bas-fonds de Paris arrebatou leitores por quase todo mundo, 

sendo um dos primeiros sinais da expansão da cultura popular urbana ocidental. A narrativa foi 

traduzida em diversas línguas e imitada em vários países, evidentemente com modificações 
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substanciais em função dos novos contextos e leitores. Na época, quase toda cidade grande teve 

os seus mistérios publicados nos jornais, sempre explorando a dimensão evocativa desta 

provocante palavra.  

Em 1853, a pena de Camilo Castelo Branco, começou a revelar, a seu modo, a vida 

oculta da capital portuguesa.27 Mesclando o religioso com o profano, escreveu Camilo os 

Mistérios de Lisboa, cuja publicação, em folhetins, foi iniciada em O Nacional, no dia 4 de 

março, chegando ao fim, após algumas interrupções, no dia 31 de janeiro de 1855 (CABRAL, 

1989, p. 419). 

Segundo Jacinto do Prado Coelho, nos Mistérios, Camilo contou com todo o 

aprendizado resultante das sucessivas edições do folheto Maria, não me mates que sou tua mãe 

para narrar, com excepcional vigor, vários crimes. (2001, p. 151). 

Figura 35 – Folhetim Mysterios de Lisboa 

 
Fonte: Primeira página do jornal O Nacional, n. 52, 04 de 

março de 1854 
 

 
27 Outro escritor português foi o primeiro a escrever um romance com esse título, em 1851, Alfredo Possolo 
Hogan publicou os seus Mistérios de Lisboa. 
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No caso português, a modernização, no século XIX, é um assunto que, ainda hoje, gera 

controvérsias. Contudo, já não se pode mais deixar de considerar que as inovações industriais 

e o processo de urbanização fizeram parte da realidade lusitana nesta época, ainda que de forma 

diversa dos modelos inglês e francês.  

Após o caos e a destruição ocasionados pelo terremoto de 1755, uma nova Lisboa foi 

planejada e construída sob a tutela do Marquês de Pombal. Neste projeto, foi promovido o 

desenvolvimento de novas áreas urbanas, com o dimensionamento das vias de acordo com uma 

determinada hierarquia, à semelhança do que acontecia no resto da Europa.  

Por ser fruto de um planejamento racional e iluminista, a cidade ganhava formas 

claramente geométricas, com ruas retas, largas, calçadas e com passeios laterais, visando à 

segregação do fluxo de pedestres e veículos. A diversidade de instrumentos empregados nesta 

época, como numerosas cartas e as plantas pormenorizadas, as contagens globais e parcelares 

da população, a permanente indicação do nome das ruas e da numeração das portas e os 

numerosos regulamentos municipais e policiais, atestam a preocupação de conhecer e controlar 

o espaço urbano. 

A cidade já era vigiada pela Intendência Geral da Polícia (IGP), que funcionava como 

um órgão de vigilância complementar do aparelho de justiça. A IGP, chefiada pelo intendente 

Pina Manique, tal “como as outras polícias europeias da época, era uma polícia moderna, cujas 

inúmeras atribuições eram devedoras do conceito iluminista de polícia como síntese de ordem 

e de bem-estar no moderno Estado centralizado” (LOUSADA, 1998, p. 227). 

 
Figura 36 – Plano da Baixa Pombalina por Eugénio dos Santos, Carlos Mardel e E. S. Poppe 

 
                Fonte: CALADO, 1993, p. 74. 
Também, nesta altura, surgiram os primeiros estabelecimentos de carácter industrial. 

Núcleos fabris estavam disseminados por toda a cidade, “mas a grande parte estava situada 
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junto à faixa ribeirinha, desde Xabregas (onde estavam instaladas uma fábrica de fiação e a 

fábrica de tabaco) ao Vale de Alcântara, onde coexistiam com quintas, terras de semeadura e 

palácios pertencentes à velha aristocracia” (BARATA, 2010, p. 75). 

O ritmo desse crescimento diminui no início dos oitocentos, pois Portugal passa por um 

período de intensa turbulência política e econômica. O desenvolvimento urbano decorreu de 

forma mais lenta, à espera da estabilidade necessária para que fosse possível pensar novamente 

a cidade.   

Uma maior tranquilidade, experimentada a partir da década de 40, permitiu novos 

investimentos, quer em obras privadas quer em obras públicas: 

Estabilizada a vida pública, arranca em meados do século por todo o país uma 
nova e activa política de Obras Públicas, encabeçadas pelo ministro Fontes 
Pereira de Melo. Ferrovias, estradas, pontes e viadutos são a sua expressão 
mais corrente, essenciais num estado [...] sedento de modernização, onde tudo 
faltava, onde tudo tinha que ser construído (FERNANDES, 1997, p. 57). 

Os limites de Lisboa foram redefinidos, alargando‐se o perímetro urbano, começando‐

se a construir uma nova Estrada de Circunvalação, em 1852, que nascia em Alcântara, passava 

pelos Prazeres, Campolide, Picoas e Alto de S. João. Estas obras foram muito importantes em 

termos das acessibilidades no interior, marcando uma nova fase de crescimento da cidade 

suportado pelos novos meios de transporte. 

Estudos mais atuais, que contemplam a realidade portuguesa “pondo em evidência as 

transformações, sem olvidar os limites e bloqueios”, detectam a existência de um processo de 

industrialização, ainda que distinto do modelo de revolução industrial britânico (MENDES, 

1994, p. 355). Neste momento, diversas fábricas foram construídas pela cidade, 

majoritariamente ao longo da frente ribeirinha, devido à construção de aterros, justificada pela 

acessibilidade aos meios de transporte existentes (comboio e mar), nomeadamente em 

Pedrouços, na Boavista e no Vale de Alcântara.  

Entre as várias atividades fabris, “contavam-se a olaria, a serralharia, a carpintaria, a 

marcenaria, as artes gráficas, a caldeiraria/latoaria, a sapataria e a confecção” (MENDES, 1994, 

p. 494). Assim como em outas cidades, o incremento da industrialização suscitou um aumento 

populacional, demandando a construção de novos bairros, quer destinados à burguesia quer às 

famílias operárias.  

Nos oitocentos, Lisboa já não era mais uma aldeia, como afirma Padre Dinis, uma das 

personagens mais importantes dos Mistérios de Lisboa. Assim como a Paris de Eugène Sue, a 

capital portuguesa acaba por ser representada também como um lugar povoado de histórias 

misteriosas e crimes aterrorizantes.  
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Figura 37 – Planta da cidade de Lisboa em 1855 

 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal – Biblioteca Nacional Digital, em <http://purl.pt/1523>. 
 

O escritor português se distanciou do francês por não criminalizar a pobreza, preferindo 

revelar delitos cometidos por membros das elites, nobres ou burgueses enriquecidos. Com isso, 

Camilo parece questionar a fala do lapidário Morel, “si les riches savaient!” (SUE, 1844, p. 70) 

comprovando que os abastados sabiam muito bem quantos indivíduos era “forçoso condenar à 

miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à 

desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico” (GARRETT,1963, p. 21).  

No folhetim camiliano, os habitantes da capital portuguesa, verdadeiros cosmopolitas, 

estavam sempre em trânsito, falando outras línguas e viajando por muitos países. Todavia, esses 

mesmos indivíduos eram reféns de uma estrutura social estratificada, conservadora e hipócrita, 

que os regia, julgava e condenava... E, muitas das vezes, os impelia ao crime, sem lhes deixar 

qualquer outra saída possível. As ruas, os palácios, as igrejas e os conventos lisboetas eram, 

assim, cenários de conflitos, de contradições, de produção e reprodução da violência explícita 

ou velada.  
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Mas nem todas as condutas criminosas das personagens do romance estavam 

diretamente ligadas a questões políticas ou sociais, muitos dos delitos cometidos pelas 

personagens camilianas possuíam motivações mesquinhas, passionais e até mesmo 

inconscientes, enveredando por “um espaço que não é mais geográfico ou social, mas 

simplesmente humano”. (CANDIDO, 1972, p. 115).  

O escritor português parece ainda apontar que, naquele momento, contra os “bem-

nascidos” e “endinheirados” a “justiça dos homens” quase nada podia fazer. Nem sempre o 

merecido castigo chegava para os maus e as benesses, para os bons. O romance traduz, assim, 

uma visão mais complexa desses conflitos: “Camilo não tem ilusões sobre o homem e a 

sociedade” (CHORÃO, 1993, p. 14). 

Além dos Mistérios de Lisboa, Camilo produziu um considerável número de outros 

textos em que abordou o crime e descreveu criminosos. Como Maldonado, em Alguns Aspectos 

da História da Criminologia em Portugal, observa: 
Em Camilo [...] por todo o mare magnum que é a sua obra, há um cortejo 
infindável de estudos patológicos copiosamente documentados com 
homicídios, loucura, amor desbragado e outras mil taras, tudo isso escrito com 
um rigor de antropólogo que espanta.  
E espanta, pois, desde O Amor de Perdição, com um Simão Botelho descrito, 
com pormenores espantosos, como um criminoso passional dominado por 
uma paixão intensamente mórbida - 1862 - até ao Eusébio Macário e A Corja 
- 1879-1880 -, com mulheres manifestamente degeneradas, prostitutas natas, 
16 anos depois estudadas por Lombroso e Ferrero - La Femme criminelle et 
la prostituée -1896 - há toda uma galeria colossal de tipos desenhados 
minuciosamente, com uma lucidez estranha (1968, p. 87). 
 

Caso especialíssimo e sobejamente conhecido é o da narrativa de suas Memórias do 

Cárcere, publicada em 1862. Nela, o autor fez um relato minucioso e, por vezes, poético da sua 

experiência nos meses em que esteve na cadeia da Relação do Porto, pronunciado pelo Juiz 

Teixeira de Queirós por manter relações sexuais com mulher casada, Ana Plácido. Somente a 

amante do escritor foi realmente pronunciada por adultério, uma vez que tal crime, na época, 

só era punível se cometido por mulheres, “relativamente ao homem comparticipante, a 

punibilidade pressupunha o flagrante delito (sós e nus na mesma cama) ou a existência de cartas 

ou outro documento escrito”,28 circunstâncias e provas alheias ao processo movido pelo marido 

traído, Manuel Pinheiro Alves. 

 
28 Folheto do Museu Judiciário do Tribunal da Relação do Porto  
In: <http://www.trp.pt/ficheiros/museu/museu_folheto.pdf> 
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Tal testemunho transcende o apontamento das impressões e dos sentimentos de seu 

autor. Nas Memórias do Cárcere, apesar das inevitáveis distorções subjetivas próprias a esse 

tipo de texto, Camilo retrata, a partir de um ponto de vista privilegiado, a natureza dos crimes 

que assolavam o Portugal oitocentista e, sobretudo, as histórias de vida dos outros encarcerados.  

Deste modo, tais proscritos ganharam voz e publicidade, e um exemplo disto é o caso 

do afamado salteador, José do Telhado, já referido anteriormente, que, com certo merecimento, 

foi eternizado pelo escritor como uma espécie de Robbin Hood português.  

As duas obras de Camilo aqui mencionadas alcançaram excelente recepção de público. 

Até o ano da morte de Camilo, o romance Os Mistérios de Lisboa teve seis edições,29 e as 

Memórias do Cárcere foram quatro vezes editadas, na íntegra, até 1891.30 Deste livro, foram 

“feitas largas transcripções e até impresso folhetos completos, como a Vida de José do Telhado” 

(MARQUES, 1894, p. 30).  
Figura 38 – Litogravura de Zé do 

Telhado 

 
Fonte: PINTO, 2002, p. 3. 
 

Atento ao gosto do público, Camilo sabia perfeitamente como explorar a sua biografia 

repleta de lances palpitantes para atrair as atenções “do bom burguês de meados do século” 

(CABRAL, 1966, p. 05). Por isso, talvez, não seja total coincidência que a reimpressão tanto 

de Mistérios de Lisboa quanto das Memórias do Cárcere em 1864, enquanto a sociedade 

 
29 1a edição em 1854, 2a edição em 1858, 3a edição em 1861, 4ª edição em 1864, 5ª edição em 1878 e 6ª edição 
em 1890. 
 
30 1a edição em 1862, 2a edição em 1864, 3a edição em 1881, 4ª edição em 1891. 
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portuguesa “ainda vibrava com o drama passional do escritor, o romanesco da sua estada no 

cárcere e o escândalo do processo por adultério” (COELHO, 2001, p. 262).  

Também este parece ter sido o caso de A penitência, texto dramático extraído com ajuda 

de Ernesto Biester do romance Mistérios de Lisboa, que, em 1862, mesmo ano da primeira 

publicação de Memórias do Cárcere, foi levado ao palco do teatro D. Maria II, atraindo o favor 

do público. 
 
Figura 39 – Rosto do programa da representação do drama A Penitência e litografia de 

Ernesto Biester 

 
Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 190. 
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Essa tensão entre a realidade e a ficção faz com que se estabeleça, até hoje, a tendência 

em se ver a obra camiliana como autobiográfica. Isto se deve tanto pela coincidência entre os 

temas abordados e os fatos ocorridos na vida do autor ou pela imagem de herói passional e 

desconcertado, com frequência, difundida pelo próprio narrador camiliano, muito próxima à 

dos protagonistas de seus próprios romances.  Esse jogo, tão atraente ao leitor, faz com que, até 

os dias de hoje, seja difícil separar a verdade e a ficção em sua obra. 

Se Camilo Castelo Branco foi um dos primeiros escritores portugueses a se apropriar do 

modelo difundido por Eugène Sue para registrar e analisar os segredos dos dois maiores centros 

urbanos lusitanos da época, Gervásio Lobato foi um dos últimos, com o romance de sensação 

Os Mysterios do Porto.  

A aproximação destes romances além de evidenciar as modificações nas maneiras de 

interpretar, de prevenir e de reprimir o crime, também mostra as mudanças na literatura ao 

longo da segunda metade do século XIX em Portugal. 

No intervalo de tempo existente entre as obras de Camilo e Gervásio, Portugal se 

transformou, demandando uma estrutura jurídica adaptada ao novo ambiente político, 

econômico e social. O último Código Penal do século entra em vigor em 1886. Anteriormente, 

houve duas importantes reformas penais. Na Reforma de 1867, se destacam a abolição da pena 

de morte para os crimes civis e a introdução do regime penitenciário; e na Reforma de 1884, a 

abolição da pena de prisão perpétua e o do degredo. 

A criação da Polícia Civil é um outro incremento da época. Como agentes judiciais, os 

comissários de polícia estavam incumbidos de investigar os crimes e os delitos, de coligir as 

provas e de entregar os suspeitos aos tribunais, e os guardas desempenhavam a vigilância e a 

investigação criminal, podendo efetuar prisões em flagrante delito ou em virtude de ordem 

escrita dos comissários ou mandato judicial.  

Os avanços técnicos, como o comboio, as linhas de transporte coletivo, o telégrafo, o 

telefone, o daguerreotipo e a fotografia, trazem simultaneamente novas formas de praticar e de 

reprimir o crime. Os progressos científicos em diversas áreas, como a medicina, a química e a 

biologia forneciam ferramentas essenciais para a solução dos casos. Por volta de 1885, começa 

a ser implementado o registro antropométrico e social dos criminosos bem como a estatística 

criminal. 
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Figura 40 –  Medições realizadas no posto antropométrico do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Serões: Revista Mensal Ilustrada, Série I, v. III, n. 18, mar-abr de 1903, p. 338-344 
 

Figura 41 – Boletim de Identificação das Cadeias da Relação 
do Porto contendo as informações prescritas por 
Bertillon 

 
Fonte: Serões: Revista Mensal Ilustrada, Série I, v. III, n. 18, 

mar-abr de 1903, p. 345 
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No romance Os Mistérios do Porto, Gervásio Lobato aborda como funcionavam na 

prática essas novidades sociais e tecnológicas, convidando o leitor a seguir os passos dos 

comissários de polícia, enveredando pelo submundo do crime, em busca da verdade, que devia 

ser desvelada a qualquer custo.  

As narrativas revelam como as sedutoras metrópoles portuguesas podiam ser perigosas 

e implacáveis, especialmente para as crianças desvalidas, para as mulheres e para os mais 

pobres. Na obra, a investigação de um crime de estupro acaba por expor e discutir as 

fragilidades e os dramas vividos não só pelas vítimas, mas também pelos criminosos, sobretudo 

por aqueles que não escolhiam seguir esse triste caminho.  

Cada personagem ouvida pelos comissários de polícia tem a sua história revelada por 

meio de flashback. O uso desse recurso é importantíssimo, pois possibilita, por um lado, uma 

maior densidade na caracterização das personagens e, por outro, uma espécie de retrospectiva 

das circunstâncias que conduziram os acontecimentos àquele estado. Essa cadeia contínua de 

revelações inquieta e desperta a curiosidade de quem lê, prendendo a atenção do início ao fim 

da narrativa.   

 Acompanhar de perto os sonhos, as desilusões e os infortúnios das personagens faz, 

também, com que o leitor se identifique, simpatize ou, pelo menos, reflita, sem prejulgamentos, 

sobre os motivos que as levam a cometer certos atos. O autor pode, assim, discutir algumas 

questões bem polêmicas: a corrupção, as péssimas condições de vida no sistema prisional, o 

abuso infantil, o tráfico de mulheres, a homossexualidade feminina e a masculina, a 

discriminação social e racial. Por abordar o crime a partir de diversos aspectos, o romance de 

Gervásio Lobato é bastante relevante para o estudo do crime no oitocentos. 

 A despeito da grande popularidade gozada no passado, Gervásio é, atualmente, um 

escritor quase esquecido pela crítica e pelo público, fazendo parte de um grupo de autores que, 

muito embora tenham tido suas obras amplamente difundidas e apreciadas em sua época, foram, 

de certa maneira, olvidados pela posteridade, ou pelo menos considerados escritores de segunda 

categoria pelas instâncias legitimadoras da produção literária. É preciso investigar, ao certo, os 

motivos desse apagamento, mas é incontestável que a sua vasta produção literária, por retratar, 

por analisar e por, certas vezes, satirizar a sociedade portuguesa dos oitocentos carece e merece 

estudos e apreciações mais atuais. 
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Figura 42 – Camilo Castelo Branco 
 

 
Fonte: POMAR, 2005, p. 69. 
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2. O CRIME E O CASTIGO EM MISTÉRIOS DE LISBOA 
 

 
O author dos Mysterios do Porto, mentindo, 
pode surprehender; cingindo-se á verdade do 
intimo viver, nem conta novidades da vida 
aristocrata que espantem a burguezia, nem diz 
ao fidalgo os maravilhosos segredos de um 
bacalhoeiro. 

Revista do Porto, Camilo Castelo Branco 
 
 
 

Mesmo empregando deliberadamente um título provocador e polêmico, que estabelece 

uma alusão direta ao romance de Eugène Sue, Camilo Castelo Branco, nos Mistérios de Lisboa, 

sem dúvidas não fez uma “cópia barata de folhetinistas ainda mais baratos” (ALVES,1990, p. 

14) como muito fora veiculado pela crítica especializada. Sobre isso, o enunciador das 

Prevenções, que servem como preâmbulo para o romance, já advertia: 
Tentar fazer um romance é um desejo inocente. Batizá-lo com um título 
pomposo é um pretexto ridículo. Apanhar uma nomenclatura, estafada e velha, 
insculpi-la no frontispício de um livro e ficar orgulhoso de ter um padrinho 
original, isso, meus caros leitores, é uma patranha de que eu não sou capaz 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 17). 
 

Interpelando de forma arguta e irônica o seu leitor, o escritor português refletiu sobre o 

panorama literário que o circundava, alertando que, mesmo fora dos grandes centros culturais 

europeus, era possível escrever romances e produzir uma obra de relevância, ainda que para 

isso fosse preciso desmerecê-los ou renegá-los “na aparência, fingindo-se copiar simplesmente 

aquilo que conquistara a atenção do público” (ALVES, 1990, p. 14): 
Cuidei que os horizontes do mundo fantástico se fechavam nos Pirenéus e que 
não podia ser-se peninsular e romancista, que não podia ser-se romancista sem 
ter nascido Cooper ou Sue. Nunca me contristei desta persuasão (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 17). 
 

Desconstruindo o modelo importado, experimentando e discutindo o seu próprio 

processo literário enquanto o executa, Camilo questionou as formas com as quais eram 

representadas e debatidas as principais questões de seu tempo, em um diálogo, ora franco, ora 

sutil, com os textos dos mais afamados escritores, especialmente, com o então conhecidíssimo 

folhetim francês.  

Logo, a associação entre crime e miséria e o escrutínio dos espaços mais pobres à 

procura do vício e da degeneração, muito em voga na época e evidentes em Les Mystères de 

Paris, não poderiam ser esquecidos. O autor português, porém, não confirma a tese 
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mundialmente difundida pelo roi du roman-feuilleton e não revolve nem traz à tona o lodo do 

bas-fond nos quatro livros que compõem a sua longa narrativa.  

Ao contrário disto, quase todas as personagens do seu romance desfrutam de uma 

privilegiada posição econômica e social, salientando, assim, que havia muita violência e 

injustiça não oriundas da falta de dinheiro, e que os abastados, longe de precisarem transgredir 

em nome de sua subsistência pela honra ou por irreprimíveis desejos, eram sim capazes de 

cometer desde pequenos deslizes até verdadeiras atrocidades.  

Para retratar os crimes cometidos pelos mais “afortunados” em Portugal naquele 

período, Lisboa era realmente a melhor escolha. A capital era o local habitual de residência da 

“primeira” nobreza da Corte (duques, marqueses e condes), dos mais altos funcionários 

públicos e dos maiores comerciantes da época. Isto sem considerar os religiosos regulares e 

militares estacionados na cidade pertencentes às mais elevadas posições hierárquicas não 

mencionadas nos levantamentos censitários. 

Camilo também parece denunciar, pelo destino reservado aos seus criminosos, que, 

naquele tempo, mantidas as aparências, os delitos cometidos por fidalgos decadentes, por 

clérigos sem vocação e por burgueses ávidos por grandes lucros e notoriedade eram 

desconsiderados. Tese que, conforme salienta Maria Alexandre Lousada (1995), os relatórios 

oficiais, contidos nos arquivos da IGP, confirmam. Acatando as incontornáveis distinções 

sociais, a polícia lisboeta do início dos oitocentos, diante de um delito, mais procurava encontrar 

e, por vezes, “produzir” um culpado credível, do que descobrir o verdadeiro criminoso. Sendo 

assim, a sua ação preventiva e punitiva exercia-se prioritária ou mesmo exclusivamente sobre 

os locais e indivíduos vistos como mais suspeitos ou mais perigosos, em regra, os mais pobres.   

Mesmo quando denunciados e julgados, as leis em vigor muitas vezes não previam 

punições severas aos ricos e poderosos.31 Quando o faziam, havia muitas brechas e atalhos 

legais para que os membros deste privilegiado grupo quase nunca fossem punidos. Em um 

artigo publicado em O Nacional, Camilo foi ainda mais direto: “há crimes que a lei não pune, 

e outros que compram à lei a sua impunidade” (CASTELO BRANCO, 1991, p. 113). Esta 

situação só se modificava em casos de grande repercussão e comoção popular e/ou se a vítima 

também fosse ilustre. 

O escritor aponta que, nas classes sociais mais abastadas, o castigo só era certeiro aos 

que se torturavam com o peso da vergonha pública, da culpa ou do remorso. Por falta de 

 
31 Naqueles idos, as penas eram aplicadas segundo os privilégios ou linhagem dos condenados. Assim, por 
exemplo, fidalgos, vereadores e juízes não poderiam sofrer pena de açoites ou degredo com baraço e pregão. 
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instrumentos legais que, efetivamente, os punissem, pecadores confessos e pesarosos se 

infligiam isolamentos, penitências e martírios, expiando as suas faltas dentro e fora dos muros 

das igrejas, dos monastérios e dos conventos, edifícios cuja importância na dinâmica funcional 

da cidade não só era evidenciada por seu número e opulência, mas, sobretudo, por marcarem a 

divisão territorial eclesiástica, que era, sistematicamente, a mesma da administração civil.32 A 

moral da sociedade como um todo se confundia com a moral cristã e, no próprio código de leis 

em vigor naqueles idos, as Ordenações Filipinas,33 o crime era confundido com o pecado e com 

a ofensa moral, punindo-se hereges, apóstatas, feiticeiros e benzedores. Tal contexto demonstra, 

sobretudo, que aquele ordenamento sociocultural era verdadeiramente impregnado de preceitos 

e preconceitos fortemente disseminados pela Igreja. Quase nada era completamente desprovido 

de significação ou sentimento religioso.  

Nos Mistérios de Lisboa, o primeiro convite à reflexão a respeito de tais valores e 

preconceitos é a simulação da leitura do “diário de sofrimentos, verídico, autêntico e 

justificado” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 17) de João/D. Pedro da Silva, um dos primeiros 

narradores homo e autodiegéticos do coro de vozes presentes no romance. A busca do rapaz de 

catorze anos que não sabia a sua origem provoca uma espantosa cadeia de revelações ligadas 

às transgressões ocorridas no interior das boas casas, no seio das mais ilustres famílias cristãs. 

A começar pelo malfadado caso de amor dos pais do jovem mancebo, Ângela de Lima e Dom 

Pedro da Silva, que era, puramente, impedido por questões socioeconômicas ligadas à 

indivisibilidade do patrimônio familiar e à sucessão única.  

Como o direito de herança era garantido a um único herdeiro, o primogênito, os outros 

filhos e as filhas que não estivessem destinadas a casamentos por conveniência não tinham 

como manter um padrão de vida digno da posição que ocupavam, sendo, então, encaminhados 

às carreiras eclesiásticas, mesmo que não tivessem essa vontade e/ou vocação. Fugir a esses 

desígnios era muito difícil, uma vez que, além de ser defendido pelas leis de Deus e da Igreja, 

de acordo com o título LXXXVIII, do livro I, do código das Ordenações Filipinas, o pátrio 

 
32Segundo Ribeiro Aires, em História das Freguesias do Concelho de Vila Real, até ao Liberalismo, “freguesia” 
e “paróquia” eram sinônimos, não havendo uma estrutura civil separada da estrutura eclesiástica. Com a reforma 
administrativa de 18 de julho de 1835, surge a estrutura civil da Junta de Paróquia, autonomizada da estrutura 
eclesiástica; os seus limites territoriais, no entanto, eram geralmente coincidentes com os das paróquias 
eclesiásticas que vinham desde a Idade Média.  
 
33Em 1603, no reinado de Felipe II de Portugal (III da Espanha), as Ordenações Manuelinas foram substituídas 
pelas Ordenações Filipinas que vigoraram até a promulgação do Código penal de dezembro de 1852 e do Código 
Civil de 1867. A narrativa se inicia na década de trinta, “era agosto de 1832” e se finda na de cinquenta, 
“Terminaram aqui os apontamentos do filho de Ângela de Lima, que morreu no Botafogo, subúrbios do Rio de 
Janeiro, a 28 de outubro de 1851”. 
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poder só perdia a vigência, justamente, com o casamento ou com a assunção de certos cargos 

de religiosos e políticos, havendo a possibilidade de os filhos continuarem sob patria potestas 

até à velhice. Desta forma, enquanto submetidos à casa paterna “a condição feminina e a 

condição masculina aparecem como sendo igualmente condições precárias” (SANTOS, 1992, 

p. 42). 

Essa mentalidade ainda demoraria muito a mudar. Em Portugal, a lei do morgadio 

perduraria por boa parte do século XIX. Em seus estudos sobre a transmissão de bens, Maria 

de Fátima Brandão comprovou que nem mesmo a promulgação do Código Civil português, em 

1867, pode ser tomada como um marco da passagem do sistema de transmissão preferencial 

para outro estritamente igualitário. Muitos membros da elite nobiliárquica se valiam de 

estratégias e subterfúgios legais para garantir a indivisibilidade pecuniária na tentativa de 

manter a marca distintiva da nobreza e, assim, desfrutar de prestígios e privilégios ainda 

destinados a essa classe social, mesmo que já estivessem ameaçados pela nova organização 

política, o Liberalismo. 

O pai da moça, o marquês de Montezelos, o maior representante dos defensores das 

prerrogativas das raças nobres no romance, expressa tal posição de forma bastante explícita: 
Para evitar-lhe o embaraço de pedir-me minha filha, previno-o que não deve 
instar porque eu o ouça esses minutos. Eu só dou minha filha ao homem que 
me prove que é tão nobre como ela. A esta condição satisfaria V. Ex.a; mas eu 
só dou minha filha ao homem que, além de nobre, possa provar-me que é 
bastante rico para fazer que ela não tenha nunca saudades da opulência com 
que foi criada. A minha filha é pobre; V. Ex.a é pobre; e nem eu nem o Conde 
de Alvações podemos criar para os nossos filhos segundos um estado que 
envergonhe os primeiros (CASTELO BRANCO, 2010, p. 67). 
 

A imposição do pai é vencida “quando a voz impetuosa da paixão falou mais alto”. 

Mesmo diante da negativa do marquês, por amor e por vingança, o humilhado Pedro visitara a 

alcova da moça todas as noites durante quatro meses. Os frequentes encontros clandestinos dos 

amantes apenas findaram quando o mancebo foi ferido34 ao pular pela última vez o muro da 

casa da Ângela: 
Numa dessas noites, ao dar as duas horas, procurava eu, escondido contra o 
muro do quintal de Ângela, o sinal que, por um costume inalterado, me 
animava sempre a subir sem receio. 
Esse sinal não aparecia. Demorei-me alguns minutos, conjeturando o que 
poderia ter acontecido, com os olhos pregados no ponto em que, a cada 
instante, esperava ver assomar o vulto de Ângela. [...] Vi, ao lado desta, dois 
vultos a meio corpo: quis esconder-me; era tarde. Ouvi a detonação de 
algumas armas de fogo [...]. Senti duas ligeiras dores, que aumentavam 

 
34 A violência era a forma socialmente aceite de reparar a injustiça, restabelecendo, desta forma, a sua identidade 
social. 
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progressivamente: uma no braço direito e outra no ombro. Vi que estava 
ferido... (CASTELO BRANCO, 2010, p. 72). 
 

 O comportamento transgressor do jovem casal acaba por ter consequências que trazem 

à baila alguns tabus oitocentistas, como o desacato à autoridade paterna, o sexo fora do 

casamento, o nascimento de filhos naturais e o infanticídio. Estes temas são apresentados e 

discutidos por quase todas as personagens envolvidas neste caso, que, por intermédio do 

discurso direto e da transcrição de cartas ou passagem de diários, tomam a palavra para si, 

expressando e defendendo distintos e, muitas vezes, opostos pontos de vista. Estratégias 

bastante eficazes para “colocar o leitor na intimidade das almas” (COELHO, 1946, p. 552), 

contextualizando e relativizando as suas posições e ações, comprovando que a maioria delas 

não era nem totalmente boa ou totalmente má, recusando, assim, uma divisão maniqueísta de 

suas personagens, da qual Eugène Sue não teria escapado. 

O fato é que esses “seres de papel” ganham vida quando falam. O próximo a ter voz e 

vez é Dom Pedro da Silva. O fidalgo revela a postura do penitente contrito, mesmo que, para 

ele, o conflito social pareça ter mais gravidade do que o religioso:  
Um desgraçado segredo, que brevemente será a infâmia e desonra de ambos 
nós. Deus não quis que eu morresse das balas para me ver punido pelo flagelo 
das minhas paixões, que tão nobres começaram, e tão vilipendiosas a 
sociedade mas tornou. (CASTELO BRANCO, 2010, p. 75). 
 

O filho segundo do conde de Alvações se revela fraco e sem poder de decisão, incapaz 

de lutar contra as vicissitudes que a vida lhe infligia. Pedro sofre por não conseguir se submeter 

às rígidas limitações socioeconômicas, se envergonha por querer uma mulher que não podia ser 

sua e sucumbe diante da culpa de seduzi-la sabendo não ter meios para reparar-lhe a honra: 
Morrer de tristeza aos dez, ou aos doze anos, parece uma fantasia de romance, 
mas é verdade que eu não podia classificar as minhas doenças com outro 
diagnóstico. A consumpção rápida e sombria, que me fora na infância o 
prelúdio desta morte, que hoje sinto matar-me, foi acelerada pelo golpe que 
recebi da única mão que podia dar-mo. O pai daquele anjo convertera-se-me 
num espectro torvo, que nem o reflexo do amor da filha podia desassombrar 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 67). 
 

Esse trágico desenlace pode parecer ao leitor de hoje apenas um exagero sentimental ou 

uma inevitável consequência de uma severa formação católica, contudo, para muitos, o peso da 

reprovação da comunidade era forte demais para ser suportada face a face (CUTILEIRO, 1988, 

p. XVIII). Segundo o próprio Camilo, os que tinham as faltas reveladas frequentemente eram 

empurrados no despenhadeiro da injúria, cercados de motejos, de escárnios e de calúnias por 

uma sociedade que sabia ser cruel e profundamente hipócrita.  
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Para além de ser considerado pecado grave,35 passível de excomunhão36 e como um 

grande desvio moral, manter relações sexuais extramatrimoniais com mulher virgem menor de 

vinte e cinco anos, mesmo que sem violência e com o seu consentimento, era um crime previsto 

no Código Filipino.37  A situação tornava-se mais gravosa quando a relação ilícita originava 

uma gravidez, prova material e irrefutável do “mau passo”.  

Os títulos XVI, Do que entra em casa de alguma pessoa para dormir com mulher 

virgem, ou viúva honesta e XXIII, Do que dorme com mulher virgem, ou viúva honesta por sua 

vontade, do Livro V, que versava sobre o Direito Penal e Processual, prescreviam vários 

dispositivos punitivos aviltantes e instituíam o casamento ou a doação de um dote vultoso como 

as únicas maneiras de reparar os danos causados à mulher e, sobretudo, à sua família.  

Sem ter como cumprir com nenhuma dessas condições, na vida e na ficção, Dom Pedro 

da Silva não poderia reparar o seu erro, se reabilitar e, assim, gozar do “mínimo de prestígio 

necessário para poder andar de cara levantada e ser aceite, sem troça nem reprovação” 

(CUTILEIRO, 1988, p. XVIII). Como o autor afirma, em Revelações, uma vez constituídos os 

açoutes da sociedade, o infamado era forçado a expiar, com amarga punição, a infâmia real e 

até a inventada, pois, segundo o escritor, geralmente, ao se tornarem publicamente conhecidos, 

os fatos eram distorcidos e aumentados pela “voz popular”.  

Desvalido e humilhado, Pedro da Silva enfrenta tais circunstâncias de forma bem 

distinta de seu duplo francês, o príncipe Rodolphe de Gerolstein. O destemido e justiceiro fora-

da-lei criado por Sue tudo pode e tudo fez por sua filha natural. Já a personagem camiliana não 

 
35Em sua edição do Antigo Testamento, de 1784, o padre Antonio Pereira de Figueiredo comenta a alteração do 
sexto mandamento “Não adulterarás” por “Não fornicarás”, presente nos livros Êxodo (20:14) e 
Deuteronômio (5:18), com a intenção de torná-lo mais abrangente e evidenciar que qualquer atividade sexual, 
fora do casamento, era considerada pecado mortal: “O Texto vertido á letra diz: Não commetterás adulterio. 
Mas eu a exemplo do Padre de Carrieres accommodei-me aos termos dos nossos Catecismos: porque todos os 
Santos Padres, e Theologos reconhecem que debaixo do nome d'adulterio prohibe Deos aqui todo o 
ajuntamento illegitimo, e todo o uso desordenado dos membros do corpo”.  
E, sobre os pecados mortais, São Paulo, na Carta aos Gálatas, diz que: Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo 
Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito 
contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixar guiar 
pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, 
libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, 
orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni: os que tais coisas 
praticam não herdarão o Reino de Deus (5:19-2, 1 grifo nosso). 
 
36 Prevista na sessão XXIV, no Capítulo VIII, Pune-se o Concubinato com gravíssimas penas, do Concílio 
Ecumênico de Trento – Lei eclesiástica em voga na época. 
 
37 Tal ordenamento jurídico era compostos por um conjunto detalhado de normas que buscavam definir não 
apenas as relações dos indivíduos para com a Coroa portuguesa, como também normatizavam as relações 
privadas. Nesse sentido, regulavam comportamentos e atribuíam punições para as transgressões relativas à 
vida moral, à convivência doméstica e às relações conjugais. 
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encontra ou não busca soluções, a não ser se entregar à morte, salvadora e redentora de todos 

os seus crimes e pecados. O rapaz que se perdeu por amor e despeito morreu de vergonha. 

Para dar conta de segredos revelados em confissão e de esforços até então 

desconhecidos, a próxima personagem a assumir a narrativa é padre Dinis Ramalho e Souza, o 

protetor dos jovens apaixonados. No capítulo XIII do livro I dos Mistérios de Lisboa, a 

transcrição do diário do filho de Ângela é suspensa, e um outro manuscrito é anunciado como 

fonte da diegese, O Livro Negro:38 “Algumas páginas, que vão ler-se, não me pertencem: 

copiei-as do Livro Negro de padre Dinis, como ele o intitulava. Não fui testemunha das cenas 

aqui descritas” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 83). 

 Sendo assim, o religioso, cuja voz ecoa em todo o romance, ascende ao papel de 

narrador homodiegético, expondo o seu posicionamento pela defesa do perdão cristão e da 

reconciliação pelo sagrado sacramento do matrimônio como soluções para aquela difícil 

situação: 
Permita, senhor, que eu seja o mensageiro do seu perdão. Inspire-se do grande 
nome dos seus avós, do grande nome de vossa Excelência e do futuro da sua 
reputação para que as flores da virtude, que começam a murchar na grinalda 
inocente da sua filha, possam reverdecer, com o seu perdão, e com o seu 
beneplácito neste casamento, em que a vossa Ex.a e dois entes venturosos, 
poupando o vilipendioso nascimento de um terceiro, que virá depois, neto do 
marquês de Montezelos, pedir talvez uma esmola de pão aos lacaios do seu 
avô (CASTELO BRANCO, 2010, p. 87). 
 

Ainda que a posição do padre estivesse em total conformidade com as regras reparadoras 

e moralizadoras dos costumes, era, de certo modo, uma atitude menos conservadora, pois 

atendia aos anseios do jovem casal e não às demandas das famílias, para quem um casamento 

como aquele não era nada proveitoso. Sem o consentimento dos pais, o clérigo quase nada podia 

fazer por eles, pois era proibido, pelas leis eclesiásticas, “casar menor sem o consentimento de 

quem a governa, ou ordem superior” (CASTELO BRANCO, 1985, p. 491).39  

A honra e o dinheiro pareciam falar mais alto para o marquês de Montezelos, que, 

irredutível, desconsidera as súplicas do religioso e faz valer o pátrio poder, tomando as medidas 

 
38 O Livro Negro de Padre Dinis é anunciado como a continuação dos Mistérios de Lisboa. A fonte deste outro 
romance, uma espécie de diário, do qual alguns excertos já haviam sido transcritos nos Mistérios, faz parte do 
material manuscrito legado por Pedro da Silva, filho da condessa de Santa Bárbara. A continuação não é, porém, 
cronológica, mas temática, pois a ação do Livro Negro, que arranca em 1780, é anterior à ação dos Mistérios, 
que se inicia em 1832. 
 
39 As palavras de Vigário João, do romance O Bem e o Mal (1863), são verdadeiramente coerentes com o 
Capítulo I, Renova-se a forma de contrair solenemente o Matrimônio prescrita no Concílio Lateranense, da 
sessão XXIV, do Concílio Ecumênico de Trento – Lei eclesiástica em voga na época. 
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necessárias para evitar a desonra pública da filha, sem, é claro, comprometer a herança do filho 

morgado: 
Não me considero obrigado a dar satisfações dos meus atos, nem tampouco a 
receber conselhos. Como pai pertence-me granjear o futuro da minha filha, 
embora a opinião pública, com que a V. S.a me ameaça, entenda que o futuro 
que eu lhe preparo não é o melhor. V. S.a, como sacerdote, a missão mais 
nobre que tem a cumprir é guardar o segredo que lhe foi revelado em confissão 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 67). 
  

Ele encerra a filha em um convento para afastá-la dos conhecidos, tirando-a de lá apenas 

um mês antes de dar à luz o “filho do crime”, que, ao nascer, deveria ser, discretamente, 

entregue às mãos de seu assassino: 
Come-Facas fora encarregado de receber em tempo oportuno uma criança, que 
devia ser-lhe entregue por uma mulher. Esta criança, senhor Marquês, antes 
de receber o primeiro beijo da sua mãe e a palavra de Cristo, que a chamava à 
redenção, devia soltar um vagido de morte entre as mãos do infanticida, a cujo 
cuidado ficava lançar-lhe em cima algumas pás da terra (CASTELO BRANCO, 
2010, p. 89).  
 

Se a miséria e a violência são apontadas como os motivos que teriam levado Louise 

Morel, em Les Mystère de Paris, a supostamente cometer tal crime, o marquês trama a morte 

do neto para preservar a sua reputação e o seu patrimônio. A ilegitimidade era uma vergonha 

sem remissão, uma mácula inextinguível para toda a família. O desvio de natureza sexual e o 

nascimento ilegítimo eram objetos de uma reprovação especialmente intensa, levando mães 

solteiras, mulheres adúlteras e até os seus familiares mais próximos a incorrem no infanticídio 

e no abandono de bebês (PERROT, 2009, p.250-251).  

Dessa maneira, o autor de Mistérios de Lisboa assinala que na tentativa de preservar o 

bom nome e de escapar da marginalização, muitas pessoas boas e respeitáveis se tornaram, de 

fato, criminosas, mesmo que não tenham sido descobertas e punidas por seus crimes. 

Por mais desumana e cruel que a atitude do pai de Ângela seja aos nossos olhos, não era 

tão rara naquela altura. A reputação de um homem também dependia da sua habilidade em 

impor limites. Ele deveria ser respeitado, obedecido e temido, usando de todo e qualquer 

expediente para garantir, pelo menos aos olhos dos outros, que sua esposa fosse fiel, e suas 

filhas, castas.  

Sendo assim, mesmo em uma sociedade declaradamente cristã, o abandono, o aborto e 

o infanticídio não eram, apenas, medidas extremas tomadas por quem não tinha condições de 

garantir o sustento dos filhos, eram também formas bastante comuns para a ocultação de 

comportamentos desviantes. Essa conjuntura pode ser facilmente comprovada com um breve 

folhear das páginas dos periódicos oitocentistas: 
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Figura 43 – Notícia sobre infanticídios 

 
Fonte: – Revista Universal Lisbonense, n. 25, 9 de março de 1843, p. 311. 

 
Figura 44 – Notícia sobre infanticídio 
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Fonte: Revista Universal Lisbonense - n. 15, 15 de fevereiro de 1859, p. 177 
Figura 45 – Notícia sobre infanticídios 
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Fonte: Revista Universal Lisbonense, n. 37, 1 de Junho de 1843, p. 463 
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 Figura 46 – Notícia sobre infanticídio 

 
Fonte: Revista Universal Lisbonense, n. 37, 1 de Junho de 1843, p. 463. 
 

Tais práticas, correntes antes da existência das rodas, continuaram demasiado frequentes 

após o seu surgimento. A maioria das penas aplicadas às mulheres,40 no período, estão 

 
40 A historiadora Selma Pantoja afirma, em seu estudo A diáspora feminina: degredadas para Angola no século 
XIX, que, entre os 28 tipos de delitos listados nos registros, há uma grande concentração nesses dois crimes. Nos 
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justamente relacionadas a esses dois crimes, e o número de casos certamente era maior, pois, 

embora fossem considerados pecados e crimes gravosos, não era nada fácil comprová-los até o 

desenvolvimento técnico e tecnológico da medicina legal no final do século e, com obviedade, 

as esposas e filhas dos ricos raramente estavam sujeitas a tais processos. 

Mesmo que a roda, efetivada e difundida por Pina Manique41 ainda no século XVIII, 

fosse considerada uma solução mais humana e mais condizente com o sentimento religioso, era 

vista por muitos como “casas de infanticídio legal”, pois a “deficiente organização do serviço 

de atendimento, fazia perecer três quartos da totalidade de crianças expostas” (LOPES, 2008, 

p. 505).  

Apesar disto, mesmo diante de altíssimos níveis de mortalidade, a existência e a 

manutenção deste dispositivo eram defendidas, exatamente, pela “necessidade de preservar a 

honra de mulheres honestas que, por um momento de fraqueza, seriam para sempre desonradas, 

arrastando o nome de suas famílias na lama”, como afirma a historiadora Maria Antónia Lopes 

(2008, p. 505).  
Figura 47 –  Pormenor da roda do Convento de S. 

Bento de Avé Maria onde as mulheres 
sem recursos abandonavam os seus 
filhos. Finais do século XIX 

  
Fonte: Arquivo Municipal do Porto - Arquivo 

Histórico cota F-NV/AVU/10/14. 
 

casos de condenação por infanticídio e aborto, as mulheres eram, na sua maioria, registradas como criadas e 
jornaleiras. 
41 Em 1783, o chefe da Intendência Geral de Polícia, Pina Manique, fez expedir para todos os provedores das 
comarcas do reino uma circular de ordenava a fundação de Casa da Roda para colher expostos em todas as vila e 
cidades, preservando o anonimato do expositor com o objetivo de diminuir os infanticídios e os abandonos em 
lugares que não garantissem a sobrevivência dos “miúdos”. 



85 
 

 
 

No tocante a este assunto, os eventuais envolvidos tinham a imperiosa necessidade de 

apagar quaisquer rastros, até mesmo da própria memória. Principalmente “as perdidas” 

deveriam permanecer em total silêncio. Então, significativamente, sobre o seu caso amoroso e 

sobre as consequências dele advindas, a voz de Ângela quase não é ouvida. Seus anseios e seus 

medos são relatados, sobretudo, em discurso indireto, nas palavras de seu confessor.  

Esta situação serviria para ilustrar qual era a posição da mulher no oitocentos. 

Sentenciadas a habitar um “mundo calado, a elas só era consentido sofrer em silêncio. Bocas 

fechadas, lábios cerrados e pálpebras baixas, as mulheres só podiam chorar, deixar as lágrimas 

correrem como a água de uma inesgotável dor” (PERROT, 2005, p. 09). Ter opiniões e expô-

las não se coadunava com os ideais de discrição e de obediência que a mulher deveria, a todo o 

momento, observar.  

Conforme Bourdieu afirma, “delas se espera que sejam ‘femininas’: isto é, sorridentes, 

simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas” (2014, p. 96). 

Era quase intolerável uma mulher falar sobre desejo e sexo, assuntos especialmente interditados 

a elas, ainda mais no caso de Ângela, uma moça solteira que deveria ignorar por inteiro o “feio 

mundo das paixões”.  

Este mutismo só podia ser rompido diante do santo padre, para quem tudo deveria ser 

dito. É sempre pela voz dos homens que o passado de Ângela é narrado. A moça, 

completamente subjugada aos desmandos de seu pai, padece a falta do amante e do menino que 

não teria a chance de ver crescer.  

Em vista disto, é possível notar que a reprimida personagem camiliana, a princípio, 

pouco se parece com a sensual e ambiciosa Sarah Seyton criada por Sue. A astuta noiva do 

príncipe Rodolphe não hesita em abandonar a filha e forjar a sua morte, quando a criança se 

torna um embaraço, nem em usá-la, anos depois, como uma maneira mais fácil para alcançar 

os seus objetivos, pertencendo, assim, ao rol dos malfeitores de Les Mystères de Paris.  

A aproximação entre as duas também revela dois estereótipos atribuídos às “mulheres 

perdidas”. Ângela, a infeliz seduzida, é primeiramente apresentada como um ser quase 

infantilizado e frágil, uma boneca conduzida por poderosas e brutas mãos masculinas. Enquanto 

Sarah é considerada uma mulher de ação, racional, fria e imoral, totalmente capaz de inverter a 

lógica e ser a ruína de um homem, passando, assim e por isso, de vítima a uma irresistível vilã. 

O calvário da personagem de Camilo estava apenas começando. A sua grave 

desobediência aos desígnios paternos não ficaria impune. A partir do capítulo XIV, termina a 

citação do Livro Negro, mas padre Dinis Diniz continua a contar a história, dividindo o papel 
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de narrador ora com o autor do diário, que não participa dos fatos, ora com o conde de Santa 

Bárbara, que assim também pôde se confessar. 

O coração de Ângela foi “organizado” e “corrigido” por torturas, tanto físicas como 

psicológicas. O marquês “fechava-se num quarto com ela. Roxeava-lhe o corpo com 

disciplinas, e alimentava-lhe a vida com alguns caldos, para no dia imediato achar um corpo 

vivo onde repetir as experiências do processo, que ele chamava infalível”. Fora isso, trocou-lhe 

o confessor por outro padre, “cuja consciência o marquês amoldara pela sua” (CASTELO 

BRANCO, 2010, p. 94), demonstrando o poder que o texto das sagradas escrituras, interpretado 

e até distorcido por bons oradores, podia ter sobre os mais fiéis ou sobre os mais vulneráveis. 

Após ouvir o seu novo conselheiro, “a inocente viu a vingança de Deus sobre sua cabeça, e 

convenceu-se de que era ré de desobediência ao seu pai” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 94).  

A internalização da culpa e de um sentimento agudo de indignidade somada à crença na 

terrível ira do Criador foram os meios usados para assegurar a submissão da moça, mantendo-

a em permanente estado de medo e insegurança. O marquês, na intenção de condicionar o 

comportamento da filha e reafirmar o seu papel, demostra a Ângela, de todas as maneiras de 

que dispõe, que ela não era dona de seu corpo nem tinha o domínio de sua própria vida.  

Mesmo que a conduta do pai da moça seja questionada a todo tempo por padre Dinis, 

um religioso nada convencional (que escondia um passado criminoso e protegia os jovens 

pecadores não apenas por compaixão, mas, também, por identificação), no oitocentos, a 

violência doméstica não era condenada, de forma sistemática e explícita, pelas leis sociais.  

Na verdade, em seu Livro V, no título XXXVI, Das penas pecuniárias dos que matam, 

ferem ou tiram arma na Corte, as Ordenações Filipinas isentavam de pena quem castigasse 

fisicamente os filhos ou a mulher, e a religião pregava que a disciplina, o aprendizado e a 

purificação também podiam ser alcançados através de punições dolorosas e mortificações 

corporais, porque, depois de pecar, ninguém se salvava sem padecer, e era preciso punir para 

redimir.42 Sendo assim, os atos de violência eram legitimados e considerados meios normais e 

corriqueiros para que o chefe de família mantivesse o andamento da sua casa em ordem desde 

que aplicados com moderação (PERROT, 2009, p. 77).  

 Por não ter a coragem de ceder a vida às ameaças do pai e por temer a vingança divina, 

com o “coração realinhado”, um ano depois, Ângela volta aos salões para ser exposta como um 

 
42 Conforme os estatutos de 1753 do Recolhimento do Paço do Conde apud: LOPES, Maria Antónia. Dominando 
corpos e consciências em recolhimentos portugueses (séculos XVIII-XIX). In: 
<https://estudogeral.sib.u.pt/bitstream/10316/25045/1/Lopes,%20MariaAntonia.Dominando%20corpos%20e%2
0consci%C3%AAncias.pdf> 
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artigo de luxo em um leilão à espera do melhor lance. Oportunamente, a bela moça logo é 

prometida a um rapaz órfão e muito rico, o conde de Santa Bárbara.  

Para que tal aliança se consumasse, o marquês, já dando indícios do declínio e do 

empobrecimento da fidalguia rural daqueles idos, contraria as tradições e, ao invés de pagar o 

dote, um dever indeclinável das famílias de posses, exige do crédulo e apaixonado noivo uma 

grande soma em dinheiro.  

À revelia das súplicas da moça e de todos os avisos e vaticínios proferidos ao noivo por 

Sebastião de Melo, uma das “identidades” de padre Dinis, o casamento é friamente tratado 

como um comércio, um negócio entre homens, no qual a noiva era mera mercadoria, o que 

levaria Ângela a afirmar: “sou a condessa de Santa Bárbara, vendida por oitenta contos” 

(CASTELO BRANCO, 2010, p. 99).  

Outra vez mais, o marquês de Montezelos “encarna” as corrupções e os retrocessos 

ligados aos antigos costumes da aristocracia, que, embora decadentes, permaneciam em voga 

mesmo após a proclamação da igualdade, da extinção dos privilégios e de rotos os diques que 

estancavam as prerrogativas das raças nobres (CASTELO BRANCO, 1985, p. 491).  

Essa prática perduraria por muito tempo. Para as elites liberais, o casamento dos filhos 

também era visto como uma grande oportunidade de manter ou melhorar a situação financeira 

e, principalmente, a posição social das famílias. A inclinação amorosa quase não tinha 

relevância em tais alianças, ainda mais no caso das mulheres, que deveriam seguir prontamente 

as decisões do varão, fosse ele seu pai ou marido, sem contestação.  

Os tempos mudavam, os homens é que não (CASTELO BRANCO, 1985, p. 491), como 

o próprio autor afirma em outro romance, e os historiadores Irene Vaquinhas e Rui Cascão 

confirmam: “Longe do radicalismo revolucionário de outras nações, a sociedade liberal 

portuguesa optou pela conciliação entre grupos e quadros dirigentes oriundos do Antigo 

Regime e a integração de novos membros, associando velhas e novas estruturas, tradição e 

modernidade” (2008, p. 442). 

 A transação comercial entre o marquês de Montezelos e o Conde de Santa Bárbara 

estava fadada ao fracasso. Ângela, que depois de casada poderia gozar da notabilidade e das 

regalias garantidas pela posição social e pelo dinheiro do marido, se recusa a cumprir os seus 

deveres conjugais, frustrando duramente as expectativas do seu comprador. Sem jamais 

esquecer o passado, depois de ser amante e de ainda amar, a moça não desejava, não conseguia, 

não suportava a ideia de ser esposa de outro, ainda mais se tratando de um pretendente imposto 

e de uma união sem amor. Por escrúpulos e por remorsos, ela renuncia à vida de confortos que 
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poderia ter e, singularmente identificando-se com a santa cujo nome especificava o seu novo 

título, a condessa de Santa Bárbara43 prefere uma vida de martírios a aceitar consumar o 

casamento arranjado.  

Se, por um lado, tal atitude talvez possa soar e até seja apresentada no romance como 

autopunição ou necessidade íntima de castigo; por outro, novamente, a moça forçadamente 

dócil impõe com coragem a sua vontade e diz não ao pai e ao marido. O conde, mesmo muito 

rancoroso, por se sentir enganado, e muito humilhado, por não ser correspondido, não rompe 

com o contrato firmado44 e assume o papel que antes cabia ao marquês, o de verdugo da moça 

insubordinada, e, com muito sadismo, passa a sentir prazer em infligir à esposa castigos de 

variadas naturezas: 
Desonrei-me, senhores, cuspindo uma afronta na face da senhora condessa de 
Santa Bárbara, minha mulher: infelicitei-a pelo violento casamento em que a 
comprei a um pai desmoralizado. Quis que ela expiasse as infâmias do seu pai, 
e dei-lhe durante quinze anos uma vida de incríveis amarguras [...]. Meditei 
suplícios, afrontas, humilhações ao seu amor-próprio, ultrajes à sua dignidade, 
levei-a perto da sepultura e quando a vi fugir, indignei-me de que a vítima se 
não deixasse arrancar o último gemido sem que a sociedade a ouvisse 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 118). 
 

De novo, o romance demonstra como a violência doméstica não era criminalizada. 

Tanto em termos sociais, religiosos e jurídicos, assim como pai sobre a filha, o marido possuía 

uma natural autoridade sobre a mulher, que lhe devia respeito, fidelidade e obediência e, quando 

alguma destas condições era infringida, essa mesma autoridade o permitia castigá-la 

fisicamente.  

A situação enfrentada por Ângela não era apenas “fantasia de romance”, como se pode 

supor, e o caso verídico de Dona Mariana Augusta de Magalhães Mexia Macedo45 pode 

comprovar isto. A jovem fidalga alega ter casado, aos dezessete anos, por procuração assinada 

devido à coação paterna, com António José de Miranda e Almeida, médico e lente da 

Universidade de Coimbra, e, assim como a personagem camiliana, recusou-se a consumar a 

união por não sentir nenhuma afeição pelo noivo.  

 
43 As hagiografias dedicadas à santa relatam que a jovem foi mantida, a vida toda, presa em uma torre por ordem 
de seu pai, Dióscoro. Ele ainda teria torturado e assassinado a filha porque a moça não obedecia às suas ordens. 
O pai de Bárbara ordenou que ela abandonasse a sua fé e se casasse.  
Fonte: http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-barbara/64/102/. 
 
44 A recusa do ato conjugal por um dos nubentes é uma das poucas causas de nulidade do matrimônio religioso. 
O Concílio Ecumênico de Trento, na Sessão XXIV, cânon VI afirma que: “Se alguem disser, que o matrimonio 
rato, não consummado, se não dirime pela solemne profissão de hum dos esposos: seja escommungado”. 
 
45 Ver: Documentos da coleção Processos-crime – Correição Crime do Bairro de Alfama 1790/1833. In: 
<http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4272209> 
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Divergindo do conde de Santa Bárbara, António José, mesmo “levando uma vida 

escandalosa de prostituição”, não tardou a abusar violentamente da esposa. Esta atitude teria 

levado Mariana Augusta a abandonar o lar conjugal, a recolher-se em uma casa religiosa e 

requerer uma parte do ordenado do marido para pagar a sua estadia no convento. 
 

Figura 48 – Correição Crime do Bairro de Alfama 

 
 

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Processo-crime – Letra M, mç.84, n. 5. 
 

Após muitos processos e humilhações para ambas as partes, em 1799, António José 

acabou recebendo uma censura pública, sendo jubilado da universidade de Coimbra e expedido 

como físico-mor e como professor em uma escola de medicina, por ele fundada, em Goa, pois, 

ainda que fosse permitido ao marido usar de violência para obrigar a esposa a cumprir com os 

seus “deveres conjugais”, não era lícito obrigá-la a conviver com amantes do marido e nem a 

manter relações contra natura, avessas aos fins legítimos do matrimônio, conforme alegou a 

esposa à justiça.  
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Segundo o lente catedrático da universidade, Bernardo António Serra de Mirabeau, o 

“procedimento inaudito do dr. Miranda para com sua esposa tornou o seu nome de triste 

celebridade entre os contemporâneos” (1872, p. 275).  

Mariana conseguiu acautelar-se das agressões de António José e, por direito, receber 

uma pensão que garantiu a sua subsistência, mas, provavelmente, nunca pôde retomar a sua 

vida fora da instituição religiosa e se livrar da desonra e da vergonha pública conforme o 

apagamento de seu nome nos registros genealógicos da distinta família sugere. 

No romance, além de encenar e perquirir as intenções, as motivações e os dramas 

íntimos ligados a essas tensões sociais e familiares, os fatos narrados também servem para que 

padre Dinis seja ainda mais incisivo em relação ao papel da Igreja e de seus sacerdotes neste 

tipo de “transação financeira”. O anticlericalismo aqui se torna evidente. Diante do que ele 

considera ser um “negócio imoral”, “relaxidão eclesiástica” e “sacramento sacrílego”, o clérigo 

chega à defesa da negação religiosa:  
Se não existisse o altar, se não existisse o templo, se não existisse o padre, se 
o ateísmo fosse a suprema razão da humanidade, aquela infeliz não seria 
agora escrava. Porque o altar é uma irrisão à fé, o templo foi constituído um 
escritório de venda da alma e corpo; e o padre é aí como a porteira do lupanar, 
que conduz pela mão o primeiro que lhe paga à câmara da mulher perdida, que 
se vende (CASTELO BRANCO, 2010, p. 95, grifo nosso). 
 

 Os questionamentos do padre são bastante semelhantes aos de Raskólnikov, 

protagonista de Crime e Castigo (1866), de Dostoiévski, que, diante da desgraça na qual está 

imersa Sônia Semiónovna, uma jovem pura e simples, que se via obrigada a se prostituir para 

sustentar a mãe alienada e os seus maltrapilhos e famintos irmãos, vislumbra o total abandono 

em que viveria o homem.  

As afirmações de Padre Dinis sobre a situação de Ângela também parecem antecipar o 

que, anos mais tarde, Engels apontaria a propósito da situação da mulher em um matrimônio de 

conveniência em A Origem da família, da propriedade privada e do Estado, publicado em 

outubro de 1884. No seu texto, Engels também analisa e discute causas econômicas, religiosas 

e políticas da opressão e da subalternização feminina, alegando que, nesses arranjos entre 

famílias nobres, a virginal noiva só se diferencia da cortesã habitual pelo fato de que o seu corpo 

não era alugado por hora, como uma assalariada, e sim vendido de uma vez, para sempre, como 

uma escrava (2010, p. 94). 

Para rebaixar e escarnecer ainda mais a esposa, o conde de Santa Bárbara passa a viver 

em concubinato adulterino com Eugénia sob o mesmo teto que dividia com Ângela. A criada, 
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aos dez anos de idade, começara a servir a condessa, aos treze, fora violentada pelo patrão, e 

desde então, à força, passara a ocupar o papel que a condessa havia recusado: 
Quando cheguei à idade de agradar, encontrei muitas afabilidades no conde, 
que era pouco propenso a carinhos. Lá me admirou tanta meiguice; mas, só no 
momento de ser violentada, sem eu saber que género de violência se me fazia, 
é que eu conheci que era uma criança de treze anos, obrigada a ceder às 
paixões, sem alma, do dono da casa (CASTELO BRANCO, 2010, p. 251). 
 

Ângela demonstra o quão complexas e contraditórias aquelas relações poderiam ser. 

Não apenas por horror e por impotência, mas também por remordimentos e por ciúmes, a 

condessa não consegue enxergar Eugénia como uma vítima, também imensamente coagida e 

humilhada. Ao contrário disto, a condessa passa a odiá-la e a temê-la, nada fazendo para 

defender a menina daquele homem que também afirmava seu poder e oprimia através do sexo: 
Eu não o faria nunca, se a condessa me não lançasse com um empurrão fora 
do seu quarto, uma vez que eu começava a contar-lhe a história da violência, 
para pedir-lhe perdão, e fugir daquela casa. Eu tinha mau génio, e orgulho, 
não sei porquê.... Desde esse dia, tratei-a mal (CASTELO BRANCO, 2010, p. 
251). 
 

O conde não escondia o ocorrido da esposa e, nos domínios do seu lar, além de fazer 

“gala da imoralidade”, ainda incitava a rivalidade entre as duas, garantindo à concubina status 

de “dona da casa”. Para os três, o quotidiano era tenso e revelador de muitas e profundas 

frustrações, como afirma a condessa: 
[...] nesta casa que chamam minha, sou eu quem dá explicações da sua vida 
aos criados, e estes receberam do conde de Santa Bárbara o direito de não só 
espreitarem, mas até pedirem a sua mulher explicação dos atos da sua vida. 
Entre as criadas há uma especialmente que vive aqui como senhora absoluta, 
porque meu marido não precisou de bênção matrimonial para conferir-lhe a 
soberania de rainha (CASTELO BRANCO, 2010, p. 48). 
 

Nessa passagem de rapaz ingênuo a velhaco sádico e libertino, bem próximo do notário 

Jacques Ferrand, de Les Mystères de Paris, o conde de Santa Bárbara incorreu em transgressões 

graves tanto aos decretos Tridentinos quanto às Ordenações do Reino. No que diz respeito ao 

concubinato, o Concílio de Trento46 estabelecia que todos os seus tipos deveriam ser punidos,47 

mas era pecado gravíssimo e merecedor de especial desprezo um homem casado manter uma 

concubina em sua própria casa convivendo com a sua esposa. Já o Código filipino não punia o 

simples, ou seja, entre pessoas solteiras, apenas o qualificado, isto é, o Dos barregueiros 

casados e de suas barregãs, título XXVIII do Livro V. De todas as infrações cometidas pelo 

 
46 Esse instrumento da Reforma Católica, teve, entre outras consequências, a reforma do direito matrimonial. 
 
47 Prevista na sessão XXIV, no Capítulo VIII, Pune-se o Concubinato com gravissimas penas. 
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conde, dormir forçosamente com uma mulher, no caso uma menor, era considerada a mais 

grave, em todas as leis vigentes, podendo ser punido com a morte.  

Mesmo com tantos códigos e penalidades estabelecidos, casos como este eram 

frequentes, e a impunidade também, tal qual denuncia o romance de Camilo. Evitando todo e 

qualquer constrangimento social, muitas “uniões ilícitas” concorreram com o sagrado 

matrimônio, sem que ninguém fosse castigado por isso. Muitos homens de classe social 

privilegiada violentaram as suas criadas se valendo da relação de poder instituída e reforçada 

pelo espaço doméstico e da tolerância da justiça, a qual, diante da diferença social, 

frequentemente entendia que essas meninas pobres poderiam ter procurado e/ou provocado, 

intencionalmente, o seu ofensor para dele tirar algum tipo de vantagem, fazendo, muitas das 

vezes, a culpa recair sobre as vítimas. Deste modo, entre o agressor e a vítima havia um pacto 

de silêncio tácito, que o protegia e favorecia o cometimento de tais atos. Eles sabiam de antemão 

que às suas vítimas em nada interessava denunciá-los, pois o contrário significava apenas 

sujeitar-se ao risco da difamação e da desonra.  

Nos Mistérios, o marido de Ângela, por manter sempre a discrição e nunca expor o que 

se passava secretamente entre os vértices desse triângulo nada amoroso, não passa a vida se 

explicando ou se desculpando à opinião pública. Ele só esboça algum arrependimento quando 

a morte lhe era eminente. Moribundo, confessa-se ao padre. Sem sequer considerar ter feito mal 

à Eugénia, pede, em carta, perdão apenas à esposa e deixa um testamento destinando meios 

suficientes para que as suas duas “mulheres” levassem uma vida com folga, desde que 

aceitassem uma vida de clausura e de castidade reclusas em um convento.  

Além de abrigar e educar as moças que pretendiam fazer os votos religiosos e preservar 

donzelas com a honra em risco, os conventos também tinham a utilidade de “guardar” senhoras 

que, por várias razões, necessitavam de “amparo” por não poderem contar efetivamente com a 

tutela e o controle masculinos. Casadas, que por alguma causa não viviam em companhia de 

seus maridos, viúvas e as “teúdas e manteúdas” também podiam, ali, ser “depositadas", 

mediante o pagamento de pensão, para não contrariar interesses e manterem a salvo das 

manchas a imagem das “boas famílias”. A honra e a segurança femininas eram garantidas pelo 

confinamento no espaço privado, o recato doméstico ou a solidão do claustro. Conforme aponta 

a historiadora Elisabete Maria Soares de Jesus em sua pesquisa sobre o assunto:  
Ao longo do Antigo Regime, terão existido vários tipos de Recolhimentos, 
conforme o público-alvo a que se destinavam: para convertidas (mulheres 
pecadoras que queriam mudar de vida e fazer penitência), para virtuosas 
(mulheres que queriam fugir aos perigos do mundo, podendo ser jovens 
donzelas, normalmente órfãs pobres, senhoras casadas ou viúvas), para 
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decretadas ou depositadas (mulheres solteiras ou casadas, de meios não 
populares, que eram encerradas por ordem familiar, governamental ou 
eclesiástica). Não quer dizer, porém, que um só Recolhimento não albergasse 
mais do que um tipo de mulheres, oscilando a sua vocação assistencial, do 
ponto de vista religioso-moral, entre a prevenção e a correcção de 
comportamentos indecorosos (2006, p. 18). 

 
O recolhimento também podia ser aceito e até desejado. Os conventos também eram 

verdadeiros refúgios contra o poder masculino, fonte de cultura e erudição, praticamente 

vedados às futuras esposas e mães, e, por mais que tenha se difundido a noção de que a vida 

conventual era muito austera, romances como Amor de Perdição e A Sereia, de Camilo, 

escândalos famosos, tal qual o envolvimento sexual de D. João V, o Galo de Odivelas, com 

religiosas deste convento, e, até mesmos, as penalidades previstas para quem dormisse com 

freiras, presentes no Código Filipino, são bons indícios do contrário. “Se as paredes dos 

conventos falassem, que intrigas, que escândalos, que aventuras curiosas nos não refeririam!” 

(SILVA, 1855, p. 51). 

Apesar disto, Eugénia, que sempre dizia sim, se recusa a aceitar tal condição, repeliu-a 

dizendo que não se vendera ao conde vivo e não se venderia ao conde morto. A moça pobre e 

sem família, recusa a esmola e prefere se arriscar rumo a um destino incerto e desconhecido a 

permanecer cativa. Já a condessa, mesmo diante da liberdade recém conquistada, toma decisão 

contrária, surpreende ao preferir a proteção do convento e a reabilitação de seu bom nome, 

obedecendo pela primeira vez àquele a quem sempre desgostou.  

Ângela, que havia sido sedutora e seduzida, como Eva, destemida e mártir, como 

Bárbara, agora preferia ser Maria Madalena, salva pela fé e por estar arrependida de seus 

pecados. A condessa compungida abdica de sua existência mundana e segue para Odivelas com 

sua íntima confidente Antónia, mulher sofredora que ajudara padre Dinis a criar o menino e 

sabedora de todo ocorrido, pretendendo, por fim, deixar-se levar pela doença, que já havia 

matado o marido e da qual já manifestava graves sintomas. Ao tomar tal atitude, a mulher, que 

encarnara tantos papéis, renega a função considerada, naqueles idos, como sagrada e feminina 

por excelência, abandonando mais uma vez o filho com quem pouco convivera:  
Minha mãe, recolhendo-se a Odivelas, despediu-se de mim por muito tempo. 
Era o mesmo que proibir-me visitá-la [...]. Santificada pela morte do seu 
marido, tomou da mão do cadáver os espinhos que faltavam na sua coroa de 
mártir, e recebeu como santos os flagelos e violências que devia infligir-se 
para que o conceito que o conde, na hora final, fizera dela não fosse 
desmentido. 
Na sua presença erguiam-se duas sombras, a de D. Pedro da Silva, que se 
perdera amando-a; e a do conde de Santa Bárbara, que morrera suplicando-lhe 
perdão e respeito às suas cinzas. Eu, amado pela condessa, como filho, era um 
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insulto às cinzas do marido. Afastado da minha mãe era um quase perjúrio às 
derradeiras súplicas de D. Pedro da Silva. 
Venceu o marido. O cristianismo continua a fazer mártires. Os leões do circo 
foram-se; mas os casuístas vieram... (CASTELO BRANCO, 2010, p. 160). 
 

A atitude de Ângela parece pôr em questão a ideia de que toda a mulher desejava e era 

naturalmente destinada a ser mãe, como defendiam a doutrina religiosa e o discurso médico-

científico da época. Contrariando o catolicismo, que, a partir do culto mariano, pregava a 

abnegação e a maternidade como elementos indispensáveis à virtude feminina, e a ciência, que 

determinava que a mãe biológica amaria institivamente e incondicionalmente o filho ao parir, 

Camilo apresenta o amor materno como um sentimento humano e, como todos os outros, 

incerto, frágil, imperfeito e suscetível a condições sociais e a preconceitos morais. Os 

numerosos infanticídios e abandonos eram inegáveis indícios disto. 

O neto renegado pelo marquês de Montezelos, neste ponto, já sabia muito bem quem 

era, mas esse (re)conhecimento não mudava em quase nada a sua situação. Embora tivesse tido 

uma infância bem mais afortunada do que a de seu duplo parisiense, la pauvre Fleur-de-Marie, 

o menino que sempre “vivia quando deveria morrer” continuava a contar com a caridade das 

mesmas figuras do seu passado: padre Dinis, que nunca medira esforços para ajudá-lo, 

chegando a mentir, a enganar e a se disfarçar de cigano, para comprá-lo e, assim, salvá-lo da 

morte; e o salteador Come-Facas, que não só deixou de cumprir a sua antiga e facinorosa 

missão, como volta ao presente, na figura do negociante brasileiro, Alberto de Magalhães, 

muito rico e, por isso, socialmente aceito, para ampará-lo financeiramente.  

O primeiro protetor do filho de Ângela, Padre Dinis, é retratado como uma figura 

piedosa e quase divina, parecendo ser omnisciente e omnipresente, uma vez que sempre surge 

no lugar certo e a tempo de tentar evitar ou reparar o “malfeito” das outras personagens, se 

assemelhando, assim, a Rodolphe, de Les Mystères de Paris, porém diferentemente do 

omnipotente e vingativo príncipe de Eugène Sue, o padre português quase nunca consegue 

impedir, de fato, que algo de ruim ocorra e sempre tenta confortar os pecadores e criminosos, 

em vez de julgá-los e condená-los.  

Toda essa benevolência e essa misericórdia não eram, exatamente, virtudes espontâneas 

e inatas ao padre; de fato, elas seriam reflexos de um dos maiores mistérios do romance 

camiliano, que só é completamente desvendado no Livro Negro. O piedoso e abnegado clérigo 

é, na verdade, um assassino foragido, um uxoricida,48 que, na pele de Benoît de Montfort, o 

 
48 Assassino da própria esposa. 
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duque de Clinton, matara a sua inocente esposa, Branca de Montfort, por ciúmes e escapara da 

forca devido a um incrível troca-troca de identidades.  

Criminosos passionais, como Benoît, sempre povoaram o imaginário popular e 

estiveram presentes na literatura do Ocidente. São inegáveis, por exemplo, os pontos de contato 

entre o duque de Clinton e Othello, personagem criada por William Shakespeare, que também 

matara a mulher, alegando ter sido, unicamente, movido pela forçosa e legítima defesa da honra, 

“An honourable murderer: if you will; For nought I did in hate: but all in honour” (V.II.300-

301), embora, na verdade, pareça mesmo ter agido por ciúmes e por vingança, por não suportar 

as suspeitas, ainda que infundadas, de ter sido desprezado e traído pela amada.  

Naquele tempo, muitos homens seguiram o mesmo caminho do mouro de Veneza e 

“mataram pela honra e morreram por amor”. Conforme o autor dos Mistérios de Lisboa afirma: 
Em Hamlet o espectro é a chave da tragédia [...] No Othello não ha 
espectros. É uma historia pouco menos de trivial. Um homem casado, 
levado pela calumnia á certeza de que é trahido, mata a mulher. Depois, a 
evidencia crava-lhe na alma a certeza de que matou uma innocente, e 
suicida-se. Aqui está um quadro authentico da vida humana. Todas as 
geraçoens tem sido contemporaneas de mais de um caso d'esta espécie. 
(CASTELO BRANCO, 1886, p. 23-24). 
 

Alguns desses conjugicidas factuais foram eternizados por suas histórias de amor, de 

violência e de morte. Entre eles figura o nome do grande amigo de Camilo, José Vieira de 

Castro, um conhecido deputado que, quase duas décadas após a publicação de Mistérios de 

Lisboa, assassinou sua jovem mulher por conta de uma possível traição. Como será melhor 

tratado no próximo capítulo do livro, Vieira de Castro foi condenado a quinze anos de degredo 

em África, vindo a falecer em 1872, acometido por uma grave febre, possivelmente ocasionada 

pela malária. 

 E foi justamente para se livrar de um fim parecido com este ou ainda pior que Benoît, 

o Othello dos Mistérios de Lisboa, fugiu da França para Portugal, deixando para trás os dois 

filhos pequenos. Chegando à capital portuguesa, nomeando-se Sebastião de Melo, ele ainda 

tenta viver outra grande paixão, que, igualmente, terminaria com a morte da amada. O pai de 

Francisca Valadares não assente com aquela união e a moça se deixa morrer em um convento.  

Diante de tanto infortúnio e de tanto sofrimento, Benoît/Sebastião vê o sacerdócio como 

a sua única saída. Assim, a sublime e misteriosa sotaina de padre Dinis também serve como 

mais um dos seus disfarces, uma negra capa usada para ocultar o hediondo crime e para expiar 

a culpa pelas duas mortes. A vida religiosa acaba por atenuar os ímpetos de violência do 
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soldado, que, com louvor, matava para não morrer, mas não o impede de agir com astúcia para 

salvar o menino Pedro da morte.  

Esta conformação criminosa, que afasta Padre Dinis de Rodolphe, também o aproxima 

de uma outra personagem folhetinesca bastante conhecida nos oitocentos, Rocambole, de 

Ponson du Terrail. Além da espantosa capacidade de se disfarçar e de se passar por outros 

sempre que necessário, o bandido de “mil e uma faces” também, em determinado momento, 

experimenta uma espécie de redenção, convertendo-se em um benfeitor, empregando os “seus 

talentos” para ajudar necessitados e oprimidos, tal como faz o clérigo.  

Já o segundo guardião do menino Pedro, Alberto de Magalhães, embora tenha assumido 

várias identidades e, igualmente, tenha passado de bandido a justiceiro, nunca usou a batina 

para acobertar nenhum de seus crimes. O antigo Come-Facas, com o dinheiro recebido pela 

“venda” do filho de Ângela, trilhou outro caminho, correu o mundo em aventuras tão 

extraordinárias quanto as vividas por Rocambole: ele foi o cavalheiro Leopoldo Saavedra em 

Paris, o judeu Tobias Navarro na Bélgica, o pirata Barba-Roxa no Mediterrâneo etc. Essa 

experiência aventureira, possível somente em terras estrangeiras, o torna ainda mais parecido 

com o anti-herói de Ponson de Terrail do que padre Dinis: 
O Sr. Salema tinha imensas razões para afirmar a paixão de Alberto de 
Magalhães pela valida do defunto conde de Santa Bárbara. Dias antes àquele 
em que vimos o proprietário dos nove navios cumprir as ordens do israelita 
Azarias Pereira, procurava ele Alberto para negócios muito urgentes, que só 
com o chefe de uma vasta rede de corsários podiam ser tratados. 
Salema exigia que Alberto de Magalhães, a título de uma viagem a 
Constantinopla, saísse de Lisboa, para reconciliar com a sua presença 
desinteligências perigosas de alguns comandantes de navios, por causa de 
uma presa que um tal Lima fizera nas costas da China, a qual, e contra 
os compromissos sagrados da seita, sonegara no inventário. 
Salema sabia que o tal Lima se refugiara em Gibraltar, e procurava desquitar-
se das obrigações de pirata subalterno, entrando em Portugal como um honesto 
brasileiro que se retira do comércio, e vem saudar na pátria o formoso clima 
da sua infância. 
Era, portanto, forçoso punir um refratário; e o capitalista, alma destas 
complicadas operações, desde muito, delegara em Alberto a supremacia, 
o império absoluto do mar sobre dez navios com mil e oitocentos homens, 
entre os quais Alberto era conhecido por Barba Roxa. (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 279, grifo nosso). 
 

As peripécias vividas por Alberto de Magalhães podem, a princípio, parecer 

extravagantes e fantasiosas, “inverosimilhanças de génio francês”, mas, na realidade, 

apresentam estreitas relações com as atividades ilícitas de organizações criminosas, muitas 
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delas, herdeiras diretas da pirataria e do bandoleirismo,49 cujas façanhas, modificadas para se 

adequarem aos meios urbanos, ganhavam mais e mais espaço e destaque nos periódicos 

oitocentistas: 
Paradoxalement, cet univers sordide, violent, vicieux est toujours décrit 
comme une contre-société puissante et hiérarchisée. C'est même là, depuis le 
royaume d'Argot de la fin du Moyen Age jusqu'aux mafias contemporaines, 
l'un de ses principaux traits distinctifs, le seul capable de donner identité et 
cohérence à l'improbable réunion de tous les marginaux. Tout l'imaginaire des 
bas-fonds repose sur cette croyance en l'existence d'une nation, d'un peuple, 
‘d'un monde part, qui a, son histoire, ses traditions, ses mœurs, ses coutumes,  
ses conceptions, ses besoins, sa morale, sa vanité, ses héros, ses gloires, son 
langage, sa littérature même, son art et sa pensée’(KALIFA, 2013, p. 65).  
 

Essas quadrilhas, que divergiam das também afamadas sociedades secretas por não 

terem, essencialmente, motivações políticas, são consideradas por alguns estudiosos50 como 

manifestações originais e primitivas do crime organizado, pois reuniam vários elementos 

distintivos ainda presentes nas facções criminosas contemporâneas: eram fortemente armados, 

organizavam-se hierarquicamente, seguiam leis e códigos de conduta próprios, contavam com 

um quadro de membros especializados em determinadas atividades, dependiam da conivência 

e da corrupção das autoridades responsáveis, falsificavam moeda contrabandeavam e 

traficavam toda a sorte de mercadorias e, até mesmo, pessoas.  
 

Figura 49 – Notícia sobre contrabando 

 
Fonte: Revista Universal Lisbonense, n. 18, 24 de setembro de 1847, p. 206. 

 
49 Muitos bandoleiros estavam ligados tanto a movimentos populares de resistência ao Liberalismo quanto a 
combatentes que ficaram sem rumo e sem sustento com o término da Revolução Liberal.  
 
50 Ver: FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime organizado e organizações criminosas mundiais. Curitiba: Juruá, 
2009, p. 69-100. 
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Ademais, conforme a historiadora Alexandra Pelúcia (2010) defende, ao longo dos 

séculos, muitos foram os piratas e corsários portugueses que comandaram e tripularam navios 

com velas desfraldadas, sempre prontos para “abordagens e assaltos violentos”, com “vidas e 

acções entrecortadas por combates de artilharia e duelos de esgrima travados corpo a corpo”. 

Fossem aventureiros quase desconhecidos, como Sebastião Gonçalves Tibau e Bartolomeu 

Português, ou figuras históricas, como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Afonso de 

Albuquerque, eles não só cumpriam a missão de descobrir novas terras e conquistar outras 

praças para a Coroa Portuguesa, como também exerceram a atividade corsária e a pirataria para 

amealhar grandes riquezas pessoais. 
 

Figura 50 – Bartolomeu Português, pirata criador d’O 
Código da Pirataria 

  
Fonte: ESQUEMELING, 1924, p. 65. 

 

Alberto, além da proximidade com o contraventor de Ponson du Terrail, por sua 

espantosa capacidade de reagir com grande violência e agressividade, tanto em sua defesa como 

no amparo aos injustiçados, também apresenta certa ligação com Chourineur, o carniceiro 

reformado de Les mystères de Paris, embora ele não tivesse o mesmo pendor ao servilismo e à 

sujeição tão característicos ao “lacaio” de Rodolphe.  
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Mesmo sendo esse homem criminoso e violento, o antigo Come-Facas era capaz de 

sentir culpa e compaixão, sentimentos que o trouxeram de volta ao seu ponto de partida, para 

saber se aquela moça tão duramente reprimida pelo pai e o menino que ele mesmo vendera ao 

cigano Sabino Cabra precisavam do seu auxílio. 

O filho natural de Ângela não contaria mais com a presença constante de seus dois 

curiosos benfeitores, pelo menos não fisicamente. Na tentativa de abandonar aquele “mundo 

estreito”, aquele atraso tão sentido e tão ressentido de sua terra natal, o rapaz parte para respirar 

novos ares, outros arranjos sociais, na Inglaterra e a na França, mas acabará comprovando que 

a hipocrisia moral e religiosa e a manutenção dos costumes do Ancien Régime não vigoravam 

apenas em Portugal. Desta forma se fecha essa parte da história da vida desafortunada da 

condessa de Santa Bárbara, bem como o primeiro livro de Mistérios de Lisboa.  

Como observa Silva (2011), a partir de então, a narração passa a apresentar 

características estilístico-discursivas típicas do famoso narrador camiliano, com as habituais 

interpelações ao leitor e com as pausas digressivas, completamente dissonantes da narração 

autobiográfica e, por isso, autodiegética do início.  

Antevendo possíveis críticas relativas a essa estrutura narrativa híbrida e para não 

quebrar o pacto de verossimilhança já estabelecido com o leitor, mais uma vez, o enunciador 

paratextual, presente desde as Prevenções, faz uma intervenção, agora, em uma nota inserida 

após o terceiro livro: 
Comparando o primeiro com o segundo volume, salta aos olhos da crítica (que 
tem olhos) uma desigualdade estética, uma desarmonia de conceitos, de forma 
e de estilo, que denuncia dois escritores, ou duas índoles no mesmo escritor. 
As páginas do primeiro volume são escritas pelo autor, que fala de si, que 
avulta no quadro que descreve, assombrando-o das cores melancólicas de que 
sua alma devia estar escurecida.  
No segundo volume, do quarto ou quinto capítulo em diante, já não é autor o 
filho da condessa de Santa Bárbara. O maço que o nosso amigo nos enviou do 
Brasil continha, além do primeiro volume organizado, poucos capítulos do 
segundo, e o resto eram apontamentos de que nos servimos, como genuínos, 
porque não podemos duvidar dos esclarecimentos que os documentavam. 
Enganar o público, isso é que de modo nenhum. (CASTELO BRANCO, 2010, 
p. 301). 
 

O segundo livro do romance abre com a revelação de que padre Dinis não era o único 

religioso de Mistérios de Lisboa a cometer um crime passional e a professar para expiar sua 

culpa. O pai biológico do clérigo, frade Baltazar da Encarnação, embora não tivesse cometido 

crimes tão gravosos quanto o do filho assassino, também era, naquele contexto social, 

considerado um criminoso foragido escondido em um convento. O frade, quando ainda adotava 
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o nome de D. Álvaro de Albuquerque, seduziu51 e fugiu com a sonhadora esposa de seu amigo 

e aliado político, o conde de Viso. 

Os documentos resultantes do Concílio Tridentino, no capítulo XV, Que a graça se 

perde com qualquer pecado mortal, e não a fé, da sessão VI, Decreto da Justificação, excluíam 

os adúlteros do Reino de Deus, e as Ordenações Filipinas, em seu título XXXVIII, Do que 

matou sua mulher, por a achar em adultério, deixam claros os direitos do marido que 

porventura encontrasse a sua mulher em adultério:   
Achando o homem casado a seu a mulher em adultério poderá matar assi a 
ella com o adultero, que achar com ella em adultério, salvo se o marido for 
peáo, e o adultero Fidalgo, ou nosso Dezembargador, ou pessoa de maior 
qualidade. Porem, quando matasse alguma das Sobreditas pessoas, achando-a 
com sua mulher em adultério não morrerá por isso mas será degredado para 
Africa [...] (PORTUGAL, 1747. Lv. v, p. 27). 
 

Silvina, sem alcançar a vida que sonhara, sucumbe à tristeza e à vergonha, não resistindo 

ao dar à luz o filho adulterino. Álvaro, em extrema aflição, pensa em pôr termo à sua vida, mas 

hesita e escolhe o convento para pagar pela traição ao amigo e expiar a culpa involuntária pela 

morte de sua amada. Essa repetição, que ainda ocorreria em mais uma geração, parecendo 

denotar que o crime passional e a escolha pelo ascetismo religioso como fuga e redenção eram 

os verdadeiros legados desta família.  

O entrecho principal do livro II é a vida de uma outra grande transgressora, Anacleta 

dos Remédios, cujos crimes e punições não são revelados através de relatos memorialísticos 

como antes. O leitor passa a lidar com um especialíssimo narrador heterodiegético, o qual não 

se furta a opinar e a refletir sobre a história, e com uma sequência temporal ainda mais 

descontínua e desordenada do que a anterior, que por vezes o desafia a reconstruir mentalmente 

seus eventos em ordem linear.  

Essa cronologia desconcertada, famosa por fazer render aos romances “servidos aos 

pedaços”, nos Mistérios de Lisboa também tem um papel relevante na construção da elaboração 

de conceitos e significados. As longuíssimas analepses recuperam os acontecimentos passados 

e as prolepses demonstram como as escolhas e as ações do presente podem se perpetuar por 

muito tempo, podendo ter efeitos indeléveis e deletérios no futuro.  

 
51 As Ordenações Filipinas previam no título XXV: Do que dorme com mulher casada, do Livro V, previam 
pena de morte para todo homem que cometesse tal infração, menos se o adúltero fosse “de maior condição” que 
o marido. No caso da mulher, não havia exceções, todas que “fizessem adultério a seu marido”, deveriam morrer 
por isso (PORTUGAL, 1747. Lv. v, p. 18-19). 
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Isto não significa que o autor pretendia defender a ideia religiosa de que as iniquidades 

dos pais poderiam recair sobre os filhos.52 Ao contrário disto, ele cria uma longa, mas lógica 

cadeia de causas e efeitos, apontando os motivos para que os fatos se sucedam de determinado 

modo e não de outro, mesmo que, por vezes, incorra em inúmeras coincidências 

desconcertantes. Estas, sim, não têm explicação racional. Fica a cargo do leitor decidir se elas 

são desígnios da Providência Divina, como é insinuado no romance, ou meros frutos do acaso. 

Este intento fica mais evidente na história da bela bacalhoeira cujas atitudes influenciam 

diretamente o destino de várias personagens. Anacleta dos Remédios, em sua fase criminosa, 

subverte completamente a idealizada imagem da mulher do oitocentos, a começar pela 

conformação de sua família, também formada pelo rico monsenhor D. Teotónio de 

Mascarenhas e por suas três filhas: 
D. Teotónio de Mascarenhas, monsenhor da Patriarcal, e filho segundo de uma 
das três mais antigas famílias de Lisboa, era o pai de D. Emília do Loreto, de 
D. Amónia dos Prazeres, e (supomos que era) de D. Maria Amália. A mãe 
destas meninas era uma mulher de baixo nascimento, que começara vendendo 
peixe na Ribeira Nova, que passara aos dezoitos anos com uma barraca de 
fruta para a Ribeira Velha, e que se estabelecera aos vinte e cinco anos com 
loja de bacalhau à Conceição Velha, na casa que faz esquina para um beco que 
conduz ao Bairro de Alfama (CASTELO BRANCO, 2010, p. 190). 
 

Tal configuração familiar, por si só, evidencia a quebra de um grande interdito religioso 

ainda presente na atualidade: o celibato clerical. Após o Concílio Tridentino, os Sacramentos 

do Matrimônio e da Ordenação Sacerdotal passam a ser consagrados como caminhos totalmente 

excludentes. A condição do celibato para os religiosos foi reforçada e a virgindade considerada 

um estado sagrado e abençoado por Deus. A Igreja, então, passa a exigir dos seus eclesiásticos 

um absoluto autocontrole diante de tudo o que fosse considerado mundano, sobretudo em 

relação ao corpo e à sexualidade.  

Esta negação total ao sexo seria um verdadeiro teste à resistência dos clérigos, que 

deveriam se torturar com mortificações corporais na tentativa de resistir aos pecados da carne, 

conforme os ensinamentos de São Paulo: “castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de 

medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros” (I Cor. 9:27). Mas 

nem todos pensavam ou conseguiam agir assim. Embora os concubinatos clericais fossem 

penalizados pelo direito canônico e pelas Ordenações do Reino, a lei do celibato era 

constantemente transgredida. Como Fortunato de Almeida afirma: as “paixões sensuais” e as 

 
52 “Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a 
terra”, em Isaias (4:21), “Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos 
até a terceira e quarta geração”, Êxodo (20:5) e “Ao culpado não tem por inocente; castiga a iniquidade dos pais 
sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração” (34:7). 
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“mancebias do clero” nunca foram raras nem tampouco causaram grande sensação nas gentes 

(1968, p. 545-547). 

Quando um desses casos, por algum motivo, se tornava escandaloso e chegava ao 

ouvido de autoridades superiores, geralmente, eram as barregãs, tentadoras e lascivas filhas de 

Eva, as responsabilizadas pela quebra do sagrado celibato e, portanto, as maiores penalizadas 

pela infração.53 Além de serem acusadas de desvirtuar os “santos padres”, essas mulheres 

também eram condenadas por gerar filhos sacrílegos, cuja existência maculava, 

simultaneamente, as duas instituições fundamentais para ordenamento daquela sociedade: a 

Igreja e a família.  

O mesmo não ocorria com os padres barregãos, que para não denegrir a imagem da 

Santa Madre Igreja, pela ação e pela humanidade impura e imperfeita de seus próprios pares, 

em regra, a maior punição que recebiam eram admoestações e a ordem de não mais voltar a ver 

a amásia. Talvez por isso, muitos desses pais sacrílegos não hesitavam em perfilhar seus 

rebentos, como os pedidos de legitimação dos livros do Registo Gerais de Mercês comprovam, 

e o autor retrata no romance:  
D. Teotónio de Mascarenhas era invejado e tinha orgulho de sê-lo. Não 
escondia a sua paixão, nem sacrificava a vaidade da sua conquista aos brasões 
dos seus avós, nem à dignidade eclesiástica que exercia. 
Só assim se explica a imprudência, senão impudência, com que ele perfilhava 
as filhas, lindas crianças, que a Sra. Anacleta lhe dava, como frutos da sua 
fidelidade, porque, sejamos francos, as duas primeiras eram o pai pintado na 
finura da organização, e no belo castanho dos olhos vivos (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 190). 

 

Figura 51 –  Registo de legitimação 
 

 
Fonte: Registo Geral de Mercês - D. Maria II. 

 

 
53 No título XXX, Das barregãs dos Clérigos e de outros Religiosos, do seu livro V, o código filipino previa 
penas pecuniárias, açoites e degredos para as amásias dos religiosos. 
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No texto polêmico, A Senhora Rattazzi (1880), Camilo, que também aborda o tema em 

diversas de suas obras, evidencia uma outra forma bastante comum de lidar com a situação. Ao 

comentar sarcasticamente O Crime do Padre Amaro, romance de Eça de Queirós, Camilo 

afirma: “Um romancista hábil engenhou um padre mau que afoga um filho, uma perversidade 

estúpida e quase inverossímil em Portugal, onde os padres criam os afilhados paternalmente” 

(1994, p. 106). 

O fato é que, se os “amancebados” não coabitassem o mesmo lar, simulando e 

ofendendo o sagrado matrimônio, dificilmente se poderia provar o delito, afinal era comum que 

os padres frequentassem as casas de suas paroquianas e que elas os procurassem repetidas vezes 

nas sacristias das igrejas.  

Então, mesmo “vivendo em pecado”, é possível dizer que Anacleta e o seu amante 

quinquagenário, se mantivessem o decoro exigido, poderiam levar uma vida tranquila. Mas esta 

não era a vontade de Anacleta. D. Teotónio não era o único homem a receber os carinhos 

daquela mulher incomum. Intrigas denunciavam ao clérigo que a sua amante lhe era infiel e que 

a menina mais nova da bacalhoeira não era filha do padre: 
Mas eram três, como já dissemos, as criaturinhas. A terceira (caprichos da 
natureza!) não tinha nem a delicadeza de formas, nem o orgulho cintilante das 
outras. Fatalmente, uma desastrada coincidência veio afrouxar o fervor 
paternal no coração do monsenhor. Fizeram-lhe indiscretos amigos acreditar 
que um espadaúdo capitão de cavalaria foi visto sair de madrugada pela porta 
traseira da casa da Sra. Anacleta. D. Teotónio, apaixonado amante, mas 
filósofo refletido, espreitou umas poucas de madrugadas e nada viu. O áspide 
da suspeita, ainda assim, tinha-o mordido (CASTELO BRANCO, 2010, p. 190). 
 

Depois de tudo confirmado, o fidalgo, apesar de ainda estar totalmente apaixonado e 

intentar manter aquele relacionamento, não consente em perfilhar a filha do capitão e, com isso, 

perde a serventia que tinha para a sua concubina. Ela não aceitava que a sua menina ficasse 

desvalida e em situação inferior à das irmãs e, sobretudo, não admitia que o amante não 

obedecesse a alguma de suas ordens. Nesse ínterim, concidentemente, Anacleta descobre os 

apontamentos do testamento de D. Teotónio:  
Tenho em dinheiro cento e oito mil cruzados, que sendo assim divididos: 
quarenta mil cruzados para cada uma das minhas filhas Emília, e Antónia, que 
perfilhei por mercê régia de 16 de agosto de 1792, e 5 de setembro de 1804. 
Restam vinte e oito mil cruzados, que serão empregados numa propriedade de 
casas, cujo usufruto deixo à Sra. Anacleta dos Remédios, mãe das minhas 
filhas, e a estas por morte dela... (CASTELO BRANCO, 2010, p. 193). 

 

Assim, a tal mulher que, com o seu comportamento sexual, já desafiava muitos dos 

códigos religiosos e sociais, se tornava realmente uma criminosa. Para se beneficiar da quantia 
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mencionada no documento, ela premedita e executa friamente o assassinato do seu amante. O 

padre que, além da luxúria também incorria com frequência em um outro pecado, a gula, morre 

como peixe, pela boca. Ironicamente, a facinorosa vendedora de peixes escolhe justamente o 

vinho, um elemento de grande simbologia e importância para a liturgia do sacramento da 

Eucaristia, como veículo para uma dose letal de morfina.  

Anacleta, após envenenar criminosamente D. Teotónio, contou com a ajuda do 

aparvalhado caixeiro Joaquim para se livrar do inconveniente corpo. Ele deveria colocá-lo em 

uma barrica com bacalhaus podres e descartá-lo como lixo no Tejo. Contudo, o outro amante 

de Anacleta acaba por ter muitas dificuldades para realizar a tal missão e, no final, perece, por 

acidente, ao cair preso ao tonel no mais famoso rio português: 
–  A barrica também vai ao fundo? 
–  Também... que me importa a mim a barrica? Tenho lá muitas, e a patroa 
não dá pela falta. 
–  Assim a coisa vai mais depressa – disse o barqueiro pegando de um lado da 
barrica. –  Upa!... arriba... Vá... agora vira... bem... deixe cair... 
–  Espera ... espera... — gritou o caixeiro. 
Era tarde para esperar. Um arco da barrica estalara quando descaíra para o rio. 
A extremidade do arco quebrado, metera-se entre o colete e a camisa do 
caixeiro, de modo que a barrica precipitada não lhe deu tempo a desencravar-
se do arco, e levou-o consigo. 
O barqueiro gritou por socorro, e esperou que à tona de água aparecesse o 
afogado. A superfície da corrente fechara-se, e apenas em redor alguns peixes 
alvoroçados saltavam à flor de água (CASTELO BRANCO, 2010, p. 206). 
 

Apesar de manter a dura crítica anticlerical e de empregar alegorias religiosas para esse 

fim, a fina ironia e o humor negro, habilmente manejados pelo narrador ao longo dessa 

passagem, somados a esse desfecho absurdo, quase nonsense, atenuam um pouco a crueldade 

e a violência típicas de uma cena de assassinato tão friamente premeditado e executado. O 

terrível é sutilmente transformado em risível para deixar a situação menos aversiva a um leitor 

que, embora já pudesse rir do padre, ainda se escandalizava ao ver “uma mãe de família” como 

mentora e autora de um delito dessa natureza, e o pior, com motivação tão torpe.  

Naquela época, ainda era comum a noção de que as mulheres seriam, essencialmente, 

frágeis, submissas, menos capazes, física e intelectualmente e, portanto, menos aptas a cometer 

crimes com esse. Essa visão permeia o próprio código filipino, cujo texto revela que, 

comumente, os delitos considerados próprios ao sexo feminino eram aqueles relativos a 

questões morais, como o adultério. E de fato, os autos e assentamentos prisionais comprovam 

que os assassinatos cometidos por mulheres eram menos frequentes do que os cometidos por 

homens. 
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Maria Vaz João (1998) salienta que a menor participação da mulher em crimes mais 

violentos seria, sobretudo, uma consequência da sua posição e da sua função social e não um 

resultado de uma conformação biológica, como se acreditava na época. Por permanecerem 

confinadas em suas casas, por estarem quase sempre voltadas aos afazeres domésticos e aos 

cuidados com a família e, principalmente, por possuírem bem menos autonomia, para elas as 

oportunidades de praticarem crimes de maior gravidade e de por ele responderem eram 

menores.  

Mesmo assim, muitas assassinas, reais e fictícias, tiveram seus feitos narrados nos 

periódicos oitocentistas, comprovando que mesmo as vivências intrafamiliares e o quotidiano 

doméstico podiam ser bastante violentos. Entre tantas notícias de crimes praticados por 

mulheres, dois se destacam por serem tão bárbaros e tão minuciosamente premeditados como 

o de Anacleta.  

O primeiro é também um crime de envenenamento. Em 1896, Virgínia Augusta da Silva, 

enfastiada da vida humilde que levava junto a João Bento Júnior, e tencionando casar-se com 

um rico comerciante, engendrou, com êxito, o assassinato do marido. Ela conseguiu convencer 

um “droguista” a lhe aviar uma substância letal, que foi servida a João Bento pelo cunhado de 

Virgínia, Joaquim Rodrigues da Costa, em uma taça com vinho. Parentes e amigos do morto 

estranharam aquela morte repentina e a mandante do crime acabou sendo denunciada e presa 

junto com seus dois cúmplices.  
 

Figura 52 – Notícia sobre um crime de envenenamento 

 
Fonte: Jornal O Diário Ilustrado, n. 8237, 25 de fevereiro de 1896, p. 2. 
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No ano seguinte, com o título de Morte de uma envenenadora, o periódico, O século 

dava a notícia que havia falecido, na cadeia, “a presa Virgínia Augusta da Silva, condenada por 

envenenadora do marido. Morreu serenamente, tendo sido sacramentada. Foi geralmente 

lamentada a sua desgraça pois seu comportamento na prisão destoava do crime por que fora 

condenada”. 

 
Figura 53 – Notícia sobre a morte de uma envenenadora 

 
Fonte: Jornal O Século, n. 5546, 23 de junho de 1897, p. 2. 

 

O segundo crime noticiado, em agosto de 1840, com o sugestivo título Assassinato 

horroroso, foi cometido por uma uxoricida que foi muito além. A tal mulher teria convidado o 

amante para jantar em sua casa, afirmando que o marido estaria ausente. Mas, antes que ele 

chegasse, ela teria matado o marido com um golpe de machado e arrancado o seu coração para, 

em seguida, prepará-lo para a ceia. Após ter assistido o amante comer a tal iguaria, ela o teria 

levado ao lugar onde escondera o corpo e dito: “olha, ve-lo ali esta meu marido, e o que tu 



107 
 

 
 

comeste foi o seu coração”. O jornalista arremata o seu texto afirmando que tremia-lhe “a pena 

ao exarar fatos tão horrorosos cometidos por uma mulher”.  

 
Figura 54 – Notícia sobre o “Assassinato Horroroso” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O Ecco: Jornal Crítico, Litterario e Político, n. 501, 10 de agosto de 1840. 
 

Figura 55 – Notícia sobre o “Horroroso Assassinato 

 
Fonte: Jornal O Democrata, n. 241, 11 de agosto de 1840, p. 4. 
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Pelo comentário do autor da notícia é possível perceber que, embora não fossem tão 

raros, como comprovam as inúmeras notícias, os assassinatos cometidos por mulheres 

chocavam mais a opinião pública do que os realizados por homens, não só porque elas violavam 

as normas, mas, sobretudo, porque punham em questão o estatuto social e a conformação de 

caráter que lhes eram atribuídos. Nesses casos, a fragilidade, a submissão e a sentimentalidade 

eram, justamente, substituídas por força, por rebeldia e por racionalidade, causando, no mínimo, 

um grande desconforto. Ainda mais quando elas planejavam friamente as suas ações, 

contrariando totalmente o censo comum que, alimentado pelo discurso religioso e, depois, pelo 

científico, considerava o homem como a cabeça e a mulher como o corpo,54 pois as capacidades 

intelectuais eram próprias ao sexo masculino, devido, supunha-se, às suas maiores medidas de 

crânio e de cérebro.  

Tais questões, inúmeras vezes demonstradas e discutidas nos Mistérios de Lisboa, são 

evidenciadas, por exemplo, pelo narrador heterodiegético quando este afirma, ironicamente, 

que bacalhoeira seria uma “amaldiçoada exceção”, exatamente por não possuir a mansidão e a 

ingenuidade de que o Criador teria dotado as mulheres. E, sem deixar rastros ou testemunhas, 

a arguta assassina do padre não só se livrava do patíbulo55 como se libertava de todas as amarras 

que a infelicitavam.  

Ela continuava vendendo os seus bacalhaus para que os “mais prudentes” não 

atentassem para a ilícita origem de seu enriquecimento. Próspera e respeitada, visto que “o 

dinheiro reabilita, e anistia todos os crimes” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 288), como o 

autor afirmaria categoricamente anos mais tarde, em Onde está a felicidade?, a comerciante 

recebia as melhores famílias em suas soirées. Em uma delas, a mulher “de quarenta”, mas que 

“não tinha um sinal que denunciasse mais de trinta”, se apaixonou por um rapaz bem mais novo, 

o judeu Azarias Pereira.  

Em pouco tempo, o israelita, que, embora tivesse um pai impoluto, era um dissipador 

de fortunas metido a bon-vivant, estava morando na casa da peixeira, oferecendo-lhe todos os 

prazeres do corpo, mas sem nunca lhe entregar o coração. O moço “amava até ao delírio outra 

mulher, inacessível pela elevação do seu nascimento”. Para fugir com a jovem amada, o judeu 

 
54 “Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o 
salvador do corpo”, em Efésios (5:23). 
 
55 No Portugal daqueles idos, o homicídio, sem justa causa, era penalizado com a morte: “Qualquer pessoa, que 
matar outra, ou mandar matar morra por ello morte natural”. E as Ordenações Filipinas ainda eram mais severas 
no caso de crimes envolvendo claramente premeditação, como era o caso do envenenamento. No homicídio por 
veneno, a morte era a pena capital para os executores e para os mandantes do crime. 
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rouba o dinheiro e abandona a velha amante, fazendo, literalmente, Anacleta provar do “próprio 

veneno”, mas em menor dose: 
Apenas ela pousou a cabeça na almofada do travesseiro, disse que tinha um 
sono extraordinário, quando o café lho despertava de costume. Passou-lhe de 
relance pela memória uma cena horrível. Não se demorou a afugentá-la. 
Adormeceu contra sua vontade. Quis chamar Azarias, e não pôde. Quis tocar-
lhe, e não tinha braços que obedecessem à sua vontade. Era a imobilidade do 
cadáver; mas vivia (CASTELO BRANCO, 2010, p. 215). 
 

O israelita levou todos os bens que o Monsenhor legou para as suas herdeiras, deixando 

a comerciante sem ter meios para manter o seu negócio. Desprovida do vil, mas venerado metal, 

Anacleta perdia também a consideração e a companhia dos seus habituais convivas: 
Anacleta dos Remédios, seis meses depois que mostrara a Azarias o cofre, em 
que não via o sangue de Teotónio de Mascarenhas, teve fome. Os medíocres 
valores que o atraiçoado cónego lhe dera, não existiam. Os abundantes 
bragais, que pudera salvar do sequestro, vendera-os. As pessoas, que lhe 
tomavam o seu chá, e comiam os seus jantares, responderam com uma esmola 
à sua primeira carta, com uma desculpa à segunda, e devolveram-lhe fechada 
a terceira. Tinha fome! (CASTELO BRANCO, 2010, p. 219). 
 

Mesmo com as filhas mais velhas empregadas, uma como mestra de costuras e a outra 

como professora de música, e morando no colégio onde trabalhavam, Anacleta ainda tinha que 

garantir o próprio sustento e o da filha mais nova. Após desesperar-se, e pensar em medidas 

extremas: “O suicídio ocupou-lhe a imaginação algumas horas”. Mas, sem ter coragem para 

tanto, pensou: “Ainda não estou velha”, e “penteou-se, e vestiu-se o melhor que pôde. Encostou-

se ao parapeito da janela, sorriu ao primeiro homem que passara, respondeu com um aceno a 

uma pergunta, e, recolhendo-se para dentro, mandou retirar a filha para a cozinha” (CASTELO 

BRANCO, 2010, p. 219).  

Ironicamente, o único a tentar demovê-la daquele intento foi um assassino fugitivo, 

Sebastião de Melo. O “jovem moralista”, que, mais adiante, se tornaria padre Dinis de Ramalho 

e Souza, tendo informações sobre a situação da bacalhoeira, falou-lhe “em virtude, em honra, 

e temor de Deus”. Mesmo sem atingir seus objetivos, Sebastião encaminhava uma mesada a 

mais nova meretriz de Lisboa, que nunca tratou de averiguar donde lhe vinha o dinheiro e ria 

sempre ao pensar na conversa daquele rapaz que tentou lhe impor o seu modo de vida. Sem 

qualquer aparente idealização ou, nas palavras do autor, sem “muletas literárias dos modernos 

regeneradores das mulheres degeneradas” 2003, p. 105), Anacleta não era une prostituée au 

grand cœur, tão presente em outros folhetins oitocentistas, exercia a sua profissão pensando 

apenas no dinheiro e não tinha grandes dramas ou conflitos morais.  
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Embora tenha sido levada àquele modo de vida pelo abandono e pela pobreza, como 

Fleur-de-Marie também o foi, a situação de bacalhoeira não era determinada, somente, por 

circunstâncias financeiras, era quase uma questão de escolha. Ela decidiu, primeiramente, se 

livrar do amante que a mantinha financeiramente, optou por amar e confiar no licencioso judeu 

e, depois de todo o ocorrido, se recusou a viver modestamente com a pequena mesada que o 

“jovem moralista” lhe destinava. Anacleta escolheu, obstinadamente, ser senhora de si, 

lançando mão de todo e qualquer expediente que encontrava para alcançar seus objetivos, 

muitas das vezes sem ter muitos escrúpulos.  

Assim como Ângela, ela desafiou o seu tempo por fugir do controle masculino, por 

querer ser dona do seu corpo, do seu desejo, do seu destino. A diferença entre as duas está nos 

meios empregados pela bacalhoeira para atingir este fim, dos quais a bem-nascida e bem-criada 

condessa de Santa Bárbara jamais imaginaria, ousaria ou precisaria se valer. Após ter cometido 

os crimes de concubinagem, de homicídio e de furto, Anacleta agora transgredia também por 

exercer a mesma ocupação de Marguerite Gautier, Marion Delorme e Lucíola56 e de tantas 

outras mulheres de “carne e osso”. 

Disseminada pela urbanização e tema recorrente, como apontado, na literatura, no 

oitocentos, a prostituição era, na prática, vista de maneira bem ambígua. Embora as leis não 

expressassem nenhum princípio de tolerância, no Portugal do século XIX ainda valia a regra de 

“vilipendiar, maltratar, encarcerar e desterrar as mulheres públicas” (CRUZ, 1841, p. 43), a 

prostituição, desde que regulada e contida, “mantida num espaço fechado, longe do olhar das 

mulheres honestas” (CRUZ, 1841, p. 45), não era proibida.  

Considerada indispensável aos homens, era vista como uma utilidade pública, um “mal 

necessário” à preservação da ordem, já que, ao garantir – assim se supunha – a satisfação dos 

desejos masculinos, impediria que as jovens fossem assediadas e que senhoras casadas, 

cortejadas por rapazes galantes, sucumbissem ao adultério, ou fossem obrigadas pelos próprios 

maridos a práticas não condizentes com o honesto e sadio leito conjugal: 
Para os teólogos, a prostituição se constituía num crime menor do que o 
adultério ou a sodomia, pois desde o século XIII que textos de São Tomás de 
Aquino e Santo Agostinho justificam que "a sociedade carecia tanto de bordéis 
quanto necessitava de cloacas". A velada cumplicidade com a prostituição 
convivia com as preocupações contra os concubinários, e com a ideia de que 
uma boa ordem familiar dependia de um meretrício ordenado em função dos 
celibatários. Estes, portanto, deveriam pacificar seus ânimos nos bordéis com 

 
56 Personagens de romances oitocentistas que eram protagonizados por prostitutas: La dame aux camélias 
(1848), de Alexandre Dumas Filho, Marion Delorme (1831), de Victor Hugo e Lucíola, de José de Alencar 
(1862). 
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mulheres "públicas e postas a ganho", cuja sexualidade era uma mercadoria 
que caracterizasse o seu ofício (DEL PRIORE, 2000, p. 22). 

 

Na época da publicação de Mistérios de Lisboa,57 o meretrício clandestino era realmente 

visto como um perigo maior, uma vez que escapava à vigilância e podia ser acobertado. 

Acreditava-se que essas dissimuladas prostitutas, geralmente, também ocupadas em “ofícios 

mais probos”, não só poderiam se passar por “gente de bem” e, através do convívio, vir a 

“contaminar” a honra de famílias honestas desavisadas; mas também, por não serem 

“fiscalizadas” e examinadas pelo controle sanitário, poderiam aumentar o risco de transmissão 

de doenças, principalmente a sífilis. E esse era o caso da bacalhoeira, que exercia sua nova 

profissão sem seguir nenhuma regulamentação, atendendo a qualquer um que batesse em sua 

porta.  
A prostituição clandestina é tres vezes prejudicial á sociedade: – 1.0 Porque 
sendo o preludio, como lhe chama Jeannel, á prostituição publica, fornece-lhe 
o maior contingente. – 2.0 Porque fóra do alcance das medidas sanitarias, o 
contagio da syphilis faz-se em demasia. –  3.0 Porque estabelece o exemplo 
vivo da imoralidade, condenado como delito por todos os codigos 
(AZEVEDO, 1864, p. 35). 
 

Figura 56 – Carta de licença para estabelecer uma casa de toleradas 
 

 
 

Fonte: CRUZ, 1841, p. 454. 
 

57 Para minimizar os efeitos nocivos da prostituição, em 1837 instituiu-se o Conselho de Saúde Pública do Reino, 
que deveria pôr em prática um projeto policial e sanitário com a finalidade de organizar e centralizar tal prática. 
Assim, as meretrizes concentradas em casas próprias, as casas das toleradas, estariam sujeitas a controle e 
inspeções sanitárias periódicas. 
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Figura 57 – Caderneta de inspeção de saúde  

 
 

Fonte: CRUZ, 1841, p. 454. 
 

Este não era ainda o último limite a ser desobedecido por Anacleta. Ela iria ainda mais 

longe no “mundo do crime”. Além de ganhar dinheiro vendendo o seu corpo, a prostituta ainda 

tenta aliciar a sua mais querida filha para servir à lascívia de um dos seus clientes mais assíduos, 

um poderoso duque que dizia sempre fazer tudo o que queria, cometendo, deste modo, um delito 

bem mais grave que a prostituição, a alcovitagem.58 A menina não aceita o destino que a mãe 

lhe impunha e, quando o tal duque resolve empregar a força, Maria, com olhos postos na Virgem 

Santíssima, para se manter pura e casta, se joga de uma janela.59   

Gestos como este remetem a sacrifícios feitos por santas e mártires do cristianismo que 

tiraram as suas vidas para não serem estupradas ou forçadas a renunciar a sua fé. Tal atitude 

conjuga santidade, renúncia à própria vida em nome da virtude, e um pecado mortal, o suicídio, 

considerado como uma inapelável desobediência aos desígnios de Deus. O Concílio de Trento 

decidiu condenar o suicídio de forma total e irrestrita, e essa é a posição ainda mantida pela 

Igreja Católica, cujo Catecismo afirma que, se uma pessoa atenta contra a própria vida com 

 
58As Ordenações Filipinas, no título XXXII, Dos Alcoviteiros e dos que em suas casas consentem a mulheres 
fazerem mal a seus corpos, livro V, previam que os pais que alcovitassem as próprias filhas deveriam ser 
punidos com açoites, com penas pecuniárias e com degredo. 
 
59 Inês da Veiga, de Anátema (1851), e Mariana, de Amor de Perdição (1862), Gaspar e Joaquina, de A Sereia 
são os outros casos de suicídio na obra camiliana. 
 



113 
 

 
 

toda a consciência do seu ato, e se não tiver tempo para se arrepender, não se salva, pois morre 

em estado de pecado grave (C.I.C. 2281).60 

Curiosamente, embora Santo Agostinho defendesse que o suicídio de uma virgem, 

mesmo diante da iminência de estupro, fosse um gravíssimo erro, pois não se deveria evitar um 

pecado incorrendo em outro ainda maior, o teólogo de Hipona defende um pensamento muito 

atual: a alma pura não poderia ser profanada, apenas o corpo, isto é, se não houvesse intenção, 

não havia culpa. Esta noção, como dito anteriormente, não vigorava no século XIX. O estupro, 

nesta época, tinha como cruel consequência a infâmia da vítima, ainda mais se a “ofendida” 

fosse a filha de uma meretriz. Na verdade, se Maria Amália não tivesse tomado aquela atitude, 

ela não teria muitas escolhas e, certamente, acabaria como a mãe.  

Maria, ao fundir santidade e pecado, não mudaria apenas o seu próprio destino; o seu 

sacrifício alteraria completamente os rumos da vida de Anacleta. O horror daquela morte 

expiatória parece fazer a bacalhoeira enfrentar uma terrível crise de consciência, fazendo-a 

temer e confessar: 
Anacleta olhava, como ébria, para a criada. Depois apertou a cabeça como 
quem precisa segurar uma ideia salvadora, que quer fugir-lhe. Pegou do braço 
da criada, chegou à janela, mostrou-lhe a filha, e murmurou em som de 
indefinível terror: 
 – Está ali... morta... matei-a eu... Não me acuse... deixe-me fugir... depois diga 
que foi a sua mãe, que a matou... Venda o pouco que tem nesta casa para que 
lhe deem uma sepultura... Adeus (CASTELO BRANCO, 2010, p. 224). 
 

 Seguindo a lógica subjacente no romance e explícita na passagem dedicada a Anacleta, 

apesar da contrição fulminante da pecadora, a morte da virgem Maria, com alusão direta e 

indireta à figura da Sagrada Virgem, não redimiria e nem garantiria a anistia de todos os crimes 

à sua mãe automaticamente, de modo involuntário e impessoal.  

 Sem, de fato, prestar contas à justiça terrena, às forças policiais, no romance, não eram 

capazes de coibir e nem de punir quaisquer delitos, era forçoso que a criminosa enfrentasse 

duras penas autoimpostas para que ela pudesse não só se reconciliar com Deus, mas, sobretudo, 

com a sociedade. Para obter o perdão público, ou pelo menos a sua complacência, era preciso 

exibir o sofrimento e a vergonha publicamente, mas tomando o cuidado de não explicitar 

diretamente a natureza das suas infrações para evitar ferir o pudor e o recato social.  

 O ritual da penitência, se vivido apenas intimamente, não teria o mesmo valor e nem o 

mesmo êxito necessário para inocentar Anacleta. Era preciso que ela o expusesse à vista de 

 
60 Catecismo da Igreja Católica - <http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p3s2cap2_2196-
2557_po.html> 



114 
 

 
 

todos, para que os outros o identificassem e o legitimassem, fazendo a pecadora se converter 

em santa: 
Práticas ascéticas, para além da função puramente espiritual de combater as 
“tendências pecaminosas” do cristão, conduzindo-o ao caminho da perfeição, 
redundavam frequentemente também num papel social – o de conferir 
destaque a esses indivíduos no contexto em que viviam. Tal destaque se fazia 
evidente quando os contemporâneos os consideravam santos em vida, 
recorrendo a eles para aconselhamentos e para pedir orações, as quais 
consideravam particularmente eficazes (RANGEL, 2011, p. 69). 
 

 Então, naquele dia, Anacleta dos Remédios desapareceu de Lisboa e, em uma aldeia no 

norte de Portugal, surgiu uma devota extremamente austera. Uma esfarrapada beata que, por 

enfrentar duras privações e cuidar dos aflitos e dos doentes, atraiu a atenção e a piedade dos 

aldeões, que eram bem mais sensíveis àquelas demonstrações sinceras de penitência e de 

humildade do que os mais endurecidos e desconfiados habitantes dos grandes centros. Logo 

começaram a lhe chamar de a “santinha de Viduedo”: 
Foi a casa de uma pobre, que mora aqui nas costas da nossa casa, e achou-a 
na cama a tremer maleitas, que andavam nesse ano muito atreitas por cá. 
Sentou-se ao pé da mulherzinha, agasalhou-a, tratou dela nas tremuras, e no 
fim comeu um migalho de broa, e bebeu água. Começou a gente a tê-la por 
santa, e ela dizia que era a maior pecadora que Deus botara ao mundo. 
Onde houvesse um doente, ela lá estava de dia a tratá-lo, mas de noite vinha 
dormir ao alpendre da capela (CASTELO BRANCO, 2010, p. 229, grifo nosso). 
  

 Como Anacleta, Antónia, Ângela, padre Dinis e frade Baltazar da Encarnação também 

seguiam uma vida penosa, ligada à religião, para evitar o opróbio público e aplacar a culpa. 

Contudo sem poder arcar com a grande soma do dote conventual, a bacalhoeira de “baixo-

nascimento” teve que buscar a sua reabilitação sem o auxílio das instituições religiosas. O 

beatério, agora trilhado por Anacleta, foi o mesmo caminho percorrido por muitas mulheres 

excluídas que buscavam prestígio e elevação espiritual sem poder pagar “pela chancela” da 

Igreja. Mas nem todas as beatas alcançavam, em vida, a glória de serem tidas por santas, para 

muitas foram reservadas as penas da vergonha nos autos-de-fé da inquisição.  

 Após os decretos do Concílio Tridentino, liderar, pregar e aconselhar passaram a ser, 

exclusivamente, desígnios masculinos, reduzindo drasticamente o papel feminino na igreja. A 

reclusão havia se tornado o princípio básico da vida religiosa feminina, entretanto não era regra 

para o sacerdócio masculino. Os homens, quer representassem o clero regular quer o secular, 

tinham a sua posição de liderança asseguradas em um mundo onde a religião marcava e 

acompanhava a vida das pessoas do batismo à extrema unção. 
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 Se as religiosas que ousavam realizar tarefas distintas das suas atribuições causavam 

constrangimentos e ouviam admoestações, as pregadoras leigas eram consideradas 

“subversivas”, duramente repudiadas e, sempre que possível, perseguidas. Mulheres, como a 

“santinha de Viduedo”, que transitavam entre o sagrado e o profano, o milagre e o embuste, a 

santidade e a loucura, foram desacreditadas, escarnecidas e acossadas pelas autoridades 

católicas por serem mulheres e, mais ainda, por serem, em muitos casos, mulheres pobres. O 

preconceito social fica evidente nesta passagem de Desenganos mysticos, do padre Antonio 

Arbiol y Díez: 
Repare-se que quasi todas as mulheres que querem enganar o Mundo, 
fingindo-se Santas, são de baixa esfera e gente plebea; e rarissima senhora 
nobre e de bom sangue tem cahido na vileza de semelhantes hypocrizias. [...] 
 As mulheres, de nossa mesma condição e natural, somos vãas e amigas de 
que nos louvem; as que nascem ricas e nobres, como já tem no Mundo 
conveniencia e estimação, não as buscão com invenções, mas as que são 
pobres, e ordinárias e comuas, como vem que em as tendo por virtuozas e 
Santas, todos as louvão e lhes dão quanto hão de mister para conveniencia de 
sua vida, e por este caminho as engana o demonio facilmente, razão porque 
sahem illuzas e embusteiras, mais do que as ricas e nobres” (1756, p. 79-80). 

  
 Tais devoções desclericalizadas também eram rechaçadas porque punham em risco o 

monopólio religioso da Igreja, que tomou várias medidas, inclusive a tortura e a morte, para 

dirimir os casos existentes e tentar impedir a incidência de outros. Mas, por professarem uma 

religiosidade de cunho mais popular, mística, e por representarem a possibilidade da 

experiência direta com o sagrado, as beatas e as milagreiras leigas atraíam inúmeros seguidores, 

que não podiam, por motivos vários, deixar de contar com a ajuda e com o consolo ofertados 

por suas adoradas “santinhas”.  

 Essa tenção também é demonstrada em Mistérios de Lisboa. O ministro da Igreja, 

seguindo, com afinco, a doutrina da sua instituição, considera Anacleta uma pecadora em 

contrição: “o senhor padre Januário disse que era uma penitente”. O franciscano, talvez por 

pertencer a uma ordem historicamente menos conservadora e marcada por essas demonstrações 

de fé, tem outra visão: “um frade varatojano, que veio às missões, disse que era uma santa”. Já 

o narrador, que, por vezes, se revela “descrente”, tanto da religião quanto da penitente, afirma 

que o beatério seria “primo-co-irmão da má fé, e, pelo menos, amigo íntimo da ignorância 

audaciosa” e, com certa ironia, a chama de louca: “A ciência da dor é quase uma arte que 

estabelece regras nos seus juízos; mas Anacleta era uma exceção monstruosa”. 

 Depois de mais de dez anos em jejum, em oração e praticando a caridade, a beata de 

Viduedo conseguiria encontrar o descanso eterno nos braços do seu velho conhecido e, agora, 

já ordenado padre Dinis Ramalho e Souza. Mas, antes, tinha de seguir toda a liturgia do 
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Sacramento da Penitência: confessou suas faltas, perdoou os seus ofensores (principalmente o 

judeu Azarrias), e, enfim, recebeu a absolvição do seu redentor:  
O sacerdote voltava-se pronunciando “Dominus vobiscum”, e recebeu o 
derradeiro olhar de Anacleta. 
Consumado o sacrifício, tomou o cadáver nos braços, e colocou-o sobre a 
cómoda dos paramentos. Chamou o capitão, e pediu-lhe que o ajudasse a cavar 
uma sepultura no alpendre da capela. Todos quiseram tirar terra da sepultura 
da santa. Duas horas depois algumas mulheres oravam em redor da pedra que 
a cobrira, e pediam ao espírito bem-aventurado da predestinada que as não 
desamparasse (CASTELO BRANCO, 2010, p. 224). 

 
Deste modo, Anacleta, que tinha sido assassina, ladra, prostituta, alcoviteira e fugitiva, 

morre redimida e santificada. “A expiação [deu-lhe] um altar, a lei ter-lhe-ia dado um 

cadafalso” (CASTELO BRANCO, 2006, p. 310). A existência física da penitente tinha chegado 

ao fim, mas os seus atos ainda repercutiam, sobretudo, na história das suas descendentes, 

Emília, Antónia e Eugénia, e esse é o assunto principal do terceiro livro.  

 A primogênita de Anacleta era, para o seu bem e para o seu mal, uma senhora casada. 

Além dos afazeres domésticos, D. Emília ainda complementava o parco salário do marido 

Joaquim dos Reis, um medíocre e sensaborão professor de solfejo, dando aulas de prendas 

domésticas para moças e fazendo hóstias vendidas aos paulistas. A moça, buscando opor-se 

radicalmente à mãe, seguia à risca todos os princípios daquele ordenamento social: era religiosa, 

ordeira, trabalhadora e, sobretudo, obediente. Acatava, de pronto, todas as ordens dadas pelo 

amesquinhado mestre de música, até mesmo aquelas que não agradavam ao seu coração. 

Mesmo sofrendo, afastou-se da irmã, uma vez que o marido, importando-se mais com o 

falatório dos vizinhos do que com a felicidade da mulher, a proibiu de ter quaisquer relações 

com D. Antónia desde que esta saíra do colégio para ser amante de um general:  
– Ninguém... Já disse a Vossa Senhoria que entre mim e a minha irmã, desde 
o momento em que ela deixou o colégio, nunca mais existiu o menor 
parentesco, nem a mais ligeira relação  
– Parece-me que a senhora Dona Emília foi demasiado severa com a sua 
irmã...  
– Fui, e desta soberba tenho pedido perdão a Deus. Mas, senhor, a mulher 
casada é escrava do seu marido. O meu marido proibiu-me, e eu pensei que 
seria maior pecado a desobediência ao meu marido... (CASTELO BRANCO, 
2010, p. 240). 
  

 Aparentemente, a disciplina e a insensibilidade do marido somadas à obediência e à 

resignação da esposa deixavam o casal imune às paixões desmedidas e aos arroubos de 

violência vividos pelas personagens que os rodeavam. Porém, em compensação, aquela vidinha 

monótona, repleta de renúncias e sem nenhum mistério, não proporcionava nem prazer nem 

contentamento à fidalga aburguesada. Como ela mesma afirma ao padre Dinis: “– E, contudo, 
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não é feliz.... Quem o será, meu senhor?!...” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 239). Nem a 

restituição da sua parte da herança roubada na infância e nem o baronato, garantido por esse 

dinheiro, foram capazes de vencer as frustações da mulher de Joaquim, causadas por aquele 

casamento que parecia ser frio, quase assexuado, e que, comprovadamente, era infrutífero.  

 Já o barão dos Reis, muito similar ao que, provavelmente, teria sido Charles Bovary, 

caso o médico criado por Flaubert tivesse se casado com alguém como Emília e não como 

Emma, mantém o seu comportamento equilibrado, prudente e sentimentalmente inexpressivo, 

ainda que fosse, com frequência, escarnecido pelos “nobres de sangue”, que o ridicularizavam 

por sua inépcia em compreender e em manejar os códigos de conveniência do seu novo círculo 

social: 
Era um sórdido, que me sujava as teclas do piano: quando viu que não levava 
a vida executando música, deu-se ao ofício de copista de solfa de igreja. 
Haverá quatro anos que um tal judeu, vindo não sei de donde, lhe restituiu um 
dinheiro, roubado não sei se à mulher [...] e o caso é que o senhor Joaquim dos 
Reis entra em jogo de fundos, compra com os papéis do governo um 
convento em Santarém, empresta ao ministério uma bagatela, e apareceu-
nos barão, há dias, para além do mais com a insolência de apresentar-se aqui 
na grande roda! (CASTELO BRANCO, 2010, p. 391-392, grifo nosso). 
 

 Do mesmo modo que o marquês de Montezelos retrata a aristocracia falida e 

decadente, o casal dos Reis representa os barões “Sancho Pança”, os burgueses notabilizados 

“dignos de troça”, que, enriquecidos e ascendentes, levavam uma “vida trivial, um misto de 

misérias e gozos” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 245). A burguesia liberal é, inúmeras vezes, 

criticada no romance, seja na fala dos narradores, principalmente Padre Dinis e o “editor/autor”, 

que, em seus discursos, por vezes, denunciam o rastro de destruição e de violência deixados 

pela “guerra fratricida”, bem como aquilo que julgam ser a traição dos valores defendidos na 

Revolução; seja no diálogo dos personagens pertencentes à “nobreza de sangue”, que protestam 

a desamortização dos bens móveis e imóveis da aristocracia e das instituições clericais, 

transferidos de forma quase direta para as mãos dos grandes barões capitalistas, que 

consolidavam e alargavam o seu domínio. 

 De fato, durante a implantação do liberalismo em Portugal, a partilha dos benefícios da 

venda dos bens desapropriados através das leis de indenizações e da extinção de ordens 

religiosas raro se alargou às camadas inferiores, que não podiam competir com os grandes 

burgueses na partilha dos enormes domínios territoriais confiscados, estabelecendo-se uma 

grande burguesia latifundiária, que monopolizava, em seu exclusivo proveito, o espólio 

amealhado na Revolução Liberal.  
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 Em contrapartida, a expropriação e a venda dos conventos e dos monastérios, que, como 

o romance discute, eram importantes aparelhos da manutenção da ordem e da organização 

social do Antigo Regime, tinham, também, um impacto ideológico muito significativo, pois 

demonstravam, na prática, a concretização da secularização do Estado e implantação de uma 

moral laica, bases da nova ordem social e política. 

Se Emília pertencia a essa nova elite que pregava obsessivamente a acumulação de bens 

e total contenção dos impulsos, o mesmo não pode ser dito da filha segunda do Monsenhor D. 

Teotônio de Mascarenhas. Antónia dos Prazeres, como ela também é nomeada pelo narrador, 

não tinha sido feita para “envelhecer sob a monotonia de um horizonte sem sol nem 

tempestade”. Ela carregava em seu peito uma “poesia que a sua irmã [mais velha] não tinha” 

(CASTELO BRANCO, 2010, p. 245). Antónia, quando moça, viveu uma “paixão invencível” 

com o “desventurado jacobino”, Gervásio Faria, até o amante ser preso e fuzilado, em 1817,61 

pelo gravíssimo crime de lesa-majestade, previsto no título VI do livro V do Código Filipino: 
̶ Antónia, quatro anos depois, que a sua mãe desaparecera, forçada por uma 
paixão invencível, entregou-se a um homem, que mudou de nome e desfigurou 
a sua posição social, para, a título de casamento, a arrebatar dos braços da 
honra e do trabalho... Esse homem era um general, chamava-se Gervásio 
Faria, foi fuzilado há um ano (CASTELO BRANCO, 2010, p. 234). 
 

 Como o general, “na véspera de ser arcabuzado”, havia reconhecido a filha ilegítima, um 

primo, temendo que Eugénia “sucedesse na herança do pai”, rouba a menina dos braços da ama, 

entregando-a a um casal de caseiros do Algarve. A amante do militar rebelado, sozinha e desesperada, 

acaba por ser encontrada pelo omnipresente Sebastião de Melo/padre Dinis, que procurava saber notícias 

dos parentes da santinha de Viduedo. O “super-homem”62 dos Mistérios de Lisboa fica tão condoído 

com a situação de Antónia que garante fazer tudo o que fosse necessário para devolver a menina roubada 

aos braços da mãe.  

 Por quase toda a vida, mãe de criação de D. Pedro da Silva esperou que tal promessa fosse 

cumprida. Sendo assim, D. Antónia de Mascarenhas é mais uma personagem que, após a desonra e o 

infortúnio, busca, nas instituições religiosas, asilo e proteção contra a execração pública. Esse amparo, 

como já apontado, não era obra de caridade e, desta vez, quem pagou a conta foi padre Dinis:  

À custa de algum ouro com que as resistências eclesiásticas se vencem, desde 
Roma até ao presbitério rural mais obscuro, o generoso fidalgo fez passar uma 
licença de entrada de D. Antónia de Mascarenhas no Mosteiro da Encarnação. 

 
61 Como seria costume seu, Camilo emprega o relato de um fato histórico, facilmente recuperado pelos leitores 
da época, atrelado a sua narrativa, misturando realidade e ficção, com o propósito de conferir veracidade ao caso 
narrado. Em 1817, realmente, o general Gomes Freire de Andrade e os seus imediatos foram presos, acusados e 
condenados por traição contra a monarquia de Dom João VI.  
 
62Umberto Eco emprega o termo em relação ao príncipe Rodolphe, de Les Mystères de Paris, no seu texto O 
Super-homem de massa (1991). 



119 
 

 
 

Dali, partiu ao convento, onde lançou nos avultados cofres da casa o preço de 
uma cela, e as mesadas de um ano, que deviam ser entregues pela prelada à 
secular. Pouco depois, entravam os móveis da cela de D. Antónia, e Rosa de 
Jesus, que devia surpreendê-la como criada (CASTELO BRANCO, 2010, p. 
248).  

 

 Enquanto Antónia cuidava do filho de Ângela com todo o carinho, coincidentemente, a sua 

filha servia como criada à condessa e como amante ao conde Santa Bárbara, parecendo derrubar a crença 

religiosa de que boas ações sempre são recompensadas.  

 As histórias de Pedro e de Eugénia não eram exclusividade da ficção. Elas fazem referência 

aos destinos dados aos frutos das chamadas uniões ilícitas. Muitos dos ilegítimos que escapavam do 

infanticídio e da roda dos expostos acabavam sendo entregues aos cuidados de outros parentes, de 

amigos, ou de desconhecidos, ocupando a posição de agregados, de afilhados e, até mesmo, de filhos 

legítimos, mas sem conhecer ou sem poder assumir a sua verdadeira origem.  

  Por vezes, essas histórias de “adoção” não tinham um final feliz, ainda mais quando a 

sucessão patrimonial entrava em questão. Muitas dessas crianças eram, realmente, abandonadas, 

perdidas, raptadas ou assassinadas. E, mesmo quando não terminavam em tragédia, esses casos também 

podiam render muita confusão, conforme o “Espantoso Phenomeno Judicial”, veiculado na Revista 

Universal Lisbonense do ano de 1848. Como o caso de João Balbino, acusado de fraude e preso 

por receber, como herança, os bens de um casal que o registrara e o criara como filho, mas que 

não eram seus “verdadeiros” pais: 
 

Figura 58 – Notícia sobre um espantoso fenômeno judicial 

 
Fonte: Revista Universal Lisbonense, n. 37, 17 de agosto de 1848, p. 443. 
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 A ilegitimidade, o abandono, a exploração e o abuso sexual são dados biográficos que 

também aproximam a filha do capitão Gervásio Farias da filha do príncipe Rodolphe. Contudo, 

Camilo não criara precisamente uma Fleur-de-Marie, pois Eugénia não cai de joelhos, 

esmagada por uma moral religiosa que não a defendeu dos abusos, nem das violências sofridos 

ainda tão cedo e que, após a morte de seu agressor, faria a culpa recair sobre a vítima e lhe 

destinaria o cárcere e o eterno arrependimento como castigo. Talvez por não estar sob a 

influência de uma carola fanática, como Madame Georg, e de um clérigo supersticioso, como 

abade Laporte, a altiva neta de Anacleta dos Remédios não anseie a inalcançável santidade, 

como faz a princesa de Gerolstein. Eugénia segue no sentido inverso do esperado, se livra de 

todas as amarras sociais e religiosas, encontrando felicidade e proteção nos braços de Alberto 

de Magalhães.  

 De fato, as relações amorosas das mulheres das classes populares, como Eugénia 

acreditava ser, nem sempre se pautavam nas mesmas rígidas prescrições morais que regiam os 

relacionamentos das nobres e das grandes burguesas. As criadas, as amas, as lavadeiras, as 

cozinheiras, as costureiras, as vendeiras, para garantir o seu sustento diário, tinham um forçoso 

convívio social fora do espaço doméstico e, por isso, se por um lado estavam mais sujeitas à 

violência, inclusive,  sexual, por outro também gozavam de mais liberdade para escolher, 

recusar e até trocar de parceiros.  

 O rico negociante, totalmente encantado com a beleza e com a “inteligência superior” 

da moça, não mediu esforços para fazer daquela moça “do povo” uma senhora distinta. E 

Alberto não desejava uma esposa respeitável, mas simplória, como a tia da moça, a burguesa 

Emília. O viajante cosmopolita queria que Eugénia fosse uma mulher culta e sofisticada:63 
– Quero habituar-te a esta linguagem. O teu génio conspira contra tudo que é 
trivial... Não podes ser uma mulher vulgar, Eugénia... Vou educar-te... 
– Educar-me? Tens essa paciência? 
– Tudo que fores, hás de devê-lo a ti. Quero que sejas uma mulher, como 
conheci algumas em França, e não conheço duas em Portugal. O teu coração 
alimenta-se de amor; mas o teu espírito precisa de um manjar que o amor não 
dá. Quero-te instruída, ilustrada, enriquecida de tudo que pode saber-se, e 
compreender-se... Aceitas? (CASTELO BRANCO, 2010, p. 254). 
 

A discussão sobre a posição de Portugal no contexto europeu aparece novamente no 

romance, mas, agora de outro modo. O processo de modernização social pressupunha a 

 
63Alberto não é a única personagem camiliana a ter esta mesma ambição. O “leão” Guilherme do Amaral, da 
chamada “trilogia da felicidade”, (CABRAL, 1966, p. 05), também procura ilustrar/educar Augusta, a 
costureirinha da Rua dos Arménios, que como Eugénia, era “uma mulher simples”, mas “com a cabeça, e o 
coração e o estômago no seu lugar”.  
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incorporação de princípios e modelos estrangeiros, sobretudo ingleses e franceses. Os hábitos 

e costumes tipicamente portugueses passavam, então, a ser vistos como arcaicos, devendo ser 

substituídos.  

Para, de fato, alcançar o almejado progresso tecnológico, social e econômico era preciso 

muito mais do que “melhorar o trato” e “polir os costumes”. Era necessário, sobretudo, difundir 

conhecimento, democratizar a educação, oportunizando o acesso, inclusive, às mulheres. Por 

mais que a educação tivesse se tornado um valor para intelectualidade portuguesa do oitocentos, 

a instrução feminina, imprescindível para o desenvolvimento de qualquer nação moderna e 

igualitária, era vista com ressalvas por muitos e demoraria para ser amplamente implementada.  

Décadas mais tarde Eça, em Uma Campanha Alegre, ainda reclamaria: “Em Portugal, 

as mulheres, excluídas da vida pública, da indústria, do comércio, da literatura, de quase tudo, 

pelos hábitos ou pelas leis, ficam apenas de posse de um pequeno mundo, seu elemento natural 

– a família e a toilette” (QUEIRÓS, 1987, p. 90).  

Neste sentido, Alberto de Magalhães evidencia a consciência de que a instrução 

feminina serviria não apenas para preparar esposas capazes de supervisionar a educação dos 

filhos como manter a casa organizada. Afinados nesta e em tantas outras questões, o casal 

experimenta todas as delícias da vida conjugal. Mas toda essa alegria duraria pouco, pois, em 

muito pouco tempo, os fantasmas do passado ressurgiriam para assombrá-los no presente.  

O infortúnio dos dois se inicia quando, novamente, Padre Dinis desvenda um mistério 

ao ouvir a confissão de um moribundo. Desta vez é Álvaro Faria, o primo do malfadado general, 

quem, pressentindo a chegada da morte, manifesta o seu remorso. O penitente sente muita culpa 

por ter privado Eugénia de desfrutar a herança do pai e os cuidados da mãe e revela o que tinha 

sido feito da menina. Ao receber tais informações, o clérigo procura a esposa de Alberto de 

Magalhães para, desempenhando o seu papel religioso, pedir que a moça perdoe o tal 

sequestrador e, sobretudo, para cumprir a promessa feita havia tantos anos: reunir Antónia e 

Eugénia.  

No tal encontro, o padre acaba por, também, colocar frente a frente a viúva ressentida e 

a antiga amante do conde de Santa Bárbara. Nesta altura, a condessa e a falsa irmã do padre 

eram confidentes inseparáveis. Eugénia fica muito comovida com o carinho entre as duas já 

muito enfermas penitentes e, desde então, começa a tratar Ângela também como uma mãe. 

Após a morte das duas seculares do convento de Odivelas, Eugénia começa a se atormentar 

com as lembranças dos anos que passara no palacete sombrio e triste em Campolide. 

Diferentemente das outras personagens, não era a culpa o motivo da mortificação da moça que, 
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tão cedo, experimentou a orfandade, a miséria e a fome. A mágoa era por relembrar e reviver, 

constantemente, a violência e o terror dos anos passados sob o jugo do conde, ainda tão frescos 

em sua memória: 
Eugénia vivia triste. A solidão daqueles ermos, que tão bons lhe tinham sido 
pensar sozinha na sua felicidade, povoava-se-lhe agora de visões pavorosas e 
tristes de mais para a sua alma enferma de saudades. 
As imagens da mãe, da condessa, de padre Dinis, e, até, por atribulada 
coincidência, do conde de Santa Bárbara, aterravam-na, faziam-lhe girar o 
sangue alvoroçado, lançavam-na, como impelida por força estranha, dos 
braços de Alberto, para o mais escuro do seu quarto, onde chorava (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 307). 
 

Como se já não bastasse o desequilíbrio da esposa, Alberto de Magalhães também tinha 

que lidar com a volta de D. Pedro da Silva, que chegara a Portugal com a missão de desforrar a 

ofensa que o rico cavalheiro teria feito a Elisa de Monfort, Duquesa de Clinton, por quem o 

filho da condessa de Santa Bárbara estava apaixonado. O protetor do rapaz não leva o desafio 

a sério e, ao comprovar com documentos a sua versão dos fatos, deixa Pedro da Silva com o 

coração partido pela certeza de que apenas serviu de fantoche nas mãos da duquesa, que tinha 

muitos traços em comum com a marquesa de Merteuil, protagonista de Les Liaisons 

dangereuses (1872), de Choderlos de Laclos: 
– Tire todo o partido dos seus dezanove anos, senhor Dom Pedro... Bem vê 
que sou tolerantíssimo... Mas não brinquemos com palavras que significam 
insultos... A duquesa de Cliton, se a vossa Excelência quer, foi uma virtuosa 
senhora até ao momento em que encontrou Leopoldo Saavedra; mas Leopoldo 
Saavedra não tem glória nenhuma de ter vencido as virtuosas resistências 
dessa esposa e viúva exemplar. Se há alguma coisa a que deva atribuir-se esse 
triunfo, é aos oitenta mil francos de Leopoldo Saavedra... (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 421). 

 
  Embora não tenha obtido o resultado esperado, a atitude do filho de Ângela revela uma 

conduta criminosa típica das elites urbanas oitocentistas, que, embora tivessem repulsa e 

tentassem reprimir a “brutalidade das massas”, viam esse tipo de enfrentamento como um 

instrumento legítimo para a defesa da honra e para a manutenção da ordem. Mesmo sendo 

socialmente aceito, este ritual exclusivamente masculino, repleto de sobriedade e controlado 

por regras rígidas, era um crime previsto tanto no concílio tridentino quanto pelas Ordenações 

Filipinas.64 Os dois códigos destinavam várias medidas punitivas para os que se envolviam 

nesses casos de vingança privada, reafirmadas em quase toda a legislação penal subsequente.  

 
64 O título XLIII, do livro V, das Ordenações Filipinas, entre outras sanções, previa a pena de degredo para a 
África aos que fizessem duelos e a pena de degredo para o Brasil por dez anos aos que levassem recados de 
duelos. (PORTUGAL, 1747. Lv. v, p. 30). 
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Os duelos, frequentemente registrados na imprensa e na literatura, quase não rendiam 

processos religiosos e/ou judiciais,65 pois o objetivo final nem sempre era matar, mas 

desagravar a honra e recuperar o prestígio do ofendido. Sobre o assunto, Eça de Queirós 

escreveu:  
Há-de haver sempre duelos. É evidente que, enquanto os jornais publicarem 
em letra gorda e glorificadora as actas do desafio; enquanto os olhos das 
mulheres sorrirem ao ferido interessante que atravessa a sala pálido e de braço 
ao peito, ou ao espadachim feliz que retorce o bigode; enquanto na rua 
burgueses pararem pasmados, murmurando ao ouvido da família: Lá vai ele! 
Foi aquele que se bateu!, nem o código, nem o bom senso, nem as melífluas 
máximas humanitárias impedirão jamais que o homem, publicamente 
ridicularizado ou publicamente injuriado, salte sobre a sua espada, gritando à 
turba: Cá vou eu defender a minha honra! (2010, p. 95). 
 

Segundo Antônio Cabral (1914, p. 61-76), o próprio autor dos Mistérios de Lisboa teria 

participado de pelo menos dois duelos na juventude. O mais famoso deles seria o embate à 

espada com Ricardo Browne, filho da poetisa portuense Maria da Felicidade Browne. A esposa 

de Manuel de Clamouse Browne, um opulento negociante de vinhos e anfitriã das tertúlias dos 

“astros de maior grandeza da intelectualidade portuense”, teria estreitado relações literárias e 

pessoais com Camilo, que não se furtava a dedicar os seus textos à opulenta e ilustre senhora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
65 Concílio Ecumênico de Trento, sessão XXV, no capítulo XIX, Pune-se a Monarchia com penas gravíssimas e 
as Ordenações Filipinas, no título XLIII, Dos que fazem desafio, livro V. 

Figura 59 – Ricardo Browne Figura 60 – Camilo Castelo 
Branco 

Fonte: CABRAL, 1914, p. 71. Fonte: MOUTINHO, 2009,        
p. 137. 
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O escândalo acabou desagradando, sobremaneira, o herdeiro da escritora que chegou a 

trocar com o admirador da mãe sopapos e bengaladas em público. A contenda entre o escritor 

e o esgrimista defensor da honra materna, culminou em um duelo ocorrido, na Afurada, do qual 

Camilo, em evidente desvantagem, saiu com a perna ferida e, sobretudo, a vaidade pungida a 

cutiladas. Anos mais tarde, em Noites de insônia oferecidas a quem não pode dormir e em uma 

carta escrita a Tomás Ribeiro, o escritor fez troça do acontecido:  
Não obstante, a authoridade compôz sisudamente o aspeito n'este lanço do 
meu discurso: “Snr. administrador! O ridiculo, na questão sujeita, póde 
contribuir para defecar a humanidade de um crime que a lei não evita 
nem pune. O duello, ill.mo snr., só deixa de ser ridiculo quando ha uma 
victima, quando ha sangue e lagrimas; e, assim mesmo, ninguem sabe 
dizer qual é o honrado, se o que morre, se o que mata, etc., etc., etc.” 
Lembra-me que me fiz forte com Voltaire, como se o tivesse lido. Eu não tinha 
ainda 19 annos; e, n'aquella idade, dou palavra de honra que era estudante sem 
compendios, e o mais ignorante que podia ser um rapaz que entranhadamente 
execrava livros, e amava o sol e tudo quanto ele cobria, exceptuados os livros 
e os sabios. 
Finalmente, o jovialissimo Mendanha mandou-nos embora; e nós d'alli 
sahimos com a consciencia convicta de haver escripto um brilhante capitulo 
na ethologia nacional, e com o estomago palpitante de sorrisos para uma 
merenda condimentosa no Rainha da Praça Nova. 
Eu não me considerei então ridiculo a despeito da hilaridade das 
multidões. Ridiculo me vi eu dez annos depois, quando sahia de um duelo 
com uma cutilada; e, olhando para ella, me acudia á memoria o meu 
discurso ao administrador Mendanha. 
.......................................................................... 
Mas... que saudades!...  (CASTELO BRANCO, 1874, p. 88-89, grifo nosso). 

 

Figura 61 – Maria da Felicidade Browne  

Fonte: CABRAL, 1989, p. 99. 
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Alegrou-me o desenlace da pendência do José C. Branco. Foi mais feliz do 
que eu. A primeira vez que me bati á espada com o agigantado Ricardo 
Browne fiquei ferido em uma perna. Depois do duello, vi que ainda me 
ficavam 3 pernas illesas. Meus saudosos 26 annos! ... (CASTELO BRANCO, 
1922, p. 88). 
 

Camilo não fora uma exceção. Muitos intelectuais de então também se deixaram guiar 

pela violência e/ou pela insensatez. O escritor e deputado Almeida Garrett, por exemplo, se 

bateu à pistola com o major do Regimento de Infantaria nº 7, Joaquim Bento Pereira, junto ao 

Arco Grande do Aqueduto das Águas Livres. A gênese do incidente foi uma acusação feita por 

Garrett, em um discurso, sobre o abuso de força praticado pela Guarda Municipal na ocasião 

da prisão dos deputados, Álvaro Martins e Vieira de Magalhães. Garrett e o major trocaram 

cartas acrimoniosas, que tornaram inevitável o duelo. 

 Como um precisava “defender a honra militar, que julgou ultrajada” e “outro veio 

mostrar que não sabia recusar-se a nenhum meio de defender a sua própria” (REVOLUÇÃO 

DE SETEMBRO, 1843, p. 1), o embate se deu no dia 24 de junho de 1843, mas não teve sérias 

consequências, e os contendores teriam dele saído com mais “fama de valorosos de que d’antes 

tinham” (REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE, 1843, p.516).  

Outro caso célebre é o duelo entre Antero de Quental e Ramalho Ortigão, que se bateram 

por conta da polêmica literária denominada de A Questão Coimbrã. O coautor d’O Mistério da 

Estrada de Sintra, mesmo vinculado à chamada Geração de 70, entendeu que António Feliciano 

de Castilho não merecia as ofensas nem os violentos ataques veiculados por Antero no folheto 

intitulado de Bom Senso e Bom Gosto. Ramalho tratou de, no mesmo tom, responder ao poeta 

açoriano, no texto Literatura de hoje, acusando-o de covardia por ter invocado, como 

argumentos, a velhice e a cegueira do visconde: 
 
Se o Sr. Quental de antemão sabia, como afirma abrindo aí margem a novo 
insulto, que o Sr. Castilho é velho e cego, levará a bem dizer-lhe que maculou 
o Sr. Quental os vinte e cinco anos com a mais torpe das nódoas que um 
mancebo pode lançar no seu caráter: a covardia (1966, p. 216). 
 

Antero, sentindo-se ultrajado e decidido a esbofetear66 o seu ofensor, dirigiu-se de 

Coimbra ao Porto. Antes de confrontar o defensor do “velho mestre”, o enfurecido poeta teria 

 
66 Em uma missiva ao amigo António de Azevedo Castelo Branco, Antero proferiu: “Ramalho Ortigão escreveu 
insolências bastante indignas a meu respeito num folheto a propósito da sempiterna questão Castilho. Eu 
vim ao Porto para lhe dar porrada. Encontrei, porém, o Camilo o qual me disse que adivinhava o motivo da 
viagem e que antes das vias de facto, ele iria falar com o homem para ele dar satisfação. Aceitei. A explicação, 
porém, do dito homem pareceu-me insuficiente e dispunha-me a correr as eventualidades da bofetada quando me 
veio dizer o Camilo que o homem se louvava em C. J. Vieira e Antero Albano com plenos poderes de decidir a 
coisa e que fizesse eu o mesmo em dois amigos meus; na certeza de que uns e outros seriam considerados padrinhos 
de um duelo (!) no caso de se não entenderem a bem... Que can-can!” (1987, p.32, grifo nosso).  
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encontrado Camilo, que, como narra em carta a Castilho, acabou tendo a sua participação no 

imbróglio:  
Chegou hontem aqui o Antero de Quental, com o propósito de deslombar o 
Ramalho. Dirigiu-se a mim, revelando-me o intento bruto. Despersuadi-o, e 
indiquei-lhe um caminho mais fidalgo. Pediu-me que aceitasse a sua 
procuração para tractar diplomaticamente o prefacio do pugilato [...] O 
Ramalho escolhe a arma. Creio que se picarão a florete.  
Aqui tem V. Ex.ao que há. Desconfio que temos o espectaculo invertido do 
usual nos tablados: a tragédia vem no fim. Salve-se que poder (1924, p. 50). 

 

Em fevereiro de 1866, na Arca de Água, contrariando as expectativas, Antero vence o 

duelo ao ferir um dos pulsos de Ramalho, que era, até então, considerado um grande desportista, 

incapacitando-o de continuar na luta.  

 

     
 

 

No ano seguinte, Camilo, com o seu conhecido e afinado senso de oportunidade, atrela 

o tão afamado e pitoresco caso ao enredo de A doida do Candal, uma narrativa destinada à 

“crítica virulenta à prática dos duelos”. Ofertando, mais uma vez, aos seus leitores a ilusão de 

que o texto ficcional se assentava realmente em verdades factuais, o escritor não só dedica o 

romance à memória de um duelista finado em combate, José Júlio de Oliveira Pinto,67 como, 

 
 
67 José Júlio de Oliveira Pinto nasceu em Barqueiros, do concelho de Mesão Frio. Foi Juiz Conselheiro, grande 
orador, jornalista e polemista. Morreu em 1867, em Lisboa, num duelo com Miguel de Sá Nogueira, que se 
sentiu ofendido por um dos seus discursos. Anexo A.   
Trecho da dedicatória: “Vivia o nobilíssimo coração de José Júlio quando lhe ofereci o meu Romance de um 
Homem Rico há seis anos. O coração, cofre de um tesouro, era material: desfez-se. Ficou o tesouro incorruptível 
e sagrado: a honra” (CASTELO BRANCO, 1960 p. 1040). 
 

Figura 62 – Antero de Quental Figura 63 – Ramalho Ortigão 

Fonte: http://purl.pt/93/1/iconografia/ 
imagens/l57312/l57312p2_3.jpg 

Fonte: http://purl.pt/93/1/iconografia/ 
imagens/feq/feq35_rosto_3.jpg 
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na advertência, faz uma alusão bastante irônica ao embate travado entre a “Crítica Portuguesa” 

(Ramalho) e o “Ideal Alemão” (Antero): 
Em 1866, na belicosa cidade do Porto, defrontavam-se de espada nua dois 
escritores portugueses de muitas excelências literárias e grande honra. 
Correu algum sangue. Deu-se por entretida a curiosidade pública e satisfeita a 
honra convencional dos combatentes [...] 
– Foi por ali que há dias a “Crítica Portuguesa” esgrimiu com o “Ideal 
Alemão”. 
– Ah! – disse o meu amigo, sofreando as rédeas do cavalo – foi ali a 
brincadeira? 
– Brincadeira!...  Então Vossa Excelência entende que, nos duelos, quem não 
morre brinca... 
– Quem não morre, diz você...  Pois morre alguém em duelos em Portugal? 
Não me consta; mas isso prova que os combatentes exercitam as armas entre 
si tão magistralmente que não é possível matarem-se. 
– Pois decerto não tem notícia de duelos de morte em Portugal? – disse o 
cavalheiro. 
– Não tenho (CASTELO BRANCO, 1987 p. 5). 

 
Contrariando o que é dito no diálogo presente no paratexto anteriormente citado, os 

duelos fizeram muitos cavalheiros civilizados, por força das circunstâncias, se transformarem 

em verdadeiros assassinos sanguinários. Como ocorre com Alberto de Magalhães, que, mesmo 

tentando sempre desconsiderar as provocações, acabava reagindo brutalmente todas as vezes 

em que era ameaçado ou ferido fisicamente.  

O primeiro desses incidentes do qual o leitor toma conhecimento ocorre logo no início 

da narrativa. Alberto enfrenta D. Martinho, que difamava a condessa de Santa Bárbara. O 

fidalgo, ao ser repreendido e escarnecido pelo negociante, fica furioso e dispara, 

traiçoeiramente, a sua pistola. O fino cavalheiro, ao ser baleado, se transforma em um monstro, 

quase à maneira do estranho doutor Jekyll:68 
Feriu-o.  
Aquele aspecto, há pouco, natural e sereno, como a fisionomia inalterável do 
estoico, desfigurou-se em traços ferinos de tudo que o rancor pode pintar no 
rosto do homem. Parece que se lhe viam laivos de sangue no bronzeado das 
feições. Dilataram-se-lhe as pálpebras, e as pupilas, vidraceritas de um brilho 
que só a fúria pode dar-lhe, saíram das órbitas (CASTELO BRANCO, 2010, p. 
132). 
 

Alberto, transtornado, segura e levanta o oponente pelo pescoço, com apenas o seu 

“braço direito do musculoso atleta”, depois o joga de uma ribanceira, “da altura de seis ou sete 

côvados”. O fidalgo sobrevive à queda, embora tenha ficado com o corpo e o orgulho muito 

feridos e, de modo curioso, o monstro que violentamente se insurgiu também se ocultou 

rapidamente quando o antigo Come-Facas não precisou mais se defender de um grande perigo: 

 
68 Protagonista do romance Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson. 
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A transição da fisionomia de Alberto foi momentânea. As formas do tigre 
cederam às feições do homem. Era o mesmo que dez minutos antes. 
Passando por diante dos companheiros do seu infeliz contendor, saudou-os 
urbanamente. Ao montar a cavalo, reconheceu que o seu ferimento era grave, 
porque não pôde levantar o braço esquerdo à altura das rédeas (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 132, grifo nosso). 
 

Sob o verniz de civilidade e de elegância, adquirido no trato social, podia, muito bem, 

se esconder um homem bruto e violento, comprovando que a aparência e os costumes não eram, 

como se acreditava, determinantes para a avaliação do caráter das pessoas e que a civilidade e 

o requinte não eram o bastante para transformá-las. 

O mesmo ocorreria no outro embate descrito no romance, posterior no tempo da 

enunciação, mas anterior no do enunciado, que realmente acabou em morte. Na busca de 

conquista e prazeres vis, tal qual o Visconde de Valmont,69 e de confirmar a máxima de que 

todos têm um preço, até mesmo “uma mulher muito linda, muito espirituosa, muito rica, e muito 

vaidosa” com era Elisa, Alberto de Magalhães faz uma proposta indecorosa à jovem e entediada 

viúva, que aceita: 
Aquela mulher é uma duquesa, que se me vendeu por oitenta mil francos. Foi 
um contrato. Eu tinha tido os manuscritos de Richelieu em que as primeiras 
mulheres tinham à margem do seu nome a cifra porque se vendiam, e concebi 
o plano de avaliar o quilate da duquesa de Cliton. Achei-lhe o preço 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 321).  
 
Por esses tempos, Teófilo Gautier escrevia o seguinte: “A mulher que resiste 
a cem mil francos, cederá a duzentos mil... Todas são corruptíveis... a cifra é 
que varia... Mas a nossa questão não é esta (CASTELO BRANCO, 2010, p. 
396). 
 

Após oferecer e pagar oitenta mil francos por uma noite com a duquesa de Cliton, 

Alberto, ou melhor, Leopoldo Saavedra, enfrenta o irmão da moça, Artur de Montfort, que, na 

tentativa de desagravar o bom nome de sua família, termina estrangulado pelo seu ofensor: 
Desafiou-me: rejeitei, porque rejeito sempre o duelo. Encontrou-me; 
disparou-me uma pistola, que me feriu mortalmente; apertei-lhe a garganta 
com as mãos, e larguei-o morto. Cheguei moribundo a Luxemburgo. Ao cabo 
de oito meses de padecimentos infernais, ergui-me salvo (CASTELO 
BRANCO, 2010, p. 322). 
 

 Se julgado em sua pátria, Alberto de Magalhães, provavelmente, seria inocentado, 

tanto por jogar D. Matinho no rio Tejo quanto por estrangular o filho de padre Dinis. As 

Ordenações Filipinas não puniam os homens que defendiam a honra de senhoras honestas, nem 

 
69 Protagonista de Les Liaisons dangereuses (1782), de Choderlos de Laclos. 
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os que pagavam para dormir com belas mulheres e nem os que defendiam a própria vida. O 

título XXXV, Dos que Matão, ou ferem ou tiram com arcabuz ou besta, do livro V, definia que: 
Qualquer pessoa, que matar outra, ou mandar matar, morra por ello morte 
natural. Porém se a morte for em sua necessária defensão, não haverá pena 
alguma, salva se nella excedeo a temperança, que devêra, o poderá ter, porque 
então será punido segundo a qualidade do excesso (PORTUGAL, 1747. Lv. 
v, p. 25-26). 
   

Aparentemente cansado de tantas lutas e apaziguado pelo verdadeiro amor, para evitar 

o seu terceiro confronto, Alberto revela toda a verdade sobre o seu envolvimento com Elisa, 

amargurando padre Dinis. O clérigo prontamente percebe que, ao pagar pela vida do neto do 

marquês de Montezelos e, assim, financiar o início da reabilitação do Come-Facas, contribuíra, 

de certa forma, para a desgraça de sua família. Novamente, a misantropia não tem indenização 

nenhuma e, neste caso, teve até o efeito oposto.  

Sem ter ânimo para blasfemar, o clérigo, que havia envenenado Branca e fora causa 

involuntária da morte de Francisca, prefere creditar o seu imenso infortúnio à expiação de seus 

antigos crimes. Mesmo assim, o infeliz lamenta-se a Deus, em um discurso que concerta 

confissão, contrição e oração: 
Tenho visto, Senhor! Não quereis que o meu sofrimento seja comum! Quem 
no futuro contar aos homens a existência do vosso servo, terá inventado uma 
fábula, um mito, que apenas moverá a dor da imaginação, e a piedade dos 
incrédulos. 
Que obscuros martírios em velhice tão infeliz, em punição tão longa!... E não 
me queixo, Senhor! Mas consenti que a vítima gema, já que lhe secastes a 
fonte das lágrimas! 
Prevendo todos os flagelos, não tinha imaginado este, meu Deus! Não pensei 
que devia seguir os passos desta mulher desonrada, que se vendera para remir 
os seus créditos em reféns, hipotecando a honra por oitenta mil francos! 
Era muito!... Era nova esta angústia entre milhares de angústias que rodeiam 
o crime, eternamente expiado! 
Perdoai-me, Senhor; mas eu quis avaliar friamente a natureza da vossa 
vingança! Eu vira que o meu contato era como a mordedura do escorpião. 
Uma sentença de morte fora escrita no céu para bons e maus, que sentissem 
no rosto o meu hálito, embora os salvasse da indigência ou do crime... 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 356-357). 
 

 Padre Dinis tira a filha de Portugal, levando-a para a França na intenção de fazê-la “uma 

virtuosa mulher”. Ao chegar em Augoulême, o antigo duque de Cliton, deixa Elisa sob os 

cuidados do visconde de Armagnac, amigo e protetor da duquesa, partindo, em seguida, para 

terras distantes, pois tudo ali lhe trazia lembranças e, sobretudo, aquele era o único lugar onde 

o facinoroso Benoît poderia ser lembrado.  

O romance, que, até então, empregava o horror e o macabro para a análise e para a crítica 

social, envereda por outras facetas do romance noir, de maneira irônica e, às vezes, jocosa. A 
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começar pelo retorno de padre Dinis de Ramalho e Souza ao seu antigo lar, lugar onde ele 

perpetrou o seu crime. Esta passagem apresenta uma atmosfera lúgubre, marcada pelo suspense 

e pela incitação ao horror, parecendo evidenciar que o lugar era assombrado pelo terrível 

passado: 
Saiu desta sala, atravessou a antecâmara de um quarto. Quando pôs a mão no 
ferrolho da porta desse quarto, recuou aterrado e trémulo. Refez-se de ânimo, 
e levantou o fecho inutilmente: a porta estava fechada. Meditou instantes 
rápidos. Deslocou um canapé de coxins desbotados, que se encostava à parede 
desse quarto. Comprimiu uma mola, e fez abrir no tabique o espaço por onde 
cabia um homem. Entrou, e, mal entrara, caiu-lhe a luz das mãos, e achou-se 
em cerrada escuridade. Palpou em roda de si, e encontrou um leito: 
estremeceu, e curvou-se sobre esse leito, que tinha uma cama, onde se 
conservavam ainda os miasmas de um cadáver. Aí, nessa postura, não 
pronunciava palavra; mas os gemidos eram dos que trazem pedaços de vida. 
Ergueu-se de súbito. Palpou ainda, e encontrou um copo. Este contacto, 
semelhante à mordedura do escorpião, parece que o matara. Padre Dinis caiu, 
rugindo duas palavras: “Deus implacável! (CASTELO BRANCO, 2010, p. 
461). 
 

 A mesma descrição do quarto aparece no Livro negro do padre Dinis, para dar a 

impressão de continuidade, ainda que às avessas pois o romance Mistérios de Lisboa foi 

publicado anos antes:   
O palácio de Cliton foi confiado à guarda do padre La Croix, que lhe tinha o 
amor de trinta anos de residência. No quarto da duquesa, porém, nunca ele 
entrou, nem consentiu que alguém entrasse. O copo de veneno ficou à 
cabeceira do leito. Os lençóis que receberam o suor da agonia, nunca foram 
tocados. Um raio de sol nunca mais penetrou naquelas trevas, que pareciam 
contar, com o seu silêncio fúnebre uma história horrível.  
E o povo, desde esse dia, conta visões pavorosas, e ao cair da noite, foge das 
redondezas daquela casa, cuja capela se alumia a horas mortas, para celebrar 
um festim de mortos, que muitos afiançam ter visto (CASTELO BRANCO, 
2007, p. 262). 
 

A volta à França também serve para a discussão sobre a perda da razão, outro tema 

próprio a esse tipo de literatura.  O mergulho nos “subterrâneos da alma” de Elisa revela que, 

seguindo à risca os passos do pai, ela se consumia pelo despeito de ter sido recusada pelo 

homem que, obsessivamente, escolheu para lhe servir como marido, e não pela infâmia de ter 

sido comprada como se fosse uma prostituta, nem pela culpa de impelir, devido a um capricho, 

o próprio irmão e, depois, Pedro da Silva à morte. Mesmo que a duquesa afirmasse que sofria 

por amor e tentasse justificar todas as suas ações apelando à imperativa necessidade de lavar a 

sua honra com sangue, a sua perdição era, de fato, a irrefreável ira advinda do desprezo que 

Alberto nutria por ela.  

Elisa, que mais nada podia fazer contra o homem que a humilhou, de tão contrariada, 

chega a pensar na morte voluntária, mas, por falta de coragem, também desiste do intento, 
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passando a viver “muito retirada, com pouco fausto”, e, se sentindo desprotegida e muito 

impressionada com tudo o que viveu, começa a dar indícios de que nunca mais seria a mulher 

de antes.  

A condessa tinha “acessos de beatério” e alucinações: “A estas visões seguiam-se as 

lágrimas, os frenesis, a febre, e a necessidade de ter ao pé de si o visconde, que não concebia a 

extravagância de tais medos” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 430). O fanatismo religioso da 

filha de Padre Dinis não era decorrente de remorsos, como aconteceu com Anacleta, por 

exemplo, mas de sua irremediável e incontrolável sede de vingança. 

O terror ganha, ainda, mais força com a cena de um suicídio. Pedro da Silva, amofinado 

com a morte da mãe e despeitado com a decepção amorosa, volta ao solar de Clinton para se 

vingar da mulher, a quem um dia o rapaz jurou defender. Depois do malfadado encontro com a 

duquesa, Pedro segue para Inglaterra com intuito de encontrar-se com Alberto e Eugénia. O 

casal sai de Portugal para tentar deixar para trás as desventuras passadas, mas, antes de chegar 

ao destino, enfrenta uma terrível tempestade, na qual a embarcação em que viajavam naufraga 

e a neta de Anacleta dos Remédios encontra a morte. Ao perceber que a amada não mais vivia, 

aquele homem que nas mais desesperadoras horas se tornava uma fera, já não dispondo de razão 

ou de esperanças, como de costume, toma uma atitude tão corajosa quanto brutal: “Alberto de 

Magalhães ajoelhou ao pé do cadáver da sua mulher... deu-lhe um beijo nos lábios... arrancou 

um punhal do bolso interior do colete, e cravou-o no peito” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 

449).  

O suicídio é uma temática recorrente nos Mistérios de Lisboa, que abordam desde os 

pequenos gestos autodestrutivos e da renúncia à vida mundana, à extrema violência 

autoinfligida. Muitas personagens do romance, mesmo que não cheguem, realmente, a dar cabo 

de suas vidas, como Maria Amália e Alberto, pelo menos cogitam incorrer na morte voluntária.  

Mesmo reprovado pela moral social, que via como fraco aquele que não erguia “a fronte 

altiva por cima de todos os seus infortúnios”, e pela religião, que pregava a necessidade de 

expiação e de redenção, desde os dilemas quase insanos enfrentados por Hamlet, de 

Shakespeare, até o fim dos sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, a visão sobre o suicídio 

e a representação literária de quem decidia pôr fim a própria vida foi, aos poucos, se 

modificando.  

Tanto nos Mistérios de Lisboa quanto em uma crônica sobre o assunto, publicada 

poucos anos antes de o romance ser divulgado em folhetim, Camilo já parece apontar que, se 

as agonias fossem demasiadamente duras ou se as injustiças fossem demasiadamente gritantes, 
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para alguns, era uma tarefa muito difícil a de se resignar e não se precipitar com irresistível 

fatalidade no suicídio: 
Homens ha para quem a vida é um fardo pesado, um leito de tormentos. 
Aquelle que tanto soffre tem um desejo unico – não soffrer – Para chegar á 
realidade deste desejo ha duas estradas a seguir; uma é calcando todos os 
espinhos que nos doem no terreno da vida; outra é roubando ao corpo a 
sensibilidade para a dor. Para a primeira precisa-se de uma aura de felicidade: 
para a segunda basta um punhal, uma pistola, um trago de veneno ou um 
precipicio donde um homem se arroge ao sorvedouro da morte (CASTELO 
BRANCO, 1924, p. 485). 
 

Sendo assim, para além de ser entendida como um pecado mortal ou um ato irremediável 

de fraqueza e covardia, o suicídio já podia ser percebido como uma violenta reação à tantas 

limitações e injustiças, como o último grito de desespero dos vencidos ou de vingança dos 

insubmissos.  

Sem a assistência de seu protetor suicida, Pedro da Silva regressa a Portugal e, por acaso, 

se emprega como guarda-livros na casa do barão dos Reis. O filho de Ângela é reconhecido 

pela irmã de Antónia Mascarenhas, que passa a tratá-lo como se o rapaz fosse um filho seu. 

Assim Pedro, que já tinha sido órfão desvalido e fidalgo cosmopolita, experimenta a tranquila 

e comezinha vida de burguês, bem condizente com a situação do rapaz, que afirma ser um 

autômato e nada sentir. Essa calmaria duraria pouco tempo e terminaria com a chegada daquele 

que trazia “o veneno da morte nos lábios” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 339). Padre Dinis 

vinha de Paris, onde localizara Elisa. A “mulher fatal” de Pedro, após, enfim, ter a sua desforra, 

havia se tornado irmã de caridade e cuidava de doentes em um hospital, sendo a última a receber 

a herança já delegada a três gerações da família.  

Satisfeito por ter encontrado a filha, agora chamada Virgínia, dedicada à religião do 

amor ao próximo, o antigo duque de Cliton regressa a Lisboa para exumar os restos mortais de 

seus pais, que jaziam no convento comprado pelo barão dos Reis. Ao visitar Joaquim para pedir-

lhe a autorização, padre Dinis encontra Pedro e convoca o rapaz a ajudá-lo na tal missão.  

A exumação do velho frade, que, até morrer, também carregava consigo os ossos de sua 

amada Silvina, poderia até ser uma cena digna de qualquer romance negro, devido ao forte 

apelo ao macabro e ao tétrico, mas a aparente e artificial tranquilidade do protagonista parece 

vulgarizar a tão estranha prática: 
–  É o meu tesouro... 
–  Uma caveira!... 
–  Uma caveira... sim... não achais que uma caveira possa ser um tesouro?... 
O filho de frei Baltasar continuou a extrair a ossada da sepultura, e cada 
pequeno ou grande osso que tirava, sacudia-o, passava-lhe pela superfície a 
manga da batina, e depositava-o no baú. D. Pedro estava lívido de horror. 
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– Estais tão calado, Dom Pedro?... Causa-vos nojo esta escavação?... Tende 
paciência... é o meu tesouro... são os ossos do meu pai... 
–  De seu pai?!... Pois seu pai morreu aqui neste convento?... 
–  Morreu, filho... Agora ajudai-me a ajustar esta pedra com a sepultura... Não 
vão julgar que algum ímpio exumou o cadáver do frade amaldiçoado para 
insultá-lo... Achais que está bem? 
–  Está... E aquele caixão? 
–  Aquele caixão contém as cinzas da minha mãe... (CASTELO BRANCO, 2010, 
p. 478). 
 

O desenterramento e a exposição de corpos, motivo comum a outros romances 

camilianos,70 podem ser interpretados como uma forma de unir, mesmo através de despojos, os 

apaixonados que não puderam viver juntos, dando um aspecto macabro ao sentimento amoroso. 

Mas também podem ser entendidos como um agrado a um público atraído por espetáculos 

sinistros.  

Desde de tempos imemoriais, ossos são exumados, transladados, exibidos e, 

dependendo do status do finado em questão, até distribuídos como relíquias. As capelas de 

ossos com suas paredes revestidas de crânios e caveiras dispostas de maneira artística são 

expressões máximas disto. Mas, segundo Francisco Moita Flores, esses rituais ganham outras 

características e funções nas metrópoles modernas. Se antes a exibição dos restos mortais 

evocava a reflexão sobre a brevidade da existência terrena e a imortalidade da alma, no século 

XIX a mostra do cadáver das vítimas de assassinato ou suicidas explicita o risco de morte não 

natural ou violenta e da gradativa secularização da vida.  
Figura 64 – The Morgue at Paris. 

 
Fonte: The Last Scene of a Tragedy, Harper's Weekly, 18 de julho de 1874. 

 
70 Inaugurado em O Esqueleto (1848) e retomado mais tarde em outras obras, como A Caveira (1855). 
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As visitas recreativas às morgues são um bom exemplo disto. Essas salas, que 

começaram a ser implementadas no primeiro quartel do oitocentos, tinham vitrines cuja a 

principal função era expor os finados desconhecidos encontrados nas ruas para que familiares 

pudessem reconhecê-los e reclamá-los. Contudo, centenas de pessoas, entre elas famílias 

acompanhadas por crianças, se apertavam nessas salas apenas por mera distração. A curiosidade 

macabra sobre a expressão mais trágica, sobre os detalhes mais sórdidos e perversos de 

homicídios e de suicídios, mobilizava multidões e, claramente, influenciava a produção artística 

e a escolha das manchetes dos jornais. 

Após fazer com que o rapaz passasse por instantes tão mórbidos – bem como o leitor, 

padre Dinis, que também tinha um pouco de Julien Sorel71 e Raskólnikov,72 aconselha o 

discípulo a escolher entre o campo de batalha, lugar em que toda a violência era legítima, e o 

cárcere religioso, única prisão possível, naqueles idos, para a besta que habitaria o peito dos 

homens: “porque só conheço duas posições sociais que servem ao homem distinto, o claustro, 

e a guerra; as comoções do céu, ou a embriaguez do sangue das batalhas. O homem grande 

precisa chorar numa cela, ou derramar sangue num arraial” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 

476). 

O discurso de padre Dinis acaba por suscitar questões: é possível refrear completamente 

a agressividade?; há alguma forma de violência legítima?; há justiça no uso legal da força física 

como um instrumento de controle e manutenção da ordem? 

Pedro, que não parecia ter sido forjado para nenhum tipo de batalha e prisão, preferiu 

continuar livre e sem ter de “comprar o pão com o suor do seu rosto”. Nem mesmo o sentimento 

que dizia nutrir por Elisa foi capaz de fazê-lo lutar por uma mulher que não correspondia ao 

perfil exigido por aquela sociedade nem ao ideal feminino propagado nos romances que lia, 

sendo apenas mais um a desprezá-la.  

 O filho de Ângela nunca foi um libertino ou criminoso, seu ato de maior selvageria 

foi atirar “um vaso pequeno com um cacto eriçado e espinhoso como um cedeiro” (CASTELO 

BRANCO, 2010, p. 27) no rosto de um colega que zombava dele na infância, mas teve uma 

existência, talvez, ainda mais insípida do que a dos barões de Reis. Ele não experimentara as 

 
71 Protagonista do romance Le Rouge et le Noir (1830), de Stendhal, que hesita entre o exército, e a sua devoção 
por Napoleão, e o clero, que lhe permitiu concluir os estudos e, assim, favoreceu a sua ascensão social. 
 
72 Do mesmo modo que padre Dinis, o personagem criado pelo escritor Fiódor Dostoiévski, salienta o fato de que 
as atrocidades cometidas nas guerras não eram criminalizadas. 
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verdadeiras emoções ou almejara as grandes conquistas, sempre sobreviveu às custas dos 

outros, tentando encarnar as personagens de seus livros preferidos, ou deixando-se levar ao 

sabor dos acontecimentos. Sem rumo certo, após dez anos errando por lugares exóticos, o 

discípulo mais querido de padre Dinis acaba aportando em terras brasileiras, onde conhece o 

dono da hospedaria, amigo do narrador/editor, a quem entrega as suas cartas, o seu diário e o 

Livro Negro quando estava prestes a morrer de febre amarela.  

 O anfitrião de Pedro da Silva no Brasil também narra, em uma carta ao editor, o seu 

encontro com Virgínia/Elisa, que, ao ouvir pronunciar o nome do filho de Ângela, tem uma 

síncope e morre, sendo, então, sepultada junto a ele: “O mundo ignora que estas duas sepulturas 

são o leito nupcial daqueles dois desgraçados” (CASTELO BRANCO, 2010, p. 488). O 

conteúdo cáustico e sinistro das últimas cenas é atenuado pelo tom patético, com toques de 

humor negro, dos derradeiros momentos de Pedro da Silva e Elisa de Montfort, seja pela 

retórica melodramática e artificial do moribundo seja pelo inacreditável ataque “nem tão 

fulminante assim” da duquesa, visto que ela morre por duas vezes: 

Quando pronunciei “D. Pedro da Silva”, a irmã da caridade demudou o rosto, 
caiu sobre os joelhos, e orou longo tempo. E, depois, meu amigo, quis levantá-
la, porque a julguei mortal. Tinha caído com a face no chão, e tomei-a nos 
braços inanimada, fria, e sem pulso.  
Passados minutos, reviveu daquela morte... mas por instantes!... Não me 
enganei!... Morta estava ela!... Deus concedeu-lhe horas de vida para, chorar 
sobre o túmulo de D. Pedro da Silva a lágrima que lhe pedira. Morreu... 
(CASTELO BRANCO, 2010, p. 489). 
 

 Já em relação à forma, para dar conta destes acontecimentos, o autor se vale da 

transcrição de duas cartas, uma atribuída a Pedro, que encerra o complexo e intrincado enredo 

com o mesmo narrador que o iniciou, e a outra, escrita pelo tal amigo do editor que é usada 

como epílogo, emoldurando simetricamente a narrativa também introduzida por esta 

“testemunha verídica”. 

 Ademais, é impressionante notar como, apesar de ser considerado um mero 

entretenimento para as massas, o romance folhetim tocava de maneira tão crua e direta em 

assuntos muito espinhosos e sombrios.  

 Enquanto se vendia a ideia de que o perigo da desagregação social e da delinquência 

vinha das camadas mais baixas da sociedade, e que para elas, então, se deviam direcionar os 

sistemas de prevenção, repressão e punição, Camilo, em os Mistérios de Lisboa, demonstra que 

as casas das “famílias de bem”, definidas como verdadeiros refúgios contra a barbárie crescente 

das ruas, também eram cenários de conflitos, por vezes, resolvidos com muita violência.   
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 Esta noção também está presente nos relatos de casos famosos, nas notícias de jornais 

e nos documentos oficiais. Registros comprovam que nem muito dinheiro, nem posição social 

e nem mesmo as relações de parentesco e de afeto podiam livrar cônjuges, pais e filhos da 

violência intrínseca aos valores e aos comportamentos da época. Visto que, se os lares eram 

espaços onde se estruturavam e se reproduziam as ideias fundamentais sobre moral, ordem, 

identidade e intimidade, do mesmo modo eram arenas onde, a duras penas, preconceitos eram 

contestados e limitações religiosas e sociais eram infligidas.   

 Estas tensões estavam intimamente ligadas às mudanças de comportamento e das 

modificações da configuração familiar. O modelo burguês, ainda hoje defendido e difundido, 

não era, certamente, o único modelo de família, mesmo que ainda se tentasse manter qualquer 

desvio da norma em sigilo, protegido do olhar vigilante e regulador da comunidade que, diante 

de qualquer deslize indiscreto de um de seus membros, julgava e condenava a família como um 

todo. Sendo assim, para encobrir uma falta, todo o esforço era considerado, até mesmo 

esconder, abandonar e matar criancinhas. 

 A defesa do casamento baseado na afeição e na afinidade começava a se delinear com 

maior vigor, mesmo que, na prática, a escolha do cônjuge também levasse em consideração o 

“equilíbrio social”, evitando que as famílias mais ricas e nobres tivessem desvantagens nos 

laços matrimoniais. Se as uniões passavam a ser regidas pelos sentimentos, nem só os mais 

nobres roubavam a cena. O ciúme, a frustação, o despeito, o ressentimento e o rancor eram os 

motivos mais comuns dos ditos crimes passionais, capazes de mobilizar multidões, que, por 

vezes, se esqueciam do sofrimento da vítima e de sua família, e se apiedavam daqueles que 

diziam matar por amor. 

  Como o romance e a história das intimidades evidenciam, o crime não tinha apenas 

causas sociais, econômicas e culturais. A violência também é um traço constitutivo da 

subjetividade humana, logo a civilização não poderia se conter de forma eficaz e nem ser capaz 

de exterminar totalmente a barbárie, e, por vezes, a contenção das emoções e o exagerado 

controle das condutas podia até ter o efeito contrário. Com isso, Camilo delimita o que, anos 

depois, Freud reconhece: "se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à 

sexualidade do homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque 

lhe é difícil ser feliz nessa civilização" (FREUD, 1997, p. 72). 

 Parecendo querer dar conta do projeto de revelar o “homem de todos os tempos, mais 

ou menos disfarçado sob a mascara da civilização”, o escritor português tenta ressaltar “todas 

as modalidades da complicada alma humana sob feições diversas, vibrando-a fibra por fibra, 
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em todas as suas nevrozes, desde a mística santidade da virtude até ás intimas abjecçoens do 

crime” (CASTELO BRANCO, 1886, p. 09-08).  

 Ao dar vida e voz a inúmeros criminosos, complexos e imperfeitos, que ao ficarem 

impunes ou ao serem duramente castigados pela necessidade íntima e dilaceradora de afastar a 

vergonha e a culpa, Camilo demonstra que, naquele momento, para além de uma lei moral e/ou 

religiosamente internalizada, não haveria, verdadeiramente, uma instância punitiva atuante, 

fosse ela humana ou divina.  

 Deus, fonte primeira do “não matarás”, cuja existência ainda parecia ser 

imprescindível, naquele momento, parece afastado demais, ou mesmo ausente, para castigar ou 

recompensar os atos de bondade. E, sem deixar muitas alternativas, pelo estado de ânimo das 

suas personagens ordeiras, ele parece sinalizar que uma existência anódina, sem prazer, sem 

dor e sem fé, pautada apenas na contenção dos impulsos, na acumulação de bens e no trabalho, 

também não vale a pena. 
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Figura 65 – Camilo e Ana Plácido 

 
Fonte: POMAR, 2005, p. 133. 
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3. OS CRIMES DE VERDADE: AS MEMÓRIAS DE CAMILO 
 

 
Ao homem desamparado não se lhe 
podem pedir contas do pacto social, 
porque a sociedade não quis aliança 
com ele quando o desamparou. 
Política Interna, Camilo Castelo 
Branco 
 
As prisões conformam um mundo à 
parte, desconhecido por aqueles que 
nunca tiveram contato com elas.  
Relatos de além muro, Marcos Rolim 
 
 
 

Ao publicar Memórias do Cárcere, Camilo Castelo Branco frustrava as expectativas de 

quem ansiava pela revelação de detalhes do relacionamento de conhecimento público e, 

justamente por isso, escandaloso, com a sua mulher fatal, Ana Augusta Plácido. Como ele 

próprio afirma no prefácio da segunda edição da obra:  
Este livro esteve a naufragar, quando eu cuidava que ele ia velejando em mar 
de leite. O título dera esperanças, que o texto desmentira. Afizera-se o 
venerando público à ideia de que as Memórias do Cárcere eram uma diatribe 
eriçada de injúrias, sarcasmos e glosas ao escândalo, que desgraçadamente as 
dispensava, tão à luz do Sol se desnudara arrastado por praças e tribunais. Saiu 
o livro, mentindo às esperanças de muita gente, que o esperava à feição de sua 
vontade para ter o prazer de me condenar. O resultado foi condenarem-me, 
porque raras vezes estas páginas se enlamearam no assunto lastimável que as 
sugeriu (CASTELO BRANCO, 2001, p. 47). 

 
Ainda assim, e mesmo após ter melindrado os brios da sociedade portuense, cuja 

pressão, de fato, levou o casal à Cadeia da Relação, a quase interdita alusão ao caso amoroso, 

presente apenas em determinadas passagens do texto – e “velada ao ponto de mais consentir 

adivinhar do que deixar ver” – fez de Memórias um sucesso editorial.73  

O título certamente aguçara o apetite dos leitores famintos por desvios e escândalos do 

escritor, com fama de sedutor e de arruaceiro e preso quase pelo mesmo motivo por uma 

segunda vez.74 Apesar disto, os vertiginosos e inebriantes mergulhos, proporcionados por 

 
73 Em número de edições impressas até 1890, ano da morte do autor, Memórias do Cárcere, só perde para 
Mistérios de Lisboa, Livro Negro do Padre Dinis e Amor de Perdição, que foram, cada um, seis vezes editados 
até esta data (HENRIQUE, 1894 p. 265-269). 
 
74 Camilo, após ter abandonado a sua primeira esposa, Joaquina Pereira, foi preso por conta do rapto de Patrícia 
Emília do Carmo Barros. Isto também foi registrado em Memórias do Cárcere: “Não estranhei o ar glacial e 
pestilento, nem as paredes pegajosas de humidade, nem as abóbadas profundas e esfumeadas dos corredores, que 
me conduziram ao meu quarto. Em 1846 estive eu preso ali, desde nove até dezesseis de outubro [...]. No termo 
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aquela híbrida composição de poesia, de ficção e de verdade factual, nas entranhas das 

masmorras, nas almas dos mais variados tipos de criminosos e nas várias obras literárias escritas 

ou mencionadas por Camilo, surpreendeu e muito provavelmente tocou de modo especial o 

público da época. 
 

Figura 66 –  Cadeia da Relação do Porto 

                 
Fonte: Postal do Centro Português de Fotografia, 2001. 

 

Durante o tempo de sua reclusão, pouco mais de um ano, Camilo, já afamado75 e 
reconhecido, ocupou a melhor das celas privativas, conhecidas como “quartos da Malta”, e 
destinadas aos prisioneiros ilustres, enfrentando uma realidade dura, mas bem diferente da 
vivenciada, por exemplo, pela própria Ana Plácido. Com certo improviso, a escritora e o filho, 
Manuel Plácido Pinheiro Alves, de apenas dois anos, foram mantidos em um frio corredor, 
próximo à enfermaria, conforme atesta o ofício escrito pelo Procurador Régio e remetido aos 
governantes da época: 

Em seguida foi presa Anna Placido Pinheiro Alves, senhora de delicada 
educação... e vi-me obrigado a coloca-la em um escuro corredor junto da 
mesma enfermaria, e com passagem por ella, local desagasalhado, e sem 

 
de sete dias deixei esta amorável companhia, e esqueci depressa o episódio dos meus vinte e dois anos. Quando, 
porém, contemplo uma filha que tenho, ainda me lembro dele. Hei de levá-la uma vez à cadeia, e dizer-lhe: ‘Tua 
mãe esteve naquele quarto’. Esta lição em silêncio, no limiar do mundo, há de aproveitar-lhe mais que a 
Introdução à Vida Devota, ou os exercícios espirituais das irmãs da caridade”. (CASTELO BRANCO, 2001, p. 
1) 
 
75 Na época Camilo já havia alcançado certa notoriedade com a publicação de romances de sucesso. Onde está a 
Felicidade? (1856), considerado por Herculano, na advertência da segunda edição de Lendas e Narrativas, com 
um marco da literatura portuguesa: “Nestes quinze ou vinte anos, criou-se uma literatura, e pode dizer-se que não 
há ano que não lhe traga um progresso. Desde as Lendas e narrativas [1851] até o livro Onde está a felicidade? 
Que vasto espaço transposto” (HERCULANO, 1970, p. 8). 
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decência alguã. Esta pequena exposição é suficiente para mostrar a V. Exa a 
necessidade que há nesta cadêa de um local em que se possão recolher 
senhoras de educação (TRP, Proc. Rég., Livro Copiador de Correspondência 
com o Governo, 1853-1895, Lv. 2). 

 
Figura 67 – Vista interior dos quadros superiores da Cadeia da Relação do 

Porto, Litografia de L.A. Marrão, 1847 

      
Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 201. 
 

Figura 68 – Corredor no terceiro piso onde ficou reclusa 
Ana Plácido 

 
Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 204. 
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 A cela do escritor, no terceiro pavimento do prédio, era tão separada e tão distante dos 

horrores das superlotadas e mefíticas enxovias – salões muito escuros e húmidos situados no 

primeiro piso, sem portas, com chão de pedras muito frias, paredes nuas, janelas gradeadas e 

acesso, apenas, através de alçapões no teto – que Camilo até poderia ter se mantido alheio aos 

desgraçados prisioneiros que nelas viviam, “pessoas de má sombra e olhar desconfiado” 

(CASTELO BRANCO, 2001, p. 89).  

 
Figura 69 – Vista externa do quarto de Malta onde ficou recluso 

Camilo Castelo Branco 

 
Fonte: CASTELO BRANCO, 2009, p. 45. 

 

Talvez por um misto de medo, de autopreservação e de curiosidade, e, principalmente, 

por desfrutar de certas regalias – o seu quarto não ficava trancado e  tinha permissão para 

circular por quase toda a cadeia e ainda dar pequenos passeios fora dela76 –, o escritor não só 

empregou os seus afinadíssimos dotes de observação, como também se relacionou, inquiriu e 

conseguiu obter dos outros reclusos as mais terríveis e, por vezes, repletas de injustiças, 

 
76 Segundo uma nota d’O Nacional: “licença. O Snr. Camillo Castello Branco obteve licença para sair das cadeas 
da Relação a passeios de 2 horas por dia.” (O NACIONAL, 20 de maio de 1861, p. 2). 
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histórias de vida, que, compiladas e publicadas, deram visibilidade a homens e mulheres 

compulsoriamente silenciados e esquecidos.  

Como Ramalho Ortigão salienta, em uma resenha, publicada no Rio de Janeiro, que 

Memórias do Cárcere “é uma collecção de esboços biográphicos; é a photographia de muitos 

dos seus visinhos do carcere; é a desgraça exatamente copiada pelo perfil que ella apresentava 

aos olhos do author na Cadeia da Relação do Porto” (O FUTURO, 01 de janeiro de 1863, p. 

255). 

Os infortúnios dessas pessoas, transpostas pelo autor em personagens da sua ficção, 

apresentados como vicissitudes de uma organização social cruel e imperfeita, relacionam o 

“destino individual” com “o destino coletivo”. Somente vivenciados por pessoas “de carne e 

osso”, com nome, família e amigos, os efeitos de tanta injustiça e descaso comoveriam o leitor, 

levando-o a refletir sobre as suas verdadeiras dimensões e consequências. 
 
Figura 70 – Visão interna e de corte do acesso às enxovias da Cadeia da Relação do Porto 

   
Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 141-143. 

 

Em boa parte da obra, as “memórias” não eram fatos exatamente ocorridos com o seu 

autor, que parece ter propositadamente explorado a ambiguidade presente no sintagma nominal 

“Memórias do Cárcere”. Através da pena camiliana, é a Cadeia de Relação quem ganha voz e, 

personificada, conta, capítulo a capítulo, a sua terrível trajetória.  

O artigo 401º do Código Penal Português de 1852, em vigor naqueles idos, aos nossos 

olhos, é ainda mais injusto e desmesurado, pois não penalizava o homem casado que mantivesse 
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relações extraconjugais77 e imputava o degredo temporário apenas para a esposa adúltera e para 

o seu amante, que era arrolado como corréu, caso o cônjuge queixoso pudesse comprovar a 

traição. O desterro, naquela altura, poderia representar a condenação à uma morte lenta e repleta 

de sofrimentos. 

Sem poder deixar tal eminente ameaça de lado e usando a sua reconhecida feição de 

historiador social, na sequência daquilo que ele mesmo chamou de quadros, Camilo retrata, 

entre dolentes lágrimas e irônicos sorrisos, os mais profundos e mais sombrios sentimentos 

humanos e os mais pungentes testemunhos sobre o cotidiano daquele antro de desgraças e 

misérias, onde se acumulavam, à espera do devido julgamento, do desterro ou da morte, 

meninos e meninas desamparados, loucos e doentes desvalidos, baderneiros, falsários, ladrões, 

prostitutas, infanticidas, parricidas, conjungidas, assassinos de aluguel, sedutores e violadores.  

Através destas histórias, o autor questiona a validade das penas carcerárias como formas 

de reabilitação e de ressocialização dos delinquentes, assinalando, por vezes, que o 

encarceramento dos marginalizados, na prática, apenas seria “uma ilusória válvula de 

segurança” (PERROT, 2010, p. 266) exigida por uma sociedade, que, apoiada nos valores da 

moral religiosa e da acumulação de bens, não tolerava aqueles que transgrediam as normas e, 

principalmente, eliminava os que ousavam ameaçar o seu poder e o seu capital: 
Buscar o remédio no sistema das cadeias consistiria em reclusão penitenciária, 
segundo aventa a moderna escola. Penitenciária! [...]. Com que direito 
racional se lhe escalpela, fibra a fibra, a vida? Como hei de eu considerar 
social, humana e justa a lei que demarca um túmulo entre as quatro paredes 
de um cubículo [...]. Direi, todavia, que o descaridoso gravame que flagela o 
preso, se uma justiça misericordiosa o não aliviar, a cadeia continuará a ser 
um como fogo a que se aquilata a extrema maldade do criminoso. Assim, é 
matar-lhe a alma, se os legisladores creem na alma (CASTELO BRANCO, 
2001, p. 326). 
 

Camilo também aponta que as debilitadas instalações físicas, a total falta de assistência 

básica, os abusos físicos diários cominados aos presos e a convivência forçada de crianças 

detidas, simplesmente por não terem para onde ir, e de loucos, recolhidos mesmo sem terem 

 
77 O adulterio da mulher será punido com degredo temporario.  
 § 1º O corréo adultero, sabedor de que a mulher é casada, será punido com a mesma pena, ficando obrigado ás 
perdas e damnos, que devidamente se julgarem.  
§ 2º Sómente são admissiveis contra o corréo adultero as provas do flagrante delicto, ou as provas resultantes de 
cartas, ou outros documentos escriptos por elle.  
§ 3º Não poderá impor-se pena por crime de adulterio, senão em virtude de queréla e accusação do marido 
offendido.               . 
§ 4º O marido não poderá querelar sendo contra ambos os corréos, se forem ambos vivos (PORTUGAL, 1852, p. 
118-119). 
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cometido crime algum, ao lado de agressores, estupradores e assassinos, seguramente, 

fragilizavam, adoeciam, embruteciam e desumanizavam muito mais do que corrigiam: 
Estavam ali rapazinhos de oito a dezoito anos, conglobados todos num 
pequeno recinto [...]. Ali é que a perdição moral das crianças se consumava 
com as lições dos ladrões recalcitrantes e matadores condenados a pena 
última. Contaram-me que, nas enxovias, alguns maiorais davam preleções e 
cursos regulares de engenhosas ladroeiras (CASTELO BRANCO, 2001, p. 
144). 
 
Afligiu-me ver um dia o castigo de disciplinas que ele dava a um doente, e 
censurei-lhe a crueza. Disse-me o enfermeiro que o doente era doido, e só com 
o terror se continha quieto. A origem do mal estava na absurda autoridade, que 
mandou para a cadeia um demente, e no carcereiro, que o lá retinha. Este 
lançava de si a responsabilidade, dizendo que o hospital da Misericórdia não 
queria receber doidos, porque não tinha enfermaria especial (CASTELO 
BRANCO, 2001, p. 194). 
 
A doida sacudiu as algemas, e irrompeu em gritos de dor e desespero. Meia 
hora de impotente esforço, em mulher quebrantada de fome e insónia, bastou 
a tirar-lhe o acordo. Ergueram-na desmaiada, e mudaram-na para a enfermaria 
das mulheres. Os presos, denominados varredores, que a transportavam como 
canastra de lixo, deixavam-na cair e deleitavam-se segundo o som da pancada 
que o corpo fazia na pedra da escadaria. 
Atiraram-na ao catre da enfermaria.  
[...]. Foi o carcereiro chamado, e mandou amarrá-la de pernas e braços com 
cordas que lhe sangravam a carne ao repuxarem-nas. A enfermeira e as outras 
presas doentes, quando assim a viram segura, entraram a espancá-la à 
competência, e a rirem das imprecações que a desgraçada vociferava, 
contorcendo-se nas roscas inflexíveis da corda.  
[...]. É o que sei da pobrezinha que saiu da cadeia com os pulsos em carne 
viva, e duas vezes doida, por assim o dizermos, pela mortificação das dores. 
Que destino de esposa, de mãe e de mulher! Estas cenas passam-se debaixo 
do céu, onde está o Senhor (CASTELO BRANCO, 2001, p. 308-310). 
 

Pelo Código Penal de 1852,78 um menor com mais de sete anos de idade que fosse 

apanhado vagando sem destino certo, esmolando ou furtando para comer, invariavelmente, 

deveria cumprir pena de reclusão, com ou sem trabalhos forçados, nas cadeias comuns. Segundo 

Santos, com a miséria em que se encontrava boa parte da população portuguesa, na segunda 

metade dos oitocentos, o número de desabrigados e de pedintes nas vias só aumentava, fazendo 

com que os abastados experimentassem uma crescente sensação de medo e insegurança.  

Esta inquietação, alimentada pelos reais acréscimos nos casos de crimes contra o 

patrimônio e pelo alarde sensacionalista da imprensa sobre estes fatos, praticamente constrangia 

as autoridades a imporem medidas repressivas cada vez mais severas. Logo, se antes, devido à 

 
78 Artigo 23 Não podem ser criminosos: nº 2 Os menores de sete annos; nº 3 Os maiores de sete e menores de 
quatorze, praticam o acto sem o necessario discernimento;. – Todavia neste caso podem ser, segundo as 
circunmstancias, reclusos em uma casa de educação por algum tempo: art. 73. – Mas se procederam com 
discernimento são punidos, e de que modo: §1 e §2 (PORTUGAL, 1852, p. 11-23, Grifo nosso). 
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complacência de determinados juízes, alguns dos desabrigados famintos eram liberados ao 

roubar um pão, agora, todos aqueles que fossem encontrados, sozinhos ou em bandos, a vadiar 

e/ou a pedir pelos espaços públicos, incluindo as crianças e os jovens, deveriam ser conduzidos 

às prisões. 

 
Figura 71 – Crianças detidas na Cadeia da Relação do Porto 

     
Fonte: SANTOS, 1999, p. 171 e 175. 

 

Em 1892, para aplacar a sanha da opinião pública e devido aos custos da internação, o 

Governo autorizou o degredo de delinquentes menores de onze anos para África, como já era 

costume fazer com os adultos. Este cenário se manteve inalterado, pelo menos, até o final do 

século XIX, como é noticiado em um artigo d’O Comércio do Porto, de 11 de dezembro de 

1898: 
Nesta leva, a exemplo pernicioso de outras, foram quatro menores 
condemnados por vadios, em que o mais velho tinha apenas catorze annos, e 
um deles só uma entrada na cadeia! E há por cá malandros com seis e nove 
entradas na cadeia, tendo mais de vinte annos de idade que a policia continua 
a prender, e os tribunais a soltar, à espera certamente que comettam crimes 
graves, que dêem brado. E sabe para onde os levam? Para Africa (p. 2). 
 

Igualmente inoportunos, temidos e desprezados, os doentes mentais desvalidos quando 

eram retirados das ruas, em regra, tinham como destino as cadeias, uma vez que pouquíssimos 

hospitais79 ofereciam tratamento especializado para este tipo de transtorno e quase não 

disponibilizavam vagas para quem não podia pagar caro. Mesmo a Santa Casa de Misericórdia, 

 
79 Desde 1845, o Hospital de Rilhafoles, em Lisboa, se dedicava ao tratamento das doentes mentais, mas contava 
com um número reduzido de vagas (SANTOS, 2011, p. 1). No porto, este tipo de atendimento só ganhou sede 
própria em 1883, com a fundação do Hospital de Alienados do Conde de Ferreira (TEIXEIRA, 2005, p. 1). 
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referência no atendimento médico aos pobres, se mostrava ineficaz na assistência aos alienados, 

como Camilo aponta em Memórias do Cárcere: 
Este lançava de si a responsabilidade, dizendo que o hospital da Misericórdia 
não queria receber doidos, porque não tinha enfermaria especial. Ninguém o 
dirá do estabelecimento de caridade mais dotado e rico do país! Com uma 
galeria de bustos, que ali fizeram no firmamento do pórtico, verdadeira 
enfermaria da arte e do engenho arquitetónico, poderia a mesa da Santa Casa 
ter criado uma enfermaria de doidos (CASTELO BRANCO, 2001, p. 193-
194). 
 

Sendo assim, naquele momento, para ser tratado, inclusive judicialmente, como um 

criminoso, não era preciso efetivamente infringir as leis. Ser visto com um possível delinquente 

já era o suficiente para que alguém fosse encarcerado, e, para aquela sociedade, a pobreza 

exacerbada e o desiquilíbrio mental eram grandes indícios de periculosidade, não apenas pela 

ameaça imediata que esses sujeitos representavam, mas também pelas poucas perspectivas de 

“recuperação” (FOUCAULT, 1999, p. 85).  

Se o confinamento dos marginalizados era preconizado, não é de se espantar que as 

instituições prisionais estivessem sempre lotadas. A população carcerária costumava exceder, 

em demasia, o limite máximo de ocupação das cadeias. O relatório escrito pelo Diretor das 

Obras Públicas do Porto, que em 1860 visitou a Cadeia da Relação, declara que mesmo a lotação 

oficial já extrapolava o número de indivíduos que cada cela realmente comportava: 
 

Tabela 1 – Mappa das Prizões que hoje existem na Relação do Porto prezos que contem, e que me parece 
devião conter. 

Designações 
das prisões 

Numero de prezos 

Observações 

Existentes 
em 23 de 
abril de 

1860 

Deter-
minados 

pelo 
Regu-

lamento 
da prisão 

Que a meu se 
podem acomodar 

Máxim
o 

Regula
r- 

mente 

Quartos de 
Malta 

24 15 a 30 30 20 São 13 quartos.. O 
Regulamento diz que só, 

quando estejão todos 
cheios, o Carcereiro 

poderá meter mais que 
um em cada quarto 

Salão de 
S.José 

97 80 50 40 A casa he muito irregular, 
porem não he mal 

ventilada 
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Sala do 
Carmo 

56 40 30 20 Mal ventilada 

Saleta das 
Mulheres 

14 6 8 6  

Quartos no 
Corredor 

2 2 2 2  

Enxovia de 
St. Anna 

51 60 40 30 Muito húmida 

Enxovia de 
St. Rita 

25 16 15 10 Mal ventilada, não tem 
chaminé 

Enxovia de 
Matosinhos 

48 100 50 40 Muito húmida 

Enxovia de 
St. Antonio 

42 60 30 24  

Enxovia das 
Mulheres 

25 60 30 20 He a mais regular e a que 
tem as latrinas mais bem 

colocadas 

Enxovia de 
St. Victor 

0 Ignoro 8 6 Hoje serve de casa de 
trabalho para o que he 

pequeníssima 

Enfermaria 
de homens 

24 Ignoro 30 24 He uma bela casa 

Enfermaria 
das mulheres 

3 Ignoro 7 6 Podia ser acresentada par 
uns quartos que tem ao 
bordo tornando-a quase 

igual à dos homens 

Sommas 411 454 330 248  

Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 108. 
 

O encarceramento de um número extremamente excessivo de presos em espaços 

improvisados, sujos, escuros e mal arejados, aliado à má nutrição generalizada, à água de 

origem duvidosa e à falta de toda a sorte de agasalho, só podia resultar na multiplicação da 

ocorrência e dos tipos de enfermidade, que, não raro, resultavam em óbito.  As doenças 

respiratórias, como as gripes, a pneumonia e a tuberculose eram as mais fatais nas prisões 

portuguesas do século XIX, chegando a ser a causa de metade das mortes ocorridas na Cadeia 
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da Relação entre os anos de 1865 e 1900, segundo conta no Livro de Autos de Exame dos Presos 

Falecidos80 da referida instituição. 

Camilo, em Memórias do Cárcere, não ficou indiferente a essa situação. O escritor 

evidenciou, repetidas vezes, a agonia da doença e da morte na prisão. A dor, o desespero, o 

remorso e o abandono estiveram, reiteradamente, presentes nos momentos finais dessas 

personagens: 
António José Coutinho agonizou quinze dias na enfermaria, e morreu em 
princípios de abril, quando o sol da primavera e o perfume das flores vinham 
à grade, onde me ele falara da morte dois meses antes.  
Nesse mesmo dia foi envolvido num lençol, e enviado por dois galegos ao 
cemitério de Agramonte, onde em redor da sua cova o estavam esperando as 
enfezadas florinhas, que a esta hora estão reviçando da leiva de carne e sangue 
e podridão daquele velho, que chorava de saudades delas (CASTELO 
BRANCO, 2001, p. 137). 
 
Os presos enganaram-se com a simulada enfermidade de José Maria. Vi-o, 
segunda vez, e achei-o já desfigurado do que era, lívido, com as fossas 
orbiculares de todo descarnadas, e a espinha dorsal recurva pelos empuxões 
da tosse. 
Em março de 1861 vieram os perdões, que comutavam a sentença de José 
Maria em degredo perpétuo com trabalhos públicos, e a de Benedita em 
degredo para Moçambique com prisão perpétua. 
Chegada a comutação, o condenado morreu na enfermaria, em contorções de 
raiva contra as dores, e contra quantos o cercavam com os benefícios corporais 
e espirituais nas últimas horas (CASTELO BRANCO, 2001, p. 180). 
 

Decerto, as cadeias portuguesas de então poderiam ser definidas como deletérios 

depósitos de excluídos, que, quando não matavam, adoeciam severamente a mente e o corpo 

dos seus detentos, “homens mais castigados que as feras” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 435), 

não lembrando em nada o instrumento de prevenção e de “cura” prometido pelos reformadores.  

Além das contagiosas doenças do trato respiratório, as doenças sazonais endêmicas, 

como o tifo, a cólera e a varíola, devido à circulação de funcionários e visitantes, por vezes, 

transpunham os muros do confinamento, colocando em risco a saúde da população livre. As 

prisões, geralmente situadas nos centros urbanos, eram vistas como fontes de males que podiam 

se espalhar pelas cidades, ainda que os delinquentes permanecessem atrás das grades.  

A burguesia capitalista que se consolidava também começava a perceber que as penas 

de encarceramento também afetavam a saúde financeira da Nação. O sistema penitenciário não 

só onerava os cofres públicos com o pagamento dos salários dos funcionários e a manutenção 

dos prédios, mas também agravava o estado de penúria de um grande número de famílias, que 

amargavam a perda do seu provedor e/ou tinham de arcar com as despesas do parente encerrado, 

 
80 AHEPP – Lv.45, 46 e 81, 1831-1911. 
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pondo em risco o mercado de consumo que precisava de mão de obra barata e consumidores de 

baixa renda. No final das contas, a cadeia custava muito para todos, mas ainda era vista pelos 

abastados, que só perdiam um pouco de seu lucro, como um mal necessário. 

A situação dos presidiários que não podiam contar com a ajuda de parentes e amigos era 

ainda mais grave. A estes só restava apelar para caridade das pessoas de boa vontade. Como o 

Estado não tinha a obrigação de fornecer a alimentação, o vestuário, nem mesmo lençóis e 

cobertores, e ainda cobrava pela estadia, não era raro encontrar presos com as mãos estendidas 

através das grades ou com cestos pendurados nas janelas esmolando. Também não era incomum 

que os detentos obrigassem os próprios filhos pequenos a mendigar nas proximidades das 

cadeias. Estas cenas eram frequentemente descritas em periódicos e na literatura da época, 

como é feito na obra O Preso: Esboço do estado das cadêas em Portugal, e d'alguns dos 

mysterios de Sebastião José Ribeiro de Sá: 
Neste ponto a cadêa do Porto é menos hypocrita. 
O seu aspecto denegrido e severo horrisa, mal se avista. (horrorisa?) 
Os olhos pasmam ante essa especie de templo do castigo, em quanto o coração 
se opprime com as supplicas, e queixas, lastimosas, que centenares de presos 
soltam, atravez de varias ordens de grades negras e robustas. 
Cada janella parece uma porta do inferno! Basta que uma pessoa passe por 
qualquer das tres frentes da cadêa, para que, um numero immenso de alcofas, 
ou ceiras, presas por cordas a grandes varas, comecem a mover-se ao som de 
um choro de tristes e desesperadas supplicas, que misturam o terror com a 
piedade na alma de quem os escuta (1848, p. 238). 
 

Evidentemente, depender da providência de desconhecidos, sobretudo em um momento 

de instabilidade política e econômica, não era uma posição cômoda. Por conseguinte, os detidos 

vencidos pela fome e pelo frio se viam constrangidos a acatar todo tipo de barganha dentro da 

prisão, inclusive favores sexuais, na tentativa de obter os suprimentos de que tanto careciam, 

sendo extorquidos e explorados, sob as mais diversas formas, por outros presos ou por 

funcionários da cadeia. 

 Esta circunstância acarretava um tipo particular de instrumento de controle, que não era 

exercido diretamente pelas grandes autoridades penais e administrativas, consolidando uma 

clandestina e ilícita estrutura de poder, como retrata a história da prisioneira registrada por 

Camilo no capítulo XVI de sua obra. Mariquinhas era uma “mocinha de quinze anos”, que, aos 

doze, fora detida como ladra. Objeto da afeição e do interesse do carrasco, a padeirinha lhe 

oferecia “o melhor de sua juventude”, em troca de “manjares” que banqueteavam “juntos, face 

a face, à mesma mesa” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 248).  
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É verdade que os mais carentes até podiam contar com a ração diária, caridosamente, 

servida pelas Misericórdias. Contudo, as duas tigelas de caldo e as broas de milho eram de 

péssima qualidade e, eventualmente, impróprias para o consumo, como é relatado por aqueles 

que não podiam se dar ao luxo de recusá-los em diversas passagens das Memórias do Cárcere: 
Coutinho, na qualidade de escrivão dos quartos de malta, recebia diariamente 
meia broa e quatro tigelas de caldo. Do caldo escolhia ele os raros feijões, que 
lavava em duas águas, e adubava com azeite. A broa, que o próprio Ugolino 
do Dante não comeria, trocava-a ele a outro pão, para si e para a cadelinha, 
que não queria aquele (CASTELO BRANCO, 2001, p. 133). 
 
Vivia do caldo e do pão da Misericórdia. Enquanto os outros presos se 
queixavam da insipidez das couves, e despejavam praguejando as tigelas, 
Francisquinho comia serenamente a sua ração, dizendo em risota, que nunca 
as santas tinham sido tão maltratadas como entre a canalha da cadeia! 
Santas é o nome que lá têm aquelas esmolas, por serem dadas pela Santa Casa 
da Misericórdia (CASTELO BRANCO, 2001, p. 228). 
 

Segundo documentos oficiais e relatos públicos, o tratamento dispensado aos 

encarcerados parecia comover apenas os corações mais brandos e sensíveis, pois, havia quem 

defendesse que a prisão, sendo um lugar de expiação, não deveria oferecer aos presos melhores 

condições do que a vida lhe oferecia fora dela. Caso contrário, ao invés de coibir, iria incentivar 

os “desocupados” a cometerem mais crimes, somente para lá aproveitarem uma existência sem 

a obrigação de trabalhar para garantir sustento: “A prizão sendo em geral para o criminoso um 

logar de expiação, é preciso que elle alli não encontre melhor passadio do que quando está fora 

d’ella, aliás cometeria crimes só para passar melhor vida e mais descançada” (LIVRO DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E PROCURADORIA GERAL DA COROA, Lv. 1, 1849). 

As doenças e as privações não eram os únicos flagelos dos encarcerados. O abuso de 

poder das autoridades e funcionários prisionais, que negligenciavam e torturavam, também 

descrito na obra de Camilo, revela que o comportamento e a rotina dos enfermeiros, dos 

chaveiros, dos carcereiros e dos carrascos não eram muito diferentes da realidade dos próprios 

presos. Em muitos casos, estes agentes e trabalhadores eram corruptos e violentos:  
Levantou-se um dia de humor de se fazer juiz de um dos salões da cadeia. 
Comprou o juizado por doze libras ao carcereiro, que negociava neste género 
de imoral veniaga, e inaugurou o seu reinado embebedando os presos com 
aguardente... para se entreter. Dias depois, o carcereiro tomou o entre dentes, 
e quis mudá-lo de repartição. José Bernardino queixou-se ao defunto 
presidente da Relação da indignidade do carcereiro, que lhe vendera e tirara o 
juizado (CASTELO BRANCO, 2001, p. 189-190). 
 
Como juiz, o Sr. Brito era um modelo de funcionários, e tinha rasgos de 
generosidade. Quando o carcereiro-interino, um tal Guimarães (despedido, 
depois, como ladrão, do serviço da cadeia, pela mesma causa que os seus 
confrades são levados violentamente para lá) obrigava o preso indigente a 
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vender a jaqueta, sua coberta única, para pagar a carceragem, o caritativo juiz 
pagava de seu bolso, ou fintava os presos mais abastados para valerem ao 
pobre (CASTELO BRANCO, 2001, p. 251). 
 

Todavia não só a coerção e a violência regiam essas relações. Achegas e camaradagens 

não eram invulgares entre os funcionários mais subalternos e os presos, que muito tinham em 

comum. Essas funções, socialmente desprestigiadas e mal remuneradas, acabavam por ser 

exercidas pelos próprios presidiários, que trabalhavam por comutação das penas ou até por 

comida, e mesmo os trabalhadores carcerários que nunca haviam sido presos, por serem muito 

pobres e socialmente vulneráveis, não estavam livres de um dia virem a ser: 

Às cinco horas duma dessas tardes, Rosa entrou no quarto de sua tia, fez 
oração à imagem do oratório, beijou-lhe a mão insensível, e saiu sozinha.  
Subiu as lôbregas e húmidas escadas da Relação, invocou o favor do 
carcereiro para falar com seu primo Salazar, perdoável fraude, que o 
carcereiro perdoou primeiro que o leitor. Farto estava ele de saber quem era a 
priminha; mas Salazar fora-lhe recomendado pelo chanceler, e pelas 
liberalidades do preso e de seus amigos (CASTELO BRANCO, 2001, p. 160).  
 
Outro parricida, que não consumara o crime, era o enfermeiro dos presos, 
condenado a perpétua e incomunicável prisão. Há seis anos que ali está, e é 
estimado das autoridades, e dos fiscais da Misericórdia, a quem compete 
aquela enfermaria. Os doentes, em geral, dão testemunho de sua caridade, e 
eu mesmo presenciei a brandura e cuidados com que ele assistiu aos últimos 
dias do pobre Coutinho (CASTELO BRANCO, 2001, p. 193-194). 
 

Estes homens81 permaneciam confinados no mesmo espaço, vivendo e morrendo nas 

mesmas adversas condições que as dos indivíduos de quem tinham custódia, como é ressaltado, 

em um ofício, pelo Procurador Régio o qual, aterrorizado com a hipótese, se opunha a ter o seu 

local de trabalho fixado em uma das salas do prédio da Cadeia da Relação: 
Este edifício é frigidíssimo... Pela prática tem-se reconhecido que os presos 
detidos logo que são atacados de incommodos pulmonares e se recolhem à 
enfermaria alli falecem por ser este edificio perniciosissimo a taes moléstias  
[...]; três empregados daquella repartição falleceram no inverno, todos 
atacados com molestias pulmonares ali originadas durante as horas de 
trabalho. O actual Carcereiro lá, jaz doente à muitos meses sem esperança de 
melhoras... Um servente deste empregado, que com elle vivia, falleceu na 
Caza da habitação do Carcereiro estando ainda na flor da edade... (TRP , Proc. 
Rég., Livro Copiador de Correspondência com o Governo, 1853-1895, Lv. 4). 
 

Além da amizade e do companheirismo, aquele espaço marcado pela selvageria e pela 

punição, também podia abrigar o amor. Sem lidar com os casos que envolvessem agressões e 

 
81 As cadeias eram mistas, mas eram servidas por um pessoal exclusivamente masculino. 
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violência, para retratar algumas das nuances da “sexualidade encarcerada”, Camilo parece ter 

preferido deter a sua atenção nos apaixonados.  

Estes casais podiam ser formados por homens e mulheres que se conheceram fora da 

cadeia, mas que mantiveram o relacionamento apesar do controle e das interdições próprios ao 

encarceramento, ou podiam ser pessoas que se encontraram e se relacionaram ao longo do 

cumprimento da pena de um ou de ambos.  

Presos precisamente pelo envolvimento afetivo, Camilo e Ana Plácido correspondem 

muito bem à primeira condição. Segundo registros do próprio escritor, ele se valia de quaisquer 

meios que lhe garantissem momentos de intimidade com a sua amada dentro da prisão.  

A leitura desses textos deixa claro que, com frequência, Camilo contava com guardas e 

carcereiros, solidários e/ou bem remunerados, para, na calada da noite, lhe abrirem as portas 

que ficavam no caminho que ia do seu quarto até a “caverna da sua mártir”. 
 

 

Figura 72 – Percurso entre o quarto de Camilo e o de Ana Plácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 203. 
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Quando algum carcereiro “amigo” era momentaneamente substituído, devido, por 

exemplo, a problemas de saúde, o escritor empregava expedientes mais engenhosos, sempre 

realizados com a ajuda de pessoas próximas e de outros presos “talentosos”. 

Isto fica evidente em uma carta remetida por Camilo a Vieira de Castro, na qual ele 

solicita o envio de chaves, que, após serem ajustadas por algum “especialista”, lhe permitiriam, 

a horas mortas, ir ter com Ana Plácido: 
Meu caro Viera de Castro. 
Eu não pude arranjar cá as ch[aves]. Se podes fazer alguma, grande favor me 
fazes. Ainda que não venham perfeitas, cá lhes daria alguém a última demão.  
Abrevia quanto possas. 
O negócio de Lisboa corre moroso. Parece-me que ainda aqui amargo as férias 
de Páscoa. 
Adeus. 
Teu dedicado 
Camilo Castelo Branco 
1 de fevereiro de 1861 
(CASTELO BRANCO, 2002, p. 680).  

 
Figura 73 – Chaves falsas apreendidas pelos agentes penitenciários na Cadeia da Relação 

do Porto. 

 
Fonte: SANTOS; COELHO, 1993, p. 186.  

 

Sobre as relações que emergiram no cárcere, Camilo oferece ao leitor de suas Memórias 

um painel amplo e diversificado. Entre tantos relatos, há o do casto e ditoso namoro do tenente 

Salazar, preso por lutar pelos seus ideais, com Rosinha, a sobrinha de cônego que morava com 

o tio defronte à cadeia. O jacobino e a órfã, que ao final de muitas escaramuças acabaram se 
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casando, trocavam olhares e juras de amor eterno pela janela gradeada do corredor principal 

dos quartos de malta.  

Também figura nessa lista a união desditosa do alfaiate, o senhor Joaquim, com a mais 

bela mulher que passara pelas enxovias da Relação, a senhora Quitéria. Os dois se amaram 

“como aves de longes climas, que se encontram na mesma gaiola, saudosas das suas florestas e 

ribeiras” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 313), mas “ele tinha mulher que lhe trazia o caldo; 

ela tinha marido que lhe trazia a regueifa” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 314). Mesmo após 

ficarem viúvos – “a mulher do mestre morreu de fome e o marido de Quitéria morreu de 

indigestão” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 315) – e se casarem, os dois não viveram felizes. 

Quando ele é libertado, ela começa a estiolar com saudades dele, envelhece, acaba por morrer 

ainda na cadeia, com o desgosto da separação; e o alfaiate, já em liberdade, morre também, 

tuberculoso. 

Nem todas as histórias contadas por Camilo envolviam apenas um par de enamorados. 

Havia quem mantivesse vários relacionamentos simultâneos, seja com outros presos seja com 

visitantes, como a enfermeira Benedita, que nunca conseguira ser de um único homem, presa 

sob a acusação de ter instigado o amante a matar o marido, e sustentava correspondência com 

vários presos; e também José Bernardino Tavares, que recebia “amiudadas visitas de valentes 

e atoicinhadas mocetonas” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 189), tantas, que a volumosa 

atenção despendida ao rapaz parece ter despertado remordimentos no escritor, que, com muito 

humor, diz não entender o motivo das lamúrias do rapaz encarcerado: 
Raro homem se terá gabado de prender às grades de uma cadeia os corações 
leais das mulheres, que o amaram nos dias fortunosos! Agora, era uma que lhe 
trazia um cesto de ovos; logo, outra com um açafate de regueifas; depois, outra 
mais guapa com uma cambada de chouriços; e, afinal, a mais estremecida, que 
lhe administrava a casa, e pejava o quarto de mimos da lavoira. E nem assim 
estava contente o Sr. José Bernardino Tavares! (CASTELO BRANCO, 2001, 
p. 189). 
 

Outros estimavam companhias bem mais singelas e bem menos ardentes, como a de 

animais de estimação. Camilo diz ter abrigado em sua cela uma avezinha chamada Viúva: 
Tinha sido de Álvaro Ramos, que morrera delegado em Moçambique. O meu 
primeiro serviço de todas as manhãs era cuidar do asseio da gaiola, e do 
alimento da avezinha. Conhecia-me tanto, que já se deixava afagar. 
O cantar da Viúva era um encadeamento de notas gemebundas, e deste carpir 
penso eu que lhe vem o nome, como quem dá a entender que assim se 
lastimava a viúva inconsolável. Foi ela a minha companhia de um ano. Direi 
bastante quanto lhe queria, contando com infantil ingenuidade que me já doía 
a ideia de que alguma vez havia de morrer a minha amiga (CASTELO 
BRANCO, 2001, p. 101).  
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Como o autor, José Coutinho também se dividia entre dois amores, mas nenhum deles 

era uma mulher. O falsário nutria uma paixão irremediável e irresistível pelo próprio engenho, 

a ponto de não conseguir viver sem exercê-lo: 
A arte era o meu amor, amor único de toda a minha vida, amor que devia 
perder-me, como todos quantos senhoreiam e alienam o homem. Não era, 
porém, a arte do ourives que me enlevava. Acanhado me parecia o espaço para 
afoitezas do talento que me abrasava, e – deixe-me este pobre orgulho – me 
queimava a vida com o fogo que ele não podia converter em clarões de sua 
glória.  
Dediquei-me clandestinamente à gravura. Dois anos consumi em ensaios para 
levar à perfeição os cunhos do papel selado (CASTELO BRANCO, 2001, p. 
117).  

 
Coutinho se dedicara com fervor e, ao longo de sua carreira, se especializou nas mais 

diversas formas de expressões de sua “arte”, falsificou rapé, papel selado, assinaturas e moedas 

de ouro. José Coutinho acabou morrendo por seu amor. Ele foi apanhado e condenado a cumprir 

uma pena longa na Cadeia da Relação, de onde só saiu morto. 

Nos tempos de detenção, curiosamente, a falsificação dividia a atenção do preso com 

uma também peculiar rival. O “moedeiro falso” conservou, até ao fim da vida, uma amiga leal, 

a cadelinha Minerva. Porém, o dócil e amoroso animal também acabou pagando o preço de 

viver naquele terrível lugar, demonstrando que, na cadeia, nada e ninguém estava a salvo da 

violência, nem mesmo as formas mais inocentes de vida. Um chaveiro de natureza ruim achou 

por bem torturar a indefesa cadelinha galga, tornando-a cega:  
Subia, uma manhã, a cadela com a alcofa dos provimentos para seu dono; e, 
no ato em que tinha meio corpo adentro do gradão principal, o chaveiro, 
inimigo de cães, deu-lhe com a pesada chave na cabeça. A, pobrezinha, posto 
que aturdida da pancada e contorcendo-se no chão, susteve a alcofa na presa, 
e ali ficou até que seu dono a veio buscar. 
Coutinho desceu ao gradão, tomou a cadela nos braços, convulsiva de dores, 
e disse apenas com os olhos embaciados de lágrimas: 
– É muita crueldade!... Que mal faria ao senhor chaveiro este inofensivo 
animal?! 
– São ordens – respondeu o funcionário. – Esta casa é para cristãos, não é para 
cães. 
O preso agasalhou Minerva, e lavou-lhe repetidas vezes a contusão. A 
cadelinha, ao terceiro dia, manifestou nos olhos uns pontos nublosos; e, no 
fim de três semanas, estava inteiramente cega (CASTELO BRANCO, 2001, 
p. 106-107). 
 

Antes de figurar no rol dos proscritos das Memórias do Cárcere, a comovente e 

angustiante história do Sr. Coutinho e de sua companheira Minerva já havia sido trazida a lume 

nas páginas d’O Nacional: 
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 Figura 74 – Notícia sobre A cadelinha do preso 

 
Fonte: Jornal O Nacional, n. 316, 03 de novembro de 1860, p. 2. 

 

A veiculação da história, sem informar com precisão o nome do malfazejo funcionário 

que tinha prazer em ferir animais, parece ter mexido com os brios do chaveiro da Cadeia da 

Relação da época, que, de pronto, teria exigido uma retratação. Em poucos dias, o desgravo 

também foi publicado n’O Nacional: 
 

Figura 75 –  Gazetilha – Illustração á local da cadela cega 

                            
Fonte: Jornal O Nacional, n. 335, 27 de novembro de 1860, p. 2. 
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As desventuras da cadela galga e seu dono presidiário teriam chegado ao Rio de Janeiro. 

Machado de Assis parece ter criado a sua Miss Dollar, personagem do texto homônimo que faz 

parte integrante dos Contos Fluminenses, a imagem e semelhança da Minerva retratada por 

Camilo, conforme aponta Josué Montello: 
O começo da narrativa dá ideia do contista seguro, senhor da novidade e 
guarda em si um indiscutível eco de leitura camiliana – da leitura das 
Memórias do cárcere, no capítulo em que o memorialista fala da medianeira 
que o aproximou de um preso, António José Coutinho, alojado em quarto 
fronteiro ao na cadeia da Relação do Porto (1998, p. 68). 

 

Estas histórias de homens e de mulheres marcados, não tanto pela astúcia e pela 

maldade, mas pela fatalidade e pela miséria também, mostram que os delinquentes eram 

capazes de amar, de se apiedar, de se arrepender, de sofrer e até de se sacrificar pelos outros. 

Desta maneira, Camilo comprova que existia mesmo uma “porção incorrupta em cada uma das 

almas” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 364) que deixou bosquejada. E, ao evidenciar as causas 

sociais de vários daqueles crimes, o escritor parece desculpar e mesmo valorizar certos 

comportamentos transgressivos, chegando ao ponto de transformar bandoleiros em heróis do 

povo, como no caso do seu amigo e protetor, o conhecido José do Telhado.  
 

Figura 76 – Joaquim do Telhado e José de Telhado 

                                    
Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 171. 
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As várias menções às façanhas do “condecorado sargento da Junta” e, sobretudo, o 

capítulo XXVI, totalmente dedicado ao bandoleiro, são perpassados por expressões valorativas 

e imagens simbólicas empregadas de forma a persuadir o leitor de que o desamparado e 

endividado ex-militar, tornado caudilho de uma violenta malta pela total falta de recursos, era, 

na verdade, um justiceiro revolucionário, que, propositadamente, infringira as leis dos ricos 

para socorrer quem, em desespero, carecida do mínimo à sobrevivência.  

Apesar de ser qualificado como criminoso e homicida, nas Memórias de Camilo, José 

do Telhado surge agigantado e quase imbatível, senhor das rédeas do seu destino e capaz de 

mudar os dos outros. O capitão dos bandidos é retratado como um íntegro combatente que, já 

na aldeia e nos campos de batalha, escolhera proteger os mais necessitados: “José do Telhado 

era querido dos seus vizinhos, porque aos ricos nada pedia, e aos pobres dava os sobejos da sua 

renda e do seu trabalho de castrador” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 332). Mais: “Entrou José 

do Telhado ao serviço da Junta na arma de cavalaria [...]. Repartia do seu dinheiro com os 

camaradas carecidos, e recebia as migalhas do cofre da Junta para valer aos que de sua casa 

nada tinham” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 333). 

Inconformado com a fome e com a pobreza, José do Telhado preteria os interesses 

pessoais e se arriscava com bravura na luta contra as enormes assimetrias sociais, sempre 

tentando evitar o uso extremado da violência física e demonstrando com frequência o seu lado 

cavalheiresco e galanteador. Era um homem vaidoso, cortês com as damas e que não permitia 

a violação de mulheres. 

 Nas páginas da obra camiliana, o salteador, nas ações de seu bando, sempre se esforçava 

para refrear o instinto sanguinário de seus comparsas, tentando convencer as suas vítimas a 

colaborarem com os assaltos e, no final, ainda saía beijando as mãos das mulheres e fazendo 

elogios à beleza feminina: “José Teixeira folgava de entremeter incidentes cómicos nas suas 

assaltadas. A uma dama de Carrapatelo dera ele um beijo na despedida” (CASTELO BRANCO, 

2001, p. 339). 

Até na cadeia e de posse de bem pouco dinheiro, o “repartidor público” se sentia na 

obrigação de atender a quem a ele recorria: 
José Teixeira entrou para a Relação com seiscentos mil réis. Deu largas ao seu 
antigo prazer de esmolar necessitados, e em volta dele todos o eram. 
Alimentou e vestiu o parricida Mendes, seu secretário, advogado e particular 
amigo. Às levas de degredados distribuía grandes esmolas; e presos indigentes 
de outras repartições da Relação acharam sempre nele a ardente caridade que 
seria a glória e o céu dum justo (CASTELO BRANCO, 2001, p. 343). 
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  E, além da ajuda financeira, movido por um princípio de integridade e justiça, o 

bandoleiro tomava para si as ofensas e as ameaças dos que considerava seus iguais, tal como 

teria feito com o próprio autor de Memórias: 
Uma vez comuniquei a José Teixeira do Telhado as minhas suspeitas, e este 
me disse:  
– Esteja descansado. Se alguém aqui tentasse contra a sua vida, três dias e três 
noites não chegariam para enterrar os mortos.  
Pacifiquei-me com este programa de José do Telhado. Não o achei exagerado 
nem impraticável, nem despido de interesse dramático. É certo que, daquele 
dia em diante, ao escurecer, José Teixeira andava sempre passeando nas 
proximidades do meu quarto (CASTELO BRANCO, 2001, p. 272-273). 
 

O narrador ainda aponta que José do Telhado era um bom marido e um bom pai. O ex-

lanceiro da Rainha é retratado como um homem amoroso e preocupado com o bem-estar dos 

seus: “raríssima era a noite que ele faltava em casa. Quando mais não fosse, beijava os filhos 

mais novos, tranquilizava a mulher, e ia pernoitar nas lapas conhecidas na serra, ou a casa de 

dedicados amigos” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 338). 

Em vista disto, é possível salientar que, no processo de ficcionalização do salteador 

minhoto, Camilo valorizou a dimensão social do cavalheiro honrado e do herói fora-da-lei 

ressaltando ideais com raízes profundas na memória e na identidade cultural europeia.   

A personagem construída por Camilo unia os mais altos valores dos cavaleiros 

medievais e as melhores qualidades do lendário Robin dos Bosques, eternizando o controverso 

salteador como um defensor dos direitos do povo. 

A comparação posta pelo escritor ainda ressalvava, de forma explícita, a conformação 

apequenada da sua nação frente a outros países europeus, sobretudo a Itália, conhecidas pelo 

seu banditismo, com efeito de valorizar ainda mais a imagem de José do Telhado como figura 

que extrapolaria as condições de sua própria pátria: 
Este nosso Portugal é um país em que nem pode ser-se salteador de fama, de 
estrondo, de feroz sublimidade! Tudo aqui é pequeno: nem os ladrões chegam 
à craveira dos ladrões dos outros países! Todas as vocações morrem de 
garrote; quando se manifestam e apontam a extraordinários destinos. A 
Calábria é um desprezado retalho do mundo; mas tem dado salteadores de 
renome. Toda aquela Itália, tão rica, tão fértil de pintores, escultores, maestros, 
cantores, bailarinas, até em produzir quadrilhas de ladrões a bafejou o seu bom 
génio! Aí corre um grosso livro intitulado Salteadores Célebres de Itália. É 
ver como debaixo daquele céu está abalizada em alto ponto a graduação das 
vocações. Tudo grande, tudo magnífico, tudo fadado a viver com os 
vindouros, e a prelibar os deleites da sua imortalidade (CASTELO BRANCO, 
2001, p. 329). 
 

Não por acaso, Jacinto do Prado Coelho aponta que “o José do Telhado camiliano tem 

aspetos épicos, magníficos, de novela de capa e espada” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 57). 
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Como o próprio estudioso aponta, há claras diferenças entre a personagem esculpida pelo cinzel 

do habilidoso prosador e a biografia do bandido minhoto verificada nos autos judiciais e nas 

notícias da imprensa.  

Ao mostrar os efeitos do encarceramento sobre o valente salteador, no desfecho do 

capítulo, o Camilo denuncia que aquelas circunstâncias eram capazes de aniquilar e vencer até 

mesmo os mais fortes. Após passar por várias sanções disciplinadoras, incluindo uma passagem 

pela solitária, sem comida, sem água e sem luz, José do Telhado aparece abatido, humilhado e 

impotente, chegando a manifestar, segundo o narrador, “um desejo sincero de morrer” 

(CASTELO BRANCO, 2001, p. 345). 

A história do bandido-herói agradou tanto ao público burguês ávido por aventuras e 

peripécias romanescas quanto às parcelas mais baixas da população, que, ao tomarem 

conhecimento das ações do bandoleiro talvez tenham se sentido um pouco vingadas. Tal 

popularidade garantiu que textos em torno da figura do José do Telhado continuassem a ser 

escritos e difundidos. Parte desta produção é constituída por edições autônomas do capítulo da 

obra camiliana sobre o bandido, como Vida do José do Telhado, Extrahida das Memorias do 

Carcere (1864) e Confissão Sincera e Completa da Vida e Crimes de José do Telhado - 

Extrahida das Memorias do Carcere de Camillo Castello Branco (s./d.); a outra parte é formada 

pela obra de outros escritores, como A Vida do José do Telhado (1874), de Rafael Augusto de 

Sousa. 
 
Figura 77 – Folhetos com excerto de Memórias do Cárcere, capítulo XXVI                       

                           
Fonte: CASTELO BRANCO, 2009, p. 13 e PEREIRA, [18--], capa. 
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Não era comum que criminosos fossem vistos e tratados como heróis pelo povo. 

Aqueles que tinham a sorte de sobreviver às agruras do cárcere e reaver o direto à liberdade 

eram obrigados a conviver com pelo menos mais um estigma social. O fato de ser um egresso 

do sistema penitenciário era um outro grande fator de exclusão do meio social e do mercado de 

trabalho, deixando os “ex-detentos” sem perspectivas reais de subsistência, vendo o crime 

novamente como a forma mais provável de sobrevivência, corroborando com as afirmações das 

correntes científicas da época que, desconsiderando as causas sociais, entendiam a reincidência 

como uma evidência de que o crime era relacionado a questões biológicas e hereditárias. 

Os efeitos mais nocivos da estigmatização e da discriminação parecem, em parte, ter 

sido contornados pelo autor de Memórias do Cárcere. Isto, em boa medida, se deve a ferrenha 

campanha jurídica, jornalística e literária empreendida por pessoas com influência e com 

reconhecimento público no intuito de indultar Camilo e Ana Plácido das acusações 

judicialmente impetradas por Manuel Pinheiro Alves. Sempre que o casal era publicamente 

atacado, o grupo respondia com jornalismo e literatura formando uma rede de múltiplas vozes 

em intertextualidade. 

Além do casal encarcerado, este grupo também era formado, por exemplo, pelos 

advogados renomados Custódio José Vieira82 e Marcelino de Matos;83 pelo médico prestigioso 

Joaquim José Ferreira;84 pelos redatores d’O Nacional, do Eco Popular, da Revista 

Contemporânea e da Revolução de Setembro; pelo orador e político Vieira de Castro e pelo 

jornalista Júlio César Machado.85  

Quase todos os membros dessa equipe pertenciam à elite, eram versados em todos os 

meandros daquele mundo e tinham a total convicção de que, em uma sociedade de iletrados, 

quem sabia escrever e, sobretudo, quem podia publicar em periódicos de boa circulação detinha 

o poder de influenciar a opinião pública e de pressionar as autoridades competentes. Então, 

graças ao maior veículo de informação do século XIX, começaram, sem demora, a difundir e 

 
82 Camilo faz longas menções ao advogado em Memórias do Cárcere. 
 
83 Joaquim Marcelino de Matos foi o defensor de Camilo, de Ana Plácido e de José do telhado. 
 
84 O Ferreira Janota teria, inclusive, participado da junta de médicos que conseguiu a autorização judicial para os 
passeios de Camilo fora da Cadeia da Relação. 
 
85 Estranhamente, a história do jornalista também terminaria em uma grande tragédia familiar. Dois meses depois 
do suicídio do filho único, no mesmo ano da morte do seu grande amigo Camilo Castelo Branco, Júlio César 
Machado, não resistindo à dor provocada pelo suicídio do único filho, pôs termo à vida em sua casa, um terceiro 
andar do número dois da Travessa do Moreira ao Salitre, em Lisboa.  
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solidificar a percepção de que os amantes adúlteros, na verdade, eram mártires do amor que 

sofriam o acossamento de um tirano desalmado, vingativo e oportunista.  

Os jornais dos amigos de Camilo publicavam ininterruptamente artigos, cartas, 

folhetins, notícias e comentários que defendiam essa ideia, tentando desqualificar e subjugar 

quem tinha o pensamento contrário. Em pouco tempo, os burgueses, que antes se sentiam 

desagravados e se encanzinavam publicamente no ódio a Camilo, começavam a ponderar todas 

as circunstâncias que, de algum jeito, atenuavam o escândalo.  

Certamente, alguns deles mudaram de posição por estarem verdadeiramente 

sensibilizados e inclinados a desculpar “as loucuras do sentimento”, mas uma boa parte teria 

deixado de atacar o casal por questões bem mais racionais e menos românticas, temiam sofrer 

com difamações públicas e acabar com a imagem tão desacreditada quanto a de Pinheiro Alves. 

 Dentre tantos textos inflamados e provocativos, muitos se destacam pela clareza, pela 

objetividade e até pela violência da linguagem, como é evidente em certas publicações da 

própria Ana Plácido n’O Nacional nos anos de 1860 e 1861. Os ataques aos preconceitos e 

injustiças sociais, em geral, e a figura de Pinheiro Alves, em particular, estão presentes tanto 

nos escritos da encarcerada,86 como nos longos exórdios escritos pelo redator do periódico 

portuense, Gonçalves Bastos, que tinham a função de justificar e de legitimar as denúncias 

feitas pela escritora.  

 O folhetim Horas de Luz nas Trevas d’um Cárcere, que começava a se tornar público 

em 5 de outubro de 1860, é um bom exemplo disto. O primeiro capítulo da série, como de 

costume, foi introduzido pelo redator, que, se dizendo apiedado da “infeliz senhora”, que, 

abandonada e perseguida por aquele que tinha o papel de protegê-la, precisava trabalhar para 

garantir o seu sustento e o do seu filho: 
A mãe carinhosa tremeu por si e pelo filho que lhe sorria ás lagrimas, e a 
infeliz, finalmente, sacudindo as farpas de muitas torturas que a sociedade 
applaude, pediu á sua alma energica ensaios de intelligencia lhe prometessem, 
para o futuro, trabalhos de mais fôlego e de mais segura garantia á sua 
subsistencia. Não é aqui logar proprio, nem o será jamais para protestar contra 
a crueza que exercia. A vingança com uma lenta morte. A vingança extrema, 
a vingança absurda, vinga tambem os oprimmidos deixando o remorso na sua 
passagem (O NACIONAL, 5 de outubro de 1860, n. 202, p. 1).  
 

Nestes textos, Ana Plácido, escrevendo quase sempre em primeira pessoa, defendia a 

importância do acesso da mulher ao estudo, a valorização da escrita feminina e o seu 

reconhecimento como escritora; ela também se queixava do papel social que lhe fora imposto, 

 
86 Ana Plácido reuniu boa parte desses textos em um volume intitulado Luz Coadas Por Ferros publicado em 
1863 (PIMENTEL, 1913, p. 31). 



164 
 

 
 

das implicações nefastas do seu casamento arranjado pelo pai, da vida enfadonha que levava 

junto ao marido, um homem muito mais velho e abjeto a quem não podia, sequer, admirar; 

salientava a força implacável do amor e acabava por dizer aos perseguidores que, se eles não 

fossem capazes de entender o que dizia, que ela “lhes desprezava o ladrido”: 
Fecha-se-lhe esso sanctuario explendido, eil-as ahi sem prestigio, sem outro 
brilho nos fastos contemporaneos, senão o de boas governantes da casa, e boas 
mães de familia. A sua missão mais nobre é por certo esta, nem eu posso 
contestal-a. Folgo até que me extremem no meio dellas. Mas essa essencia 
preciosa absorve todas faculdades grandiosas da mulher? Não.  
E' preciso que esta inactividade tenha fim, preciso que nos desliguemos de 
certas apprecensões, procurando no livro e no estudo dos bons mestres um 
refrigério para os tristonhos dias da velhice. [...] 
Nas divagações em que por vezes fico engolphada, vejo o passado como um 
sonho!  
Vejo-me vestida de branco, envolvida no veu da desposada, a grinalda de 
laranjeira adornando-lhe a fronte acurvada ao peso crestes atavios; o 
estremecendo horrorisada como Iphigenia caminhava conduzida por seu pae 
ao sacrifício. 
Preferivel era por certo o d'ella ao que me estava destinado!  
O dia escureceu, a tempestade soou ao longe, remota e medonha nas quebradas 
da montanha asperrima que eu ia subir, com passo tremulo e ma seguro.  
Uma pancada violenta no coração prophetisou-me o destino, e, como arbusto 
em flor desarreigado, cai, para me levantar mulher, e martyr. (O 
NACIONAL, 12 de outubro de 1860, n. 208, p. 1).  

 
Figura 78 – Folhetim Horas de luz nas trevas d’um carcere 

 
 

 
    Fonte: Jornal O Nacional, n. 202, 5 de outubro de 1860, p. 1. 
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Segundo Rocha Martins, quanto mais a escritora publicava os seus textos provocativos, 

mais o jornal vendia. Tanto que, no dia 27 de novembro de 1860, O Nacional divulgava uma 

carta aberta de Ana Plácido intitulada À opinião pública. Sem contar com qualquer atenuação 

ou lirismo presentes nas obras de natureza mais literária, tanto no preâmbulo do redator quanto 

no texto da esposa querelada, as acusações contra Pinheiro Alves se tornam muito mais 

contundentes.  

Gonçalves Bastos afirma que o “perseguidor de más entranhas” estaria empregando “os 

mais indecorosos meios” para manter, naquele “antro de miséria e indecência”, os padecentes 

cujas “faltas desaparecer[iam] acobertadas pela longa expiação e pelo espetáculo lastimoso de 

desvalimento” no qual se achavam. 

Já no corpo de sua missiva, Ana também afirma que ela e o filho estavam completamente 

desamparados na cadeia, e que o marido, além de não lhes enviar nenhuma provisão, só a teria 

querelado com a intenção de afugentá-la do país, para, assim, poder gozar com tranquilidade o 

dote pago pelo pai dela no dia de seu casamento e a herança que a sua irmã, Maria José Plácido, 

teria deixado para o sobrinho: 
Procurando eu saber com que intenção meu marido me tez pronunciar, 
alcancei a certeza de que seu fim era affugentar-mo de Portugal pelo terror da 
prisão, mas afugentar-me pobre para que a minha presença não lhe perturbasse 
o goso tranquilo e honrado do meu dote, pequeno sim, mas suficiente para 
sustentação minha e do filho de meu marido, também possuidor do que minha 
defunta irmã, Maria José, legou á criancinha (O NACIONAL, 20 de 
outubro de 1860, n. 305, p. 2).  
 

Figura 79 – A opinião publica 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal O Nacional, n.305, 20 de outubro de 1860, p. 2. 
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Antes desta carta, a reclusa também publicara um outro folhetim no jornal de Gonçalves 

Bastos. Em 3 de novembro de 1860, começou a ser veiculado n’O Nacional, o “romancinho” 

O Mundo do Doutor Pangloss, no qual o sarcasmo, evidente desde o título, explicitaria uma 

ligação entre a autora, a sua heroína, Adelina, e a personagem de Voltaire, Cândido, que, em 

meio a tantos infortúnios, perdem a capacidade de manter o otimismo e acreditar que aquele 

era o “meilleur des mondes possibles”. Nele, Ana tenta abordar através de suas personagens os 

mesmos temas trabalhados em primeira pessoa em textos anteriores, “troçava dos maridos 

velhos que se arrapazavam, descrevia as dores duma sentimental e ao desenhar um amante a 

que chamava Henrique titulava-o de ‘grande desgraçado’, porque o que hoje lhe dava enorme 

contentamento lhe aborrecia amanhã” (MARTINS, 1924, p. 151). 
 

Figura 80 – Folhetim O Mundo do Doutor Pangloss 

 

 

 

 

 
Fonte: Jornal O Nacional, n. 316, 3 de novembro de 1860, p. 1. 

 

Os leitores, que também acompanhavam ansiosos ao desenrolar do processo nos 

periódicos, como seguiam os folhetins, esperavam com voracidade por todas as publicações 
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referentes ao caso. Um dos textos mais apregoados pela tal “força-tarefa” de letrados foi a 

biografia, Camilo Castelo Branco: notícia da sua vida e obras, escrita por Vieira de Castro. 

Até mesmo uma carta do biografado foi empregada para anunciar a obra n’A Revolução de 

Setembro: 
Figura 81 – Notícia sobre o lançamento da 

biographia de Camillo Castello Branco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal A Revolução de Setembro, n. 5788, 24 
de agosto de 1861, p. 3. 

  

 Deixando de lado muitos dados importantes sobre a vida de Camilo, o texto 

fundamentalmente argumentativo de Vieira de Castro, conforme Motta (2016, p. 339) salienta, 

tinha como principal objetivo favorecer o escritor encarcerado, ajudando a construir, através de 

um discurso solene, inflamado e, por vezes lacrimoso, a imagem de um gênio desgraçado, 

vitimado pelo amor, que merecia ser inocentado, pelo muito que já havia sofrido: 
Ser poeta é sentir; sentir o infinito das paixões vulcânicas sem a vaidade louca 
de esconder o fogo ardente que lhe aquentou os primeiros cimentos na estéril 
barbacã de parolas temulentas que, se não se abrasam na mesma flama, apenas 
logram apagar e confundir no mesmo cinerário a crença e a poesia. (CASTRO, 
1862, p. 60) 
 

  Ana Plácido, despida da carga negativa da mulher adúltera, também aparece 

“comparada sem muita subtileza à imaculada Maria” (VALENTE, 2012, p. 117), sendo muitas 

vezes chamada de mártir e de o Anjo: 
O Anjo, afeito aos mais caprichosos regalos do ouro, nas estreitas e apertadas 
paredes de uma prisão, sorria quando as pessoas suas amigas se magoavam de 
a vêr assim, e dizia elle, o Anjo, que estava bem; –  bem, como David na cova, 
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refugiado das perseguições de Saul não como a pomba campestre que faz 
voluntariamente o seu ninho dentro da concavidade das penhas. – E talvez que 
assim fora quem sabe? O amor até no inferno pode criar uma pátria. Dizia mas 
como o dizia! (CASTRO, 1862, p. 199). 
 

 Esta mensagem, que já havia sido inúmeras vezes veiculada por Gonçalves Bastos e 

pela própria Ana Plácido, ecoou nos muitos anúncios sobre a tal biografia, escritos por nomes 

conhecidos como Júlio César Machado, Ramalho Ortigão, Júlio Dinis e Ernesto Biester, que, 

ao publicarem seus elogios à obra de Vieira de Castro, também marcavam publicamente posição 

em relação ao processo. 

Talvez por um posicionamento tático, dentre tantas vozes claramente envolvidas, 

somente a de Camilo não bradava diretamente nessa “campanha” de defesa. Mas isto não quer 

dizer que o escritor tenha permanecido calado. Evidentemente, o romancista empregou a sua 

escrita como arma naquela batalha de persuasão, mas o fez de maneira mais elaborada e mais 

subjetiva.  

Em 1861, o autor escreve e publica romances como os Doze Casamentos Felizes e O 

Romance dum Homem Rico. Se na primeira obra, cujo título por si só já era bastante sugestivo, 

o escritor evidentemente abusou da ironia, chegando ao sarcasmo, para abordar várias 

limitações, interposições, exigências e demandas das mais variadas naturezas relacionadas à 

instituição sobre a qual aquela sociedade se erguia, comprovando com era difícil ter, naqueles 

idos, um casamento feliz; na segunda, Camilo emprega uma estratégia de convencimento um 

pouco mais especial.  

Conforme aponta Maria Alzira Seixo (1991, p. 36), um dos enredos principais da 

narrativa é o encontro do protagonista, Álvaro, com a mãe, Maria da Graça, uma mulher que 

tinha sido encarcerada injustamente em um convento, pelo marido, por conta de uma infundada 

acusação de infidelidade conjugal: 
Maria da Glória tinha então vinte e três anos, e muita formosura. Não direi 
que amava, mas estimava grandemente seu marido, mais velho que ela doze 
anos. Não casara apaixonada, nem sequer voluntária. Seu pai, comerciante 
laborioso, simpatizou com o incansável bastardo do titular; tomou-lhe o pulso 
dos haveres, e achou-o já rico aos trinta e dois anos; e, como deixasse o seu 
negócio na Índia entregue a caixeiros, acelerou o casamento com um duplo 
fim de desapressar-se de cuidados, que lhe inquietavam os ócios de ricaço 
aposentado (CASTELO BRANCO, 1960, p. 225).  

 
Na ausência de seu marido, a vida de Maria da Glória era o amor de encanto 
à criancinha de três meses. Não a mortificavam grandes saudades, e menos 
ainda ciúmes. Toda no filho, não curava doutras sensações, como quem já não 
era sua, e só vivia para ele (CASTELO BRANCO, 1960, p. 225).  
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A descrição e o contexto em que vivia a personagem criam um jogo de semelhanças e 

aproximações entre a história de Maria da Graça e a biografia de Ana Plácido, que acabam 

induzindo o leitor a acreditar que, se a primeira é inocente, a segunda também deveria ser.  

Neste mesmo romance, a narrador também, ao caracterizar João de Matos como um 

rapaz solteiro, que, mesmo sendo “um bom cidadão”, “respeitador dos direitos alheios”, se 

apaixonara perdidamente por mulher casada da qual ele não consegue se distanciar, parece 

estabelecer aquela mesma relação entre a personagem masculina e a figura do escritor: 
João de Matos amou Maria da Glória.  
Mandam me, talvez, cancelar o período em que ficam elogiadas as qualidades 
do magistrado. Não consentem que se compadeçam as virtudes sociais com 
aquele amor. Isso é juízo de vulgo errado.[...] 
Conclusões a tirar em favor da paixão de João de Matos, sem implicância das 
suas excelentes qualidades:  
Não sabia ele como nascera o seu amor; menos sabia ainda como havia de 
matá-lo. Amou pelos olhos Maria da Glória; mas as mil avenidas da sua alma 
tinham sido escaladas pelo amor. Amou a formosa porque era formosa. 
Achou-se transfigurado no coração, quando o cria esmagado sob a graveza 
dos cálculos as costas [...] (CASTELO BRANCO, 1960, p. 225-226). 
  
 

Ambos seriam homens honrados, mas que teriam cometido o mesmo grande crime, não 

conseguir vencer um sentimento que era ao mesmo tempo puro e desgraçado. Os dois, 

impelidos por uma ardente paixão, tomaram atitudes que não só os teriam levado “ao abismo 

da perdição”, mas também teriam desonrado mães de família. Assim, ao questionar certos 

estatutos sociais, a obra ainda deixa para o leitor uma pergunta retórica mais ou menos implícita, 

mas que demarca um grande conflito entre as convenções sociais e os sentimentos individuais: 

mesmo que haja implicações, quem ama merece castigo? Diante daquela história, escrita “entre 

lágrima e lágrima, com o coração na humanidade, e a consciência em Deus” (CASTELO 

BRANCO, 1960, p. 206), a reposta só poderia ser a completa absolvição dos amantes. 

Devido ao uso deste processo de ficcionalização especular, na qual a imagem de Ana 

Plácido e a do próprio autor, de alguma forma, se fundem e se confundem com a de Maria da 

Graça e de João de Matos, respectivamente, é possível comprovar que Camilo, além do seu 

grande esforço para a elaboração de estratagemas e a articulação de pessoas, flagrantes nas suas 

cartas pessoais, também participou ativamente das ações práticas da tal “força-tarefa”, que 

propagava incessantemente a noção de que a querela movida por Pinheiro Alves era 

desarrazoada e improlífica.  

O grupo acabou obtendo êxito na sua contenda. Afinal o casal que, ao entrar na Cadeia 

da Relação do Porto, estava praticamente condenado ao degredo pela opinião pública, foi 

absolvido e liberado, e o marido traído ainda teve que pagar as custas do processo.  
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Figura 82 – Decisão do júri do julgamento de Camilo Castelo 
Branco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 179. 
 

Mesmo antes de ser julgado, Camilo dava sinais ao público de que sairia vitorioso. Nos 

bastidores do judiciário longe dos olhos do grande público, o escritor, se valia da influência de 

amigos importantes para tentar se salvar da cadeia e do desterro. 

 Um desses prenúncios de absolvição foi a participação do reticente juiz José Maria de 

Almeida Teixeira de Queirós, titular daquele Tribunal Criminal, que, mesmo se vendo obrigado 

a pronunciar o acusado por despacho da Relação, declarava não ter encontrado provas do seu 

delito, conforme exigido por lei. O magistrado, que em duas ocasiões se declarou parcial por 

Em vista da decisão do jury que julgou não provado 

o crime d’adulterio de que hera acusado Camillo 

Castello Branco o absolvo da culpa, dando-se vênia 

nelle e passando-se mandado se soltura e pague o 

autor as custas do processo. Porto 16 de outubro de 

1861 

Jeronymo Ferreira Pinto Basto 
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conhecer pessoalmente os acusados, fez tudo o que pôde para não interferir contrariamente ao 

casal, conseguindo angariar a gratidão eterna de Camilo.  
 

Figura 83  –  Dr. Teixeira de Queirós 

                                       z  
                                                Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 160. 

 

Este posicionamento de Teixeira de Queirós pode ser explicado tanto por um 

pensamento jurídico, visto que ele afirmara que criminalizar o adultério era um atraso na 

legislação portuguesa, bem como por sua experiência pessoal: o juiz tinha tido um romance 

extraconjugal com uma jovem e com ela tido um filho (ilegítimo), o escritor Eça de Queirós.  

 Embora não tenha presidido o julgamento de Camilo e Ana Plácido, uma vez que 

Teixeira de Queirós fôra, por vontade própria, transferido cinco dias antes para Vila Franca de 

Xira, a participação dele foi fundamental para o resultado final. A sua alegação de falta de 

provas admissíveis contra os acusados acabou por se concretizar na sentença proferida pelo júri. 

Outro desses sinais de força foi a autorização dada pelo ministro da justiça, Alberto 

António de Morais Carvalho para que o preso saísse da cadeia em determinados momentos do 

dia, devido aos problemas de visão que ele começava a apresentar. Como Camilo mesmo 

registra, com ironia, em suas Memórias do Cárcere:  
Ouvi maravilhado o meu amigo, e perguntei-lhe se queria almoçar. Depois 
vesti-me, e saímos a jantar na sua hospedaria. 
Saímos! – exclamará a posteridade. – Pois o mártir saía assim da cadeia a 
jantar com os amigos!? 
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Esta interrogação da posteridade há de ser causa a que nem sequer se faça um 
romance à conta da minha prisão! (CASTELO BRANCO, 2001, p. 213-214). 

Desde então, os burgueses assistiam atônitos aos passeios do escritor pelas ruas da 

cidade. A ordem do ministro, como o Camilo afirma com muita soberba e sentindo o doce gosto 

da vingança, prevalecera “sobre a judicatura do Porto” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 214).  

As duas mostras mais importantes, talvez, tenham sido as visitas de D. Pedro V à Cadeia 

da Relação. Na primeira destas ocasiões, diante de toda a sua comitiva, o rei fez questão de se 

mostrar amável e preocupado com o destino do escritor, anunciando, por duas vezes, “a Camilo, 

ao tribunal e aos futuros membros do júri: Estimarei que se livre cedo” (VALENTE, 2012, p. 

118), como é registrado em Memórias do Cárcere: 
Observou-me fitamente, e disse-me: 
– Estimarei que se livre cedo. 
– Isto deve estar a terminar – disse o Sr. Ministro das Obras Públicas. 
– Começa agora – respondi eu. 
El-rei olhou-me com visível compaixão, relanceou os olhos às abóbadas, e 
saiu, repetindo: 
– Estimarei que se livre cedo (CASTELO BRANCO, 2001, p. 437-438). 

 

                                         Figura 84  –  D. Pedro V 

 
                                        Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 176. 

 

Conforme salienta o historiador Vasco Pulido Valente (2012, p. 119), a atitude do rei 

era uma condenação estridente ao julgamento do casal e, com o apoio do monarca, a 

respeitabilidade da paixão fatal de Camilo e Ana estava quase consolidada. 
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A campanha continuou mesmo após os incriminados terem sido ilibados do delito. 

Novas intrigas e novas defesas surgem até a morte de Pinheiro Alves em 13 de julho 1863, que 

deixou o caminho livre para que Ana e Camilo pudessem viver juntos e gozar livremente dos 

bens87 deixados pelo “capitalista brasileiro” ao seu suposto filho. Deste modo, curiosamente, 

Ana Plácido teria realizado, às avessas, a denúncia que ela própria teria feito ao marido.  

Em um destes textos publicados após o julgamento, o casal, até então nomeado como 

“os mártires do amor”, recebem um novo epíteto, “os miseráveis”. Esta nova denominação, 

provavelmente relacionada aos anúncios do romance de Victor Hugo que já povoavam as 

páginas dos jornais antes mesmo dele ser publicado, cria uma outra assimilação simbólico-

identitária, construída mais uma vez a partir da literatura, ligando diretamente a imagem dos 

ex-presidiários à do protagonista, Jean Valjean, vítima da perseguição do frio e inexorável 

executor de leis injustas, o inspetor Javert.  

Além de Camilo e Ana ficarem conhecidos como os “miseráveis portugueses”, ainda 

em 186188 o autor ainda foi convidado para escrever um romance intitulado os Miseráveis de 

Cá. Aparentemente, nenhuma obra produzida por Camilo recebeu esta designação. No entanto, 

o escritor jamais abandonaria os procedimentos de autoficcionalização, nos quais, por vezes, se 

condensam e se misturam os estatutos de autor, narrador e personagem. Esta estratégia, que 

parece tanto ter ajudado Camilo nesse momento “de enfermidade moral”, certamente contribuiu 

para a formação e para o desenvolvimento do seu especialíssimo narrador, que desde então 

passa a interpelar desabusadamente o leitor. 
 

          Figura 85 – Anuncio de Os miseraveis 

 
                                      Fonte: Jornal O Nacional, n. 192, 29 de agosto de 1861, p. 2. 

 

 

 

 
87 Segundo Alexandre Cabral, ao falecer, Manuel Pinheiro Alves deixou uma fortuna avaliada em 268.555.580 
réis, além de imóveis, entre os quais a Quinta de São Miguel de Seide, onde Camilo e Ana passaram a residir. 
 
88 Segundo Alexandre Cabral, em 1861, um editor lhe pediu para escrever, na esteira do êxito das Memórias do 
Cárcere, autobiografia romanesca – Memórias da Minha Vida –, que Camilo pensou em chamar de Os 
Miseráveis de Cá. 
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Figura 86 – Gazetilha – Ainda os miseráveis! 

          
Fonte: Jornal O Nacional, n. 239, 19 de outubro de 1861, p. 2. 

 

Figura 87 – Anuncio de Os miseráveis de cá 

 
Fonte: Jornal O Nacional, n. 98, 3 de maio de 1862, p. 2. 

 

Esta mistura de História factual, de registro testemunhal e de pura ficção foi empregada 

em várias obras que foram publicadas na sequência. Em Amor de Perdição: Memórias d’uma 

Família, esta fusão é apresentada ao leitor logo no título, visto que o sintagma “Amor de 

Perdição” estaria diretamente ligado ao enredo trágico-amoroso de romance, resumido na 
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célebre frase da introdução: “Amou, perdeu-se e morreu amando”. Já Memórias d’uma Família 

evocaria eventos efetivamente ocorridos na história familiar do narrador.  

Isto é evidenciado desde a introdução até a passagem final do texto: “Da família de 

Simão Botelho vive ainda, em Vila Real de Trás-os-Montes, a senhora D. Rita Emília da Veiga 

Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida, há vinte e seis anos, foi Manuel 

Botelho, pai do autor deste livro” (CASTELO BRANCO, 2006, p. 299). 

Esta questão ganha mais realce nas Memórias do Cárcere, quando, ao explicar a gênese 

de Amor de Perdição, o autor-narrador acaba por unir a história da sua vida com a de seu 

suposto tio paterno, Simão, através de uma experiência análoga. “Assim, não só se insinua no 

texto que se está a contar uma história verídica – tão ao gosto de Camilo, documentada com os 

mais diversos materiais – como, sobretudo se cria uma linha de continuidade entre a história de 

seu tio e a sua” (SÁ, 2003, p. 91-92): 
O romance, escrito em seguimento daquele, foi o Amor de Perdição. Desde 
menino, ouvia eu contar a triste história de meu tio paterno Simão António 
Botelho. Minha tia, irmã dele, solicitada por minha curiosidade, estava sempre 
pronta a repetir o facto, aligado à sua mocidade. 
Lembrou-me naturalmente na cadeia muitas vezes meu tio, que ali devera estar 
inscrito no Livro das entradas no cárcere e das saídas para o degredo. Folheei 
os livros desde os de 1800, e achei a notícia com pouca fadiga e alvoroços de 
contentamento, como se em minha alçada estivesse adornar-lhe a memória, 
como recompensa das suas trágicas e afrontosas dores em vida tão breve. 
Sabia eu que em casa de minha irmã estavam acantoados uns maços de papéis 
antigos, tendentes a esclarecer a nebulosa história de meu tio. Pedi aos 
contemporâneos, que o conheceram, notícias e miudezas, a fim de entrar de 
consciência naquele trabalho (CASTELO BRANCO, 2001, p. 371).  
 

Muito mais do que estabelecer para si uma origem nobre ou demarcar os infortúnios 

causados por uma paixão fulminante como saga de sua família, ao relacionar o seu infausto 

com o de seu tio, Camilo comprova que, diferente de Simão, um rapaz que não conseguiu 

controlar o seu ímpeto, a sua “índole arrogante que lhe escaldava o sangue”, e, de fato, matou 

o pretendente de Teresa, ele, mesmo vivendo um “amor de perdição”, não cometeu nenhum ato 

brutal ou violento.  

O autor, assim, parece tentar inculcar no leitor a noção de que ele não era um indivíduo 

perigoso, portanto, não merecia ter sido preso naquele inferno destinado a facínoras e nem ter 

o mesmo fim que o protagonista do seu mais famoso romance: morrer no degredo. Estas duas 

ameaças eminentes vigorariam até o último suspiro de Pinheiro Alves, pois, pelas leis do código 

penal de então, o crime de adultério não prescrevia e, a qualquer momento, o marido ofendido 

poderia recorrer da decisão do júri.  
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Tendo isto em mente e também muito movido pelo interesse do público em sua vida, 

em Memórias do Cárcere, Camilo explora o conceito de periculosidade, se comparando a 

outros prisioneiros, tentando assinalar as suas semelhanças, mas, sobretudo, marcar as suas 

diferenças. Isto ocorre, por exemplo, no discurso preliminar da obra, no qual o romancista 

apresenta uma peculiar lista de “Joaninhas” históricas, bem distintas da personagem de Viagens 

na Minha Terra, de Almeida Garrett. Nesta relação de mulheres violentas e/ou transgressoras, 

figura uma mulher que matara o marido com ajuda do amante, denotando que, se ele e Ana 

Plácido fossem mesmo perigosos, o final de Pinheiro Alves poderia ter sido bem diferente.  

Nesse passo, o escritor questiona a definição de criminoso disseminada naquela 

sociedade, mas sempre se excluindo, é obvio, deste amplo espectro, como é possível concluir 

na nota que fecha o livro na primeira edição e que, sem a mesma serventia, é eliminada a partir 

da segunda: “Fecham-se as MEMÓRIAS. Há nelas uma grande lacuna. Eu devia ter dito porque 

estive preso um ano e dezesseis meses. Não disse, nem digo, porque verdadeiramente ainda não 

sei porque foi”. 

Ao expor uma análise detalhada do contexto, da personalidade e das motivações dos 

vários presos por ele também transformados em personagens da ficção, Camilo, que sabia com 

muita clareza qual fora a acusação que o levara ao cárcere, tenta através do compêndio dessas 

histórias levar o leitor a refletir se desejar um alguém que lhe é socialmente interditado, 

defender uma determinada posição política, roubar comida para aplacar a crueza da fome, se 

prostituir para sustentar a família ou, simplesmente, ser mesmo um miserável são mesmo 

“crimes” que merecem a punição do encarceramento. Camilo termina por, ao seu modo, colocar 

um ponto de interrogação no sistema jurídico e penal do liberalismo português. 

Camilo traz à baila um conceito que, naquele momento, ainda começava a ganhar 

folego, o de que o crime, no sentido penal do termo, deveria deixar de ter uma relação tão 

estreita com a falta moral ou religiosa, ou seja, a infração penal deveria se caracterizar por uma 

ruptura com a lei civil explicitamente estabelecida pela parte legislativa de um poder político 

justo e igualitário.  

Este modelo de justiça civil moderada por um bom governante é encarnado, nas 

Memórias, pelo Rei D. Pedro V, que, como já dito anteriormente, realmente visitara o 

romancista e os outros presos da Cadeia da Relação do Porto. Através da figura do monarca, 

sério e solidário o bastante para descer do alto do seu trono ao fundo de um cárcere, o autor 

traça o seu ideal tanto de consciência individual como do que deveria ser o representante da 

coletividade.  
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Nas falas do monarca constitucional, também (re)construído ficcionalmente, ecoam os 

pensamentos do próprio romancista sobre aquela instituição penal: “ISTO PRECISA SER 

COMPLETAMENTE ARRASADO. São palavras do Senhor D. Pedro V, ao sair das cadeias 

da Relação, quando, primeira vez, as visitou” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 435) e “ Sua 

Majestade, ao sair segunda vez da cadeia, disse: – SEMPRE A MESMA MISÉRIA!” 

(CASTELO BRANCO, 2001, p. 440). 

De fato, de tantos nomes mencionados ao longo do texto, três ganham um grande 

destaque, se igualando, se completando e se legitimando: José do Telhado, o ladrão justiceiro e 

de sentimentos nobres, Camilo, o gênio apaixonado e sofredor, e D. Pedro V, o governante 

correto e misericordioso.  

Ao demarcar a sua posição nesta trindade de homens “maiores do que a sua terra”, 

Camilo, mais uma vez, constrói para si, literariamente, uma imagem do herói marginalizado e 

incompreendido, que despreza e enfrenta a sociedade amesquinhada, tacanha, hipócrita e 

injusta. 

Portanto, obras como Os Doze Casamentos Felizes, O Romance dum Homem Rico, 

Amor de Perdição e Memórias do Cárcere tiveram o “condão de quebrar os maiores ímpetos 

da indignação contra o aventuroso romancista” (PIMENTEL, 1899, p. 329). Desde então, “o 

burguês ficava menos duro de opinião a respeito de Camilo. Era certo que ele levara ao cárcere 

por adultério uma senhora de posição; mas, que diabo! Tinha escrito... aquilo!” (PIMENTEL, 

1899, p. 329). 

A campanha dos literatos alcançou tanto sucesso, que foi empregada em outros casos 

jurídicos dos oitocentos. Décadas após a sua saída do cárcere, o próprio Camilo teve a sua 

participação na defesa de pelo menos dois criminosos célebres.  

O primeiro deles foi o seu amigo e biógrafo, José Cardoso Vieira de Castro, que 

motivado por ciúmes, no dia 9 de maio de 1870, assassinou a esposa em sua casa localizada na 

Rua das Flores. O escritor, orador e político renomado, dois dias antes, lera uma carta de amor 

que D. Claudina Adelaide Guimarães Vieira de Castro escrevera a José Maria Almeida Garrett, 

filho mais novo de Alexandre José da Almeida Garrett, o irmão miguelista de João Baptista de 

Almeida Garrett89. A missiva, que nem chegou a ser assinada, se tornaria a sentença de morte 

da jovem, bonita e bem-nascida brasileira que, longe de sua pátria e de sua família, não teria 

mais muito tempo de vida.  
 

 
89 V. GARRETT, Almeida. Correspondência Familiar. Ed. de Sérgio Nazar David. Lisboa, Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 2012, p. 56-57. 
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Figura 88 – José Vieira de Castro e Claudina Adelaide 
Guimarães 

 
Fonte: MOUTINHO, 2009, p. 220. 

 

O marido, um homem conhecido por sua “vaidade desmedida e, não menos desmedida, 

ânsia de glória” (FRANCO, 2013, p. 75), não pôde tolerar a infâmia e a humilhação de saber 

que a sua bela e rica mulher, o troféu que tão orgulhosamente ostentava, o desprezava e desejava 

com ímpeto e ardor um outro homem, como aquelas “mal traçadas linhas” comprovavam.  

Após simular uma reconciliação com Claudina, que acreditou no perdão do marido e 

permaneceu no lar conjugal, Vieira de Castro incumbiu o escritor Ramalho Ortigão de desafiar 

para um duelo o tal bon vivant para quem a esposa dedicara o amoroso bilhete. Mas, diante da 

recusa do sobrinho do escritor Almeida Garrett e munido da certeza de que sairia impune, voltou 

para casa, encharcou a moça franzina com clorofórmio comprado no caminho, acertou-lhe uma 

violenta pancada na cabeça e a estrangulou com as suas próprias roupas, como descreve o laudo 

da autópsia cadavérica, ainda hoje, difícil de ser lido.  

Os detalhes do “caso funesto” foram publicados nos jornais desde o dia da confissão até 

a morte do assassino no degredo. Naquele momento, os periódicos se dividiam entre os que 

“sublevados de indignação, buscavam atenuantes ao crime de morte na desafronta da desonra” 

(VALENTE, 2012, p. 29) e os que achavam a bárbara desforra tão desonrosa quanto o adultério.  
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A defesa tentou usar de todas as manobras legais e argumentos morais que dispunha, 

inclusive apresentar Claudina como uma mulher leviana, uma pecadora irredimível, que 

merecera o justo castigo recebido das mãos do amoroso esposo, que a matara, sobretudo, para 

lhe proteger da infâmia, da vergonha e da repulsa da sociedade, como ele próprio afirmara em 

uma carta remetida a Camilo: 
Quando a minha dôr me diz sempre, e ao cabo de tudo, que o meu crime era 
o meu dever, o orgulho único e possível da memoria d’ella, e o pudor e a 
dignidade de ambos, o meu anjo da guarda acrescenta: “e a redempção d’ella 
das angustias infernaes que a despedaçariam viva, quando sobre o coração lhe 
despenhasse Deus o peso sua culpa” (1994, p. 381). 
 

O advogado de defesa, Jaime Muniz, também pretendeu alegar que Vieira de Castro 

sofrera de insanidade temporária causada por questões biológicas despertadas por uma violenta 

emoção, atenuante propagado pela ciência da época e já bastante aceito. Mas “o filho dileto da 

glória recusava essa horrível fama” (VALENTE, 2012, p. 385). O assassino confesso que se 

entregara confiante do seu triunfo como mártir, na verdade, ambicionava o mesmo tipo de 

legitimação alcançada pelos encarcerados Camilo e Ana Plácido, não podendo aceitar uma 

defesa que não o ilibava. Assumir a loucura até poderia lhe oferecer a inimputabilidade, mas 

não lhe restauraria a honra e nem lhe traria a fama de vítima do amor. Vieira de Castro preferia 

insistir que o seu ato era um exemplo de sacrifício autoinfligido, era o último beijo que dera em 

Claudina, cuja morte era a salvadora redenção de seus erros. 

No entanto, não era mais permitido, como nos tempos das Ordenações Filipinas, que o 

marido ofendido assassinasse a mulher adúltera sem provar o seu delito e com tamanha 

premeditação. Diante de todos estes fatos, só cabia à acusação alegar que, além de não ter 

surpreendido Claudina em flagrante e de ter levado 48 horas para com frieza e covardia executar 

a mulher, o réu que, justamente, ficara conhecido por sua apologia a um dos mais famosos casos 

de amor adulterino e que havia sido o primeiro a reclamar “na imprensa e num livro polémico 

a liberdade sexual e sentimental da mulher”, não poderia ter matado nem por um “ímpeto de 

paixão”, nem por desvelo à amada e nem por acreditar na “legítima defesa da honra”. Logo, 

não causa nenhum espanto o fato de que o Ministério Público tenha apresentado, a título de 

circunstância agravante, um exemplar da biografia de Camilo no julgamento e lido várias 

passagens do livro com o objetivo de comprovar suas teses.  

Um Estado, que recentemente abrira mão da morte como uma modalidade penal, não 

poderia tolerar que os cidadãos comuns a empregassem como uma forma de vingança pessoal. 

Portanto, o Código Penal de 1852, reflexo do pensamento jurídico daqueles idos, apenas não 

criminalizava o marido que agisse movido pela fúria incontrolável causada por encontrar a sua 
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mulher “na cama” com o amante. Os jurados, sem esforço, aceitavam inocentar os homicidas 

que se encaixavam neste caso. 

Esta não era a situação de Vieira de Castro. A opinião pública, que a princípio não queria 

condenar o marido traído nem inocentar o assassino cruel, não pode ficar indiferente aos 

argumentos da acusação. Como podia um liberal ilustrado que, há pouco, defendia com ardor 

os direitos de uma mulher adúltera, condenar a sua jovem esposa a morte justamente por 

infidelidade conjugal e ainda executar calculadamente a sentença sem poder comprovar o delito 

e sem ofertar à moça qualquer tipo de defesa?  

De acordo com Pulido Valente (2012, p. 360), as senhoras da assistência foram 

convencidas pela acusação de que a absolvição de Vieira de Castro seria um enorme incentivo 

para que os maridos insatisfeitos matassem suas esposas alegando que a sua honra fora lavada 

com sangue, mesmo sem uma única comprovação contundente. Segundo o Ministério Público 

e a acusação particular instituída pela mãe da vítima, se isso acontecesse, em pouco tempo, 

nenhuma mulher estaria protegida pelas leis.  

Camilo, não só por estar sensibilizado pelo malogrado destino de Vieira de Castro, mas 

também por não poder resistir a tamanha publicidade, escreveu algumas obras inspiradas no 

acontecido: O condenado, Voltareis, ó Cristo! e Livro de consolação. Nos textos, o escritor 

acaba por evidenciar que acreditava na condenação sumária do amigo antes mesmo de seu 

julgamento acontecer, considerando o título e o final da peça de teatro, o degredo de 20 anos 

cominado ao homicida d’O condenado; que Claudina teria sido constrangida a se casar com um 

homem a quem não amava e por isso o traíra, como ocorre com a personagem da narrativa 

Voltareis, ó Cristo!; e, ainda, que Vieira de Castro não deveria ter atacado covardemente a sua 

frágil mulher, mas pelo menos enfrentado alguém do seu porte, o amante, como faz o 

protagonista do Livro de Consolação. De fato, o escritor não concorda com a atitude tomada 

pelo amigo, pois, se por um lado, afirma admirar o “mártir de seu pundonor” (CASTELO 

BRANCO, 1994, p. 455), por outro, diz condenar a paixão que não o teria deixado “ver, através 

dos discursos de Lamartine e Hugo, a inviolabilidade da vida humana” (CASTELO BRANCO, 

1994, p. 455).  

Parecendo, assim, muito mais corroborar com o que afirmava a acusação do que ajudar 

a comprovar os argumentos da defesa, a campanha literária empreendida pelo romancista 

acabou por não entusiasmar tanto o público. Os textos de Camilo, talvez, por divergirem, em 

pontos cruciais, da história contada pelo uxoricida ou por não terem o mesmo sensacionalismo 

debochado, excitante e brutalista, com o qual os periódicos tratavam cotidianamente o assunto, 
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não obtiveram o sucesso esperado e não convenceram os leitores – agora mais acostumados 

com a palavra impressa e, por isso, um pouco menos impressionáveis – de que Vieira de Castro 

merecia perdão.   

As produções textuais sobre os criminosos célebres estavam, agora, comprometidas com 

o discurso do Positivismo e do Cientificismo, que cada vez mais ganhavam fôlego. Nesta lógica, 

a representação literária e poética sucumbia diante da busca da verdade baseada na 

comprovação científica, e o romance sobre crimes perdia espaço para relatos muito mais 

objetivos. Laudos médicos, relatórios periciais e discussões jurídicas eram publicados não 

apenas nos jornais, mas também em volumes disputados pelo público comum.  

Em 1870, toda a documentação relacionada com a “tragédia da rua das flores” foi 

publicada em um livro intitulado: Processo e Julgamento de José Cardoso Vieira de Castro no 

Tribunal do 2º Districto Criminal de Lisboa: Pela Accusacão do Crime de Homicidio 

Voluntário na Pessoa de Sua Mulher D. Claudina Adelaide Guimaraes Vieira de Castro.  
 

Figura 89 – Litografia do livro Processo e Julgamento de José Cardoso Vieira de Castro no 
Tribunal do 2º Districto Criminal de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Livro do Processo e julgamento de José Cardoso Vieira de Castro no tribunal do 2º 

districto criminal de Lisboa, 1870, contracapa. 
 

Segundo afirma Pinheiro Chagas, todos procuravam ler com avidez a história do 

processo célebre, pois nada cativaria mais a atenção do leitor como as tragédias da vida real, 

em que se podia ver sem fingimento e sem máscara o verdadeiro drama humano. 

Sobre a participação da imprensa, chama atenção a eficácia da cobertura do caso feita 

pelo Diário de Notícias, que publicou nos mínimos detalhes e de pronto tudo o que era dito e 

apurado ao longo do processo. O libelo acusatório do homicida e o laudo da autópsia feita no 

corpo de Claudina, por exemplo, estampavam as páginas do periódico no dia 12 de maio 1870, 

ou seja, apenas três dias após o assassinato. A rapidez e a imparcialidade da cobertura 
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incomodaram Vieira de Castro, que indignado queixou-se a Camilo: “o Diário de Notícias falla 

sempre que póde, em mim para me tratar pelo preso fulano de tal” e “o Diário de Notícias 

continua hoje a tratar-me pelo mesmo modo por que tratava o João Brandão.90 Deixal-os, os 

miseraveis! Magoavam-me, se eu fizesse melhor conceito dos que os lêem”. 
 

Figura 90 – Notícias de acontecimento funesto e auto de autopsia 

 

Fonte: Jornal Diário de Noticias, n. 1601, 12 de maio de 1871, p. 1. 
 

O autor de Amor de Perdição parece ter tomado as dores do amigo e escrito uma carta 

desancando Eduardo Coelho, o diretor do periódico, que não se furtou a enfrentá-lo. Ele 

começou pelos insultos que o romancista lhe teria feito: “V. Sa não foi verdadeiro na exposição 

dos factos, foi injusto no seu julgamento a respeito dos meus actos e escriptos e injuriou um 

homem honrado” (COELHO, 1870, p. 1).   

Já sobre a cobertura exaustiva do caso, Eduardo Coelho, sem ser totalmente verdadeiro, 

afirma que a única peça do processo publicada na íntegra no seu jornal teria sido o libelo 

acusatório, justificando que isto era um costume: “Tenho publicado mais de um libello de 

processos notáveis. Tem por uso fazer taes publicações a imprensa estrangeira, e fal’as 

 
90 Foi um salteador português que ficou conhecido como O terror das Beiras. 
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portuguesas quando consegue obter documentos dessa importância” (COELHO, 1870, p. 14-

15). 

 Em relação ao “tratamento” dispensado a Vieira de Castro, o jornalista declara que na 

“aplicação do epitheto do preso, modificação do de réu, mais vulgarmente usado pela imprensa 

em casos taes, não deviam ver, os que não estivessem obcecados por alguma paixão violenta, 

senão o desejo de ser equitativo” (COELHO, 1870, p. 15-16).  

Além de contradizer às lamúrias e insultos de Camilo e de Vieira de Castro, Eduardo 

Coelho parece não ter perdido a oportunidade de lhes responder no mesmo tom:  
Se é isto esponjar fel de cólera será difícil saber-se como se manifestam a 
consideração e a piedade. E colera porque? Como podia inspirar-me colera 
um homem caído em tão profundo infortúnio? V.Sa obriga-me a uma profissão 
de fé que tenho evitado prudentemente. Faço-lha agora, na intimidade, apesar 
do seu enorme agravo. Abomino o adultério e olho com despreso os maridos 
que cientes e conscientes o tolerem, e todos os que, homens e mulheres, 
cometeram ou que cometem este delito... (COELHO, 1870, p. 8-9) 

 
Figura 91 – Primeiras duas páginas da carta de Eduardo Coelho a Camilo Castelo 

Branco 

     
Fonte: Coleção de manuscritos do Real Gabinete Português de Leitura. 

 

Sem poder contar com a proteção da opinião pública, em seu julgamento, o réu também 

não obteve a complacência nem do juiz João Rodrigues da Cunha Aragão Mascarenhas e nem 

do júri, que o condenaram, no dia 3 de junho de 1871, a dez anos de degredo e cinco anos de 

prisão maior celular, significando, na prática da época, quinze anos de degredo. O político 

promissor e grande orador, partiu como um criminoso comum para Luanda no 5 de setembro 
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de 1871 e lá morreu obscurecido pelo desprezo público no dia 7 de outubro de 1872, com apenas 

35 anos de idade.91   

O segundo criminoso que Camilo, de alguma forma, tentou ajudar foi o cadete da 

prestigiada Escola do Exército, o alferes António Augusto Alves Martins Marinho da Cruz que, 

no dia 22 de abril de 1886, efetuou três disparos de revólver atingindo fatalmente, o cabo 

António Candido Pereira, após o rompimento definitivo de um longo relacionamento amoroso.  

No primeiro instante, o episódio foi referido nos jornais como “A tragédia do Largo de 

Mitello” ou “ O Crime do Largo do Mitello”, lugar onde o assassinato ocorreu, mas logo ficou 

conhecido como “O caso Marinho da Cruz”, por causa do nome do assassino. As notícias 

chamavam a atenção de todos, não só em Portugal como no Brasil. 

O crime tinha os ingredientes certos para se tornar uma grande sensação, e a imprensa 

não podia perder a chance de explorá-los. A começar pela distinção de classes existente entre o 

assassino e a sua vítima: Marinho vinha de uma família reconhecida e remediada92 de 

Portalegre, enquanto o cabo Pereira, era oriundo de um vilarejo pobre de Funchal, na Ilha da 

Madeira; passando pela grande diferença etária entre os dois, “o cabo Pereira era um rapaz 

muito novo, uma creança ainda, completamente inofensiva” (LOBATO, 1887, p. 153) e “alferes 

Marinho, um homem já” (LOBATO, 1887, p. 153); e por último, o detalhe considerado mais 

picante na época: quanto mais se investigava as circunstâncias à volta do homicídio, mais se 

tornava evidente que os companheiros inseparáveis tinham uma relação homossexual.  

Este componente do caso, que causou um imenso furor e ajudou a vender muito jornal, 

não foi mencionado diretamente. A acusação apenas alegou que a motivação do crime teriam 

sido os ciúmes que o alferes sentia do bonito imberbe. A opinião pública, incitada pela 

imprensa, estava, desde o início, contrária à absolvição de Marinho da Cruz, não facilitando em 

nada o trabalho do defensor do “alferes homicida”. Tomás Ribeiro não viu outro meio a não ser 

alegar que o réu tinha sofrido uma insanidade temporária, causada por ataques epilépticos 

latentes e que, portanto, não podia ser considerado responsável pelo crime.  

O caso do alferes acabou por se constituir em um importante campo de debate sobre a 

influência de novas teorias psiquiátricas nos assuntos judiciais e na medicina legal. A ciência 

que começava a libertar indivíduos que não haviam cometido delitos graves das prisões, 

enfrentava, agora, pelo menos duas grandes questões: em crimes violentos e hediondos, era 

 
91 Devido a muito pontos de contato, é possível inferir que o conto Roberto (1890) do escritor português Fialho 
de Almeida, também foi livremente inspirado no crime cometido por Vieira de Castro, uma “história real”, mas 
com tantos traços folhetinescos, desde a sua origem até ao seu trágico desfecho.  
 
92 Marinho da Cruz era filho do Sr. Dr. Antonio José Marinho da Cruz Decano do Liceu de Portalegre. 
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mesmo justo considerar como inimputáveis os indivíduos que recebiam dos peritos-médicos 

algum diagnóstico de alienamento? Em virtude das graves tendências violentas destes 

criminosos, era mesmo seguro mantê-los nos hospitais com pacientes “comuns”? 

Mesmo diante de questões tão espinhosas, os psiquiatras, cada vez mais, assumiam um 

papel incontornável nos tribunais, pois, de acordo com a mentalidade da época, somente eles 

teriam competência para atestar a loucura ou a sanidade de um criminoso em juízo. Deste modo, 

as áreas de atuação de médicos e de juízes sofriam uma progressiva tendência à indistinção, e 

a Medicina e o Direito tinham que lutar pela preponderância e pela validação dos seus saberes 

nos casos que envolvessem os alienados considerados então “criminosos”. 

Visando aproveitar todas as brechas deixadas pelo conflito de competências entre 

médicos e juristas, nos dois julgamentos do “alferes homicida”, Tomás Ribeiro arrolou como 

testemunhas os mais reputados alienistas portugueses daquela altura, Antônio Maria de Senna, 

Júlio de Mattos e Marcelino Craveiro. Os três médicos classificaram Marinho da Cruz como 

um “degenerado hereditario da cathegoria dos epilepticos larvados” (COELHO, 1887, p. 1). 

Segundo a análise dos especialistas, o rapaz teria cometido o crime no decorrer de uma dessas 

crises impulsivas resultantes destes ataques, que, por serem irresistíveis e inconscientes, o 

indultavam do crime.  

Embora o rapaz tenha sido sempre considerado um aluno brilhante e bem-articulado e 

fossem evidentes os indícios de premeditação, talvez, por se tratar de um crime passional ligado 

a uma relação amorosa vivida por dois homens, tenha sido tão fácil convencer um júri, imbuído 

de todos os preconceitos da época, a aceitar que o assassino era mesmo um degenerado 

patológico.  

Afinal, aquela era uma sociedade que ainda renegava qualquer tipo de relação sexual 

fora do casamento e/ou sem finalidade reprodutiva e o relacionamento íntimo entre indivíduos 

do mesmo sexo não podia ser visto com bons olhos. Até a consolidação do Positivismo e do 

Cientificismo, a homossexualidade era vista como um pecado mortal e como crime, devendo 

ser coibida e punida pela religião e pela justiça. No final dos oitocentos, essa faceta da 

sexualidade humana passou a ser “diagnosticada” pelos médicos como uma alteração biológica 

e mental, devendo ser tratada pela psiquiatria. 

No primeiro julgamento militar, iniciado no dia 4 de julho de 1887, devido a maioria 

dos votos, não foi imputada ao réu, um militar promissor que teria assassinado um “pobre 

coitado sem eira nem beira”, pena alguma, mas por conta da natureza do seu “transtorno”, o 
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“alferes homicida” foi considerado extremamente nocivo à sociedade, devendo, por isso, ser 

encaminhado a um hospital psiquiátrico.  

Este veredito causou uma violenta e imediata reação da imprensa contra a decisão do 

conselho de guerra, salientando que não havia, em Portugal, sequer um manicômio judiciário; 

que, caso Marinho da Cruz fosse tratado como um “doente comum”, após o tratamento, ele 

poderia ser liberado, voltando ao convívio social; e que o livramento do réu abriria precedentes 

para que outros homicidas também fossem inocentados alegando temporária insanidade.  
 
Figura 92 – O alferes Marinho da Cruz 

  
 

Fonte: Jornal Os Pontos nos is, n. 113, 7 de julho de 1887, p. 213. 
 

Na seção denominada de Crônica Occidental da revista O Occidente, o escritor 

Gervásio Lobato aborda todos estes “alarmantes e alarmistas” pontos de vista. O cronista 

contrapõe a argumentação da defesa apontando que o assassinato, obviamente, havia sido 

planejado e tinha como agravante a impossibilidade de defesa da vítima: 
O crime apresentou-se desde logo revestido das mais aggravantes 
circumstancias. Não foi no meio d'uma altercação calorosa, no calor d'uma 
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discussão violenta, que o alferes Marinho, perdendo a cabeça, cego pela ira de 
momento, provocado por qualquer insolencia do seu adversario, se lançou a 
elle e o matou. Não senhor. Não houve discussão, nem altercação, nem sequer 
troca de palavras desabridas [...] o alferes Marinho [...] segui-o, e 
traiçoeiramente, pelas costas, matou-o a tiros de revolver. Do crime resaltou 
logo a premeditação. Aquella morte fora pensada, meditada, era o epilogo de 
qualquer drama passado entre os dois (LOBATO, 1887, p. 153) 
 

O escritor também discute a crescente intervenção da medicina em assuntos penais, 

concordando que o “móbil” de um crime até poderia ser uma perturbação das faculdades 

mentais, mas apenas nos casos em que não houvesse motivos tão evidentes: 
Quem altas horas fôr atacado n’uma viella escusa por um gatuno atrevido não 
deve chamar um policia, deve chamar um facultativo, porque é multo possivel, 
e certo mesmo, segundo a opinião d'alguns especialistas, que esse gatuno não 
é um criminoso, é um enfermo.  
Ora nós não temos de fórma alguma a pretenção de atacar essas novas theorias 
scientificas, de entrarmos n'uma discussão medico legal, para a qual nos não 
achamos inteiramente nada habilitados: entretanto sem a menor idéa de 
contestação scitífica permitir-nos-hemos algumas ligeiras considerações.  
Nós comprehendemos perfeitamente que em frente d’um crime de que se não 
possa conhecer o mobil, se vá buscar o motivo a uma lesão qualquer cerebral, 
a um estado qualquer doentio (LOBATO, 1887, p. 154).  
 

Ao longo do texto de Gervásio, fica evidente que a maior causa da revolta do escritor 

não era necessariamente o “crime infame” (LOBATO, 1887, p. 153), mas o “seu motor mais 

infame ainda” (LOBATO, 1887, p. 153): “a abjecta paixão repugnante que armara o braço do 

assassino” (LOBATO, 1887, p. 153). O drama vivido por um homem um pouco mais velho que 

se apaixonara por um rapaz um pouco mais novo, para ele, era tão repulsivo, tão vil, tão 

asqueroso, que nenhum jornal deveria contá-lo, senão por meias palavras.  

Segundo o cronista, havia provas suficientes para claramente se considerar que não tinha 

sido doença a causa daquele crime, e sim “o ciume que se apoderára completamente do espirito 

do assassino. E tendo nós o ciume a explicar o crime, para que demonio precisamos procurar-

lhe mais explicações, quando essa explicação era tão cabal, tão logica, tão profundamente 

humana" (LOBATO,1887, p. 153).  

A força desses discursos que incitavam o medo e ódio fez com que a população 

pressionasse ainda mais as autoridades responsáveis. O veredito acabou mesmo sendo cassado 

e um novo julgamento foi marcado. Temendo o enfraquecimento de sua tese principal e 

sentindo o peso da revolta da opinião pública, Tomás Ribeiro apela aos amigos que se 

manifestem a favor do alferes. A única pessoa importante a responder o chamado parece ter 

sido Camilo Castelo Branco, que enviou uma “compassiva e dolorosa” carta destinada ao réu, 
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na qual o escritor afirmava se identificar, de alguma forma, com Marinho e deplorar os que dele 

não se apiedavam, expressando a sua simpatia e interesse pelo seu destino: 
Ex.mo Sr. Marinho da Cruz.  
Em um dos tres dias que estive em Lisboa, sob o exame de especialistas que 
assistem aos condemnados á cegueira irremediavel, recebi de v. ex.a uma carta 
dolorosissima. Não lhe respondi, porque só agora, com os olhos torturados, o 
posso fazer por mão estranha. Penaliza-me o receio de que v. exa. me 
imaginasse tão insensível á sua desgraça como tem sido cruel e acerba a 
desumanidade de alguns que tem vertido nas chagas que a natureza abriu na 
alma de V. ex.a o fel de um rancor implacavel. 
 Eu sou dos que deploram com vergonha que uns homens a quem Deus 
concedeu cerebro e coração constituidos ao trabalho harmonico que faz a 
felicidade da existência, se ergam inexoraveis contra aqueles que vieram a este 
mundo mutilados nas suas faculdades.  
V. ex.a faz-me uma grande compaixão; faz vontade de pedir a Deus que o 
resgate d’esta vida que lhe foi um inferno; mas na sua situação comovo-me 
até ás lágrimas, quando vejo que se pede o seu castigo como se pediria a 
condenação de um cego por ele não vêr a luz.  
Tenha esperanças. A palavra salvadora de Tomaz Ribeiro deve fazer 
relampagos na consciencia humana. V. ex.a será salvo por elle, e para honra 
dos que hão de julgal-o com a razão e a misericordia.  
De v. ex.a 

O mais inutil respeitador dos Seus infortúnios  
Camillo Castello Branco 
S. Miguel de Seide, 12 de dezembro de 1887  
(CASTELO BRANCO, 1888, p. 14). 

 

O segundo julgamento se iniciou no dia 1 de agosto, quase um ano após o primeiro. 

Tomás Ribeiro, que era novamente advogado da defesa, além de arrolar os alienistas para 

insistir na tese da insanidade temporária de Marinho da Cruz, durante as suas eloquentes 

considerações, citou um relatório feito por uma sumidade cientifica do final do século, o 

criminologista Cesare Lombroso, que teria confirmado a epilepsia latente do alferes. Por último, 

o advogado deixou a comovente carta de Camilo, lida com o intuito de comover a plateia e o 

júri. Mas, desta vez, um talentoso membro da acusação comprovou inconsistências e erros 

evidentes tanto na argumentação do advogado de defesa quanto nos relatórios dos médicos.  

Depois de quatro dias de debate, o Tribunal Militar considerou por unanimidade o réu 

culpado e o sentenciou a oito anos de prisão e vinte anos de degredo.  

No dia 5 setembro de 1888, em frente de uma multidão no Castelo de São Jorge, 

Marinho foi formalmente expulso do Exército, o primeiro oficial português a sofrer este castigo 

desde as guerras civis da primeira parte do século. Seis anos mais tarde, em setembro de 1894, 

assim como Vieira de Castro, ele foi degredado para Angola.  

Camilo, que, naquele momento, estava “condemnado á cegueira irremediável” 

(CASTELO BRANCO, 1888, p. 14) e se encaminhava para o seu trágico e fatídico desenlace, 
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certamente não tinha meios para fazer aquilo que melhor sabia, ficcionalizar o acusado para 

que a sociedade pudesse, através das experiências e das emoções lidas, melhor entendê-lo, e, 

porventura, perdoá-lo.93  

A importância da participação do escritor na defesa de Marinho da Cruz, talvez se 

baseasse na sua fama de mártir do amor e de gênio incompreendido, proclamada por seus 

amigos e admiradores da juventude e subjacente em vários de seus romances da década de 60, 

e também no seu reconhecimento pelo senso comum da época como indivíduo propenso à 

loucura, com vários registros de doenças mentais na família, incluindo o seu querido filho Jorge. 

O escritor, que escapara do estigma de criminoso, acabou sendo eternizado como um 

doente. Após o suicídio, Camilo passou a ser, por meio de um discurso depreciativo e 

estereotipado, definitivamente representado como um “nevropata sifilítico, um espírito 

desequilibrado, instável nas convicções e nos afectos, oscilando constantemente entre as 

crenças religiosas mais arreigadas e o cepticismo mais completo, cultivando preocupações 

hipocondríacas” (MENEZES, 1924, p. 7).  

A sua vida afetiva atribulada, que antes excitava os rapazes e arrancava suspiros às 

moças, eram então analisadas como neuroses sexuais. A história da exumação da sua 

namoradinha de juventude, Maria do Adro, narrada em Duas horas de Leitura e em Impressão 

Indelével, ambos de 1857, e mencionada em Memórias do Cárcere, por exemplo, foi usada para 

ilustrar o manual de patologias do médico e professor Egas Moniz. O estudioso, ganhador do 

prêmio Nobel de Medicina, foi buscar nessas obras as provas que o levaram a afirmar que 

Camilo cometera necrofilia, "a mais repugnante de todas as misérias que aviltam a vida sexual 

do homem" (1933, p. 391).  

 

 

 

 
  

 
93 O “caso de Marinho da Cruz” ainda iria virar ficção. A tarefa ficou a cargo do escritor brasileiro Adolfo 
Caminha. O enredo do romance, Bom-Crioulo, publicado em 1895, e a história do alferes português apresentam 
uma série de inegáveis coincidências. 
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Figura 93 – Homens da semana 
 

 
Fonte: Jornal O António Maria, 8 de maio de 1891, p. 80, por Rafael Bordalo Pinheiro. 
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4. UM PORTO DE SENSAÇÕES: OS MISTÉRIOS DE GERVÁSIO LOBATO 
 
 

O romance, o drama, a comedia estão cá fora, 
sentam-se nos camarotes, passeiam nos corredores, 
agitam-se por detraz do pano, complicam-se nos 
tribunaes, amadurecem nas cadêas. 
A comédia de Lisboa, Gervásio Lobato 
 
 
 

Gervásio Jorge Gonçalves Lobato nasceu em Lisboa no dia 23 de abril de 1850. Filho 

de Gervásio Gonçalves Lobato, oficial maior da Secretaria da Marinha, e de Maria das Dores 

Leite Lobato. Fez seus estudos visando à carreira diplomática, como ambicionava o seu pai, 

entrou no Curso Superior de Letras e tirou a cadeira de Direito Internacional na Escola Naval.  
 

Figura 94  –  Gervásio Lobato 

 
Fonte: <https://www.geni.com/ 

people/Gervasio-Jorge-Gon 
%C3%A7alves-Lobato/ 
6000000020167094109>. 

 

Contudo, a vocação pela literatura traçou-lhe um destino bem diverso, e a pena se tornou 

o seu ganha-pão. Cedo principiou a sua vida literária. Aos 15 anos Gervásio já havia fundado, 

com outros colegas estudantes, um jornal literário, A Voz Académica. Assim, fixou-se na capital 

do Reino como jornalista. Colaborou em inúmeros jornais, como: a Gazeta de Portugal, a 

Gazeta Literária, o Recreio, o Jornal da Noite, o Diário Ilustrado, o Progresso, o Correio da 

Noite, o Século, o Diário de Notícias, O Occidente, A Ilustração Portuguesa, A semana de 

Lisboa, o Branco e Negro, entre muitos outros mais. 
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Logo em um dos seus primeiros trabalhos, no Diário da Manhã, para o qual entrou a 

convite de Pinheiro Chagas, o escritor alcançou prestígio como folhetinista, recebendo elogios 

do próprio diretor do jornal: 
Um dia propuz-lhe que escrevesse uma serie de folhetins com o titulo de Vida 
em Lisboa. Seduziu-o a idéa. Com o pseudonymo de Gilberto escreveu a 
primeira revista narrando um facto da vida real. A aparição d'este folhetim foi 
em Lisboa um acontecimento litterario [...] Lisboa tinha mais um grande 
folhetinista. [...] O que o distingue entre os seus contemporaneos, é a 
franqueza, a espontaneidade do seu estylo e do seu espirito, tão diversos do 
estylo preparado, laboriosamente arranjado, e do espírito real (…) dos seus 
contemporaneos” (CHAGAS, 1911, p. VIII).  
 

Também, no Brasil, o seu estilo foi muito elogiado:  
“Bastante conhecido, tanto na sua pátria como aqui no Brazil, onde seus 
trabalhos de literato e comediógrafo eram merecidamente apreciados [...] De 
estylo leve, gracioso, no folhetim, habilmente humorista e ironico na comedia, 
alcançou elle [Gervásio Lobato] um verdadeiro sucesso, rivalisando os seus 
trabalhos com os que, actualmente, melhor produzem. (CORREIO 
PAULISTANO,1895, p. 1) 
 

Gervásio passou a sua mocidade nos bastidores do teatro. Suas incontáveis peças 

fizeram rir as plateias dos mais renomados palcos de Portugal e do Brasil. No Teatro Ginásio, 

as suas comédias, ano após ano, surgiam interpretadas pelo ator Vale, um dos maiores cómicos 

do teatro português oitocentista. Entre tantos sucessos, se destacam as peças: A Condessa 

Heloísa (1878), Medicina de Balzac (1879), A Burguesa (1882), Sua Excelência (1884), O 

Comissário de Polícia (1890) e As Noivas do Eneias (1892). Entre as operetas cómicas: Maria 

da Fonte (1879), O Burro do Senhor Alcaide (1892)94 e o Solar dos Barrigas (1892).95  
Figura 95 – Os autores do Burro do Sr. Alcaide – 

Gervasio Lobato, D. João da Camara 
e Ciriaco Cardoso 

 
Fonte: Revista O Occidente, n. 1045, 10 de 

janeiro de 1908, p. 8. 
 

94 Escrita com a colaboração de D. João da Câmara e música de Cyriaco de Cardozo. 
 
95 Idem 
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Figura 96 – Capa do caderno de partitura da 
opereta O Solar dos Barrigas 

 
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal – 

Biblioteca Nacional Digital em 
<http://purl.pt/ 28945>. 

 
Gervásio Lobato obteve, ainda em vida, um notório reconhecimento. Em 1892, foi 

agraciado pelo Rei D. Carlos com o honroso colar de oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada, 

em uma récita de caridade, realizada no Teatro de São Carlos. Para a ocasião, o autor escreveu 

a peça O Festim de Baltazar, representada pelos “primeiros actores portugueses” (ALBERTO, 

1895, p. 123).  
Figura 97 – Os homens da semana 

 
Fonte: Jornal O António Maria, 10 de 

maio de 1891, p. 98. 
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Afora a sua grande contribuição aos jornais, com críticas e com folhetins e ao teatro 

português, com originais, com traduções e com imitações, a sua verve inesgotável “brindou as 

empresas editoras com os seus romances”: A Comédia de Lisboa (1878), A Primeira 

Confessada (1881), Os Invisíveis de Lisboa (1886-1887),96 Os dramas d’África (1887-1888),97 

Lisboa em Camisa (1890), Os Mistério do Porto (1890-1891), A Comédia do Teatro (1890) e 

O Grande Circo (1893). 

A vida literária não garantiu o sustento da numerosa família do autor. Gervásio se casou 

com Maria das Dores Pereira d'Eça d'Albuquerque, prima do escritor Eça de Queirós. Com 

Maria das Dores teve três filhas, e, quando os filhos de sua irmã ficaram órfãos, “quasi sem 

recursos, foi ele buscar os sobrinhos para casa, cuidou d’eles, como pae, e desde aquelle dia 

contou, inesperadamente o seu lar, mais tres creanças para alimentar e educar” (ALBERTO, 

1895, p. 123).  

E “foi assim que, apesar das suas comedias e dos seus folhetins, elle sentiu a necessidade 

de arranjar um emprego” (ALBERTO, 1895, p. 123). Gervásio Lobato assumiu o cargo de 

segundo oficial da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e exerceu o cargo de professor 

de declamação na Escola Dramática do Conservatório de Lisboa.  
 

Figura 98  –  Gervásio com suas filhas 

 
Fonte: <https://www.geni.com/people/ 

Gervasio-Jorge-Gon%C3%A7 alves-
Lobato/6000000020167 094109>. 

 
96 Com a colaboração de Jaime Vítor. 
 
97 Iniciado por Leite Bastos; revisto, desenvolvido e completado por Gervásio Lobato & Jaime Vítor. 
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Acabou por falecer “vítima de uma moléstia de rins, complicada com uma lesão 

cardíaca”,98 no dia 26 de maio de 1895, na sua cidade, Lisboa. “Compareceram commissões de 

sociedades litterarias, jornalistas, escritores, deputados e os actores dos theatros de Lisboa. Toda 

a imprensa dedicou sentidos artigos, fazendo-lhe honrosissimos necrologios” (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 1895, p. 1). 

 Gervásio Lobato foi uma figura conhecidíssima em seu tempo. A presença significativa 

das obras do autor nos anúncios de jornais e nos catálogos de gabinetes de leitura e bibliotecas 

evidencia a sua popularidade entre o público da época. Também são inúmeras as passagens nos 

periódicos oitocentistas sobre a sua vida, a sua obra e o seu grande sucesso. 

 O autor também foi estimado e respeitado por muitos escritores da época. Em 1867, na 

Gazeta de Portugal, Gomes Leal publicou o poema A Gondoleira, dedicando-o ao escritor. O 

seu romance A comédia de Lisboa recebeu um elogioso prefácio de Pinheiro Chagas, e Gervásio 

foi também convidado a prefaciar vários textos, como Um Idílio (1884), de Batista Machado; 

O Senhor Alferes: Costumes Alentejanos (1893), de Augusto Xavier de Mello e Retratos 

Humorísticos: Álbum de Figuras Alentejanas (1893), de J. A. Caldeira Rebollo.  

 Profundo conhecedor da sua cidade, Gervásio Lobato é ainda lembrado pelo seu célebre 

romance Lisboa em Camisa. As peripécias de uma família burguesa recém-chegada à capital 

foram adaptadas para o cinema, em 1960, pelo diretor Herlander Peyroteo, e são objeto de 

pesquisas mais recentes.99  

 
Figura 99  –  Cena do filme Lisboa em Camisa 

  
Fonte: Acervo do Museu RTP. 

 
98 Gazeta de Notícias, 1895. 
 
99 Lisboa em Camisa. Filme e Série de ficção de 15 episódios, produzidos pela RTP em 1960. 
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 Depois de esquadrinhar, em romances e em peças teatrais, a sua “musa literária”, Lisboa, 

em 1890, Gervásio Lobato, por encomenda, começa a desvendar o lado obscuro da respeitável 

sociedade portuense, seguindo a fórmula de sucesso d’Os Mistérios de Paris, à época, com mais 

de meia década de sucesso: 
Gervásio Lobato, de uma ocasião em que veio fechar contracto com o honrado 
editor que foi Joaquim Leitão, pai do pai do actual escritor com o mesmo 
nome, para a confecção de um romance no género Eugène Sue, cuja acção 
devia desenrolar-se no Porto, lá se anichava desde o pôr-do- sol até à alvorada 
(MONTEIRO, 1921, p. 39). 

 

 Como no folhetim francês, mesmo mencionando o nome das ruas, dos restaurantes, dos 

teatros e de figuras históricas, os cinco volumes que compõem Os Mystérios do Porto 

descrevem a cidade para além de sua forma física. O texto retrata uma metrópole cosmopolita 

que assume diversas faces, com uma carga de potencialidade aberta para a violência, a 

impessoalidade da existência e a vastidão do incomensurável.  

O “romance de sensação”100 de Gervásio, por vezes, privilegia espaços 

costumeiramente associados ao crime, como as ruas mal iluminadas em torno do Palácio de 

Cristal, os calabouços da Cadeia de Ponte de Lima, as tavernas da Ribeira e os alcouces do 

bairro da Sé. Mas, mesmo nos lugares onde há uma grande circulação de pessoas, o espaço 

urbano, principalmente o noturno, também é retratado como fonte de ameaças e perigos.  

Através dessa topografia criminal, os relatos de sucessivos incidentes, ligados sobretudo 

a transgressões e delitos sexuais, podem ser, aparentemente, extraordinários e fantasiosos. Mas 

um simples confronto com dados históricos e com as notícias dos jornais da época confirma 

que eles ocorriam sim, e com frequência, e alguns deles foram, comprovadamente, inspirados 

em casos verídicos, como o próprio autor afirma: 

É provavel que o crime seja em breve provado e então quando for contado 
com todo o seu mysterioso enredo, os nossos leitores dirão se tinhamos ou não 
temos razão quando dissemos, que a verdade é ás vezes tudo o que ha de mais 
inverosimil, e que muitas vezes os capitulos mais absurdos, mais 
melodramaticos dos romances de sensação, que a critica despreza como 
desparatados e inverosimeis, são mais realistas, mais verdadeiros que todos os 
romances mais terra a terra da escola naturalista. (LOBATO, 1990, p. 1), 

O primeiro dos crimes a ganhar destaque no romance de Gervásio, um estupro, ocorre 

em um dia de comemoração a São João, em “noite de festa brilhante no Palacio de Crystal”. Ao 

descrever “a turba anonyma”, acotovelando-se para assistir “arder os fogos” do início das 

 
100 Assim o próprio autor o denomina e também é assim que ele é anunciado nos periódicos da época. 
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comemorações juninas, o narrador assinala os tipos que formavam a população da cidade: 

senhoras, militares, paisanos, fidalgos, burgueses, janotas, operários, vadios e gatunos.  
Figura 100 – Palácio de Cristal portuense: exposição internacional 

portuguesa de 1865 

 
Fonte: Arquivo Municipal do Porto – Postais antigos do Porto: 

reproduções. 
  

“E tudo ali andava braço a braço, lado a lado”, “as personalidades mais eminentes da alta 

sociedade portuense e as figuras mais crapulosas da ínfima escoria do Porto” encontravam-se 

em “uma inconsciente fraternidade democrática” proporcionada pela festa religiosa (LOBATO, 

1890, v.  II, p. 8). No entanto, essa “confraternidade forçada” ocorria apenas nas ruas principais, 

“que defrontavam e torneavam” o belo edifício do Palácio. Nas ruas mal iluminadas, “reinava 

um silencio calmo, vago, voluptuoso, apenas cortado aqui e ali pelo murmúrio suave de vozes 

amorosas trocadas mansamente, pelo esvoaçar de beijos quentes e languidos, que se erguia 

d’essas escuridões mysteriosas, como um hyno pagão a Venus” (LOBATO, 1890, v.  I, p. 8). 

 Essa atmosfera sensual é interrompida por um “grito terrível de angustia, de pavor, 

sahindo das escuridões do bosque” (LOBATO, 1890, v. I, p. 15). Os clarões dos fogos 

denunciavam um inanimado “corpo de mulher, deitado de costas, com as roupas erguidas n’uma 

desordem obscena”. Pela “desordem das roupas” e pela posição” em que a rapariga fora 

encontrada, era possível presumir que um “monstro vilíssimo”, “cevara n’aquella formosíssima 

rapariga inerme os seus ferozes desejos bestiais” (LOBATO, 1890, v. I, p. 39). 

Contrariando a antiga noção de que apenas os lugares ermos eram perigosos, o espaço 

em que ocorre a agressão sofrida pela personagem não estava vazio. Por mais paradoxal que 

possa parecer, as grandes aglomerações urbanas não coibiam a ocorrência de crimes. Na 

verdade, conforme a análise do historiador Georges Vigarello (2000, p.  154), os processos de 

estupros cometidos contra mulheres adultas, julgados no final do século XIX, indicam que essas 
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agressões eram praticadas, geralmente, em ruas ou em estradas bem próximas aos lugares 

destinados a bailes ou a comemorações públicas.   

Além de ocultar o momento da ação delituosa, o apagamento do sujeito, que se foge e 

se perde na multidão uniformizante, dificulta a identificação do criminoso. A massa era 

realmente “o asilo que protege o antissocial contra os seus perseguidores”. Logo, naqueles idos, 

os lugares com maior concentração humana estavam intimamente atrelados às transgressões 

sociais e aos feitos criminosos, consolidando a ideia de que as cidades, outrora consideradas 

locais de relativa segurança em comparação com o rude meio rural, são, de fato, um lugar de 

vulnerabilidade e perigo.  

Embora, de alguma forma, o romance reafirme a importância de valores mais caros para 

aquela sociedade, como o recato, o casamento e a família, nos seus momentos de maior ação, 

curiosamente, todos esses preceitos perdem sua eficácia e viram pelo avesso, despertando 

sensações em quem lê. Este tipo de narrativa, conhecida na época como “romance de sensação”, 

mostra a intenção de “submeter os leitores a experiências estranhas, surpreendentes e confusas”, 

a fim de “envolvê-los em uma caçada mental pela solução de um mistério, em vez de induzi-

los à contemplação relaxada do desenrolar de uma ação” (SKILTON, 2012, p. xx).   

N’Os Mistérios do Porto, as cenas de maior ação ou impacto ganham um reforço das 

ilustrações. Para os leitores as gravuras favoreceriam a percepção das emoções e dos feitos das 

personagens. Já para os analfabetos, elas ajudavam a entender sumariamente o enredo.  
Figura 101 – Quiz gritar, mas senti-me 

amordaçada  

 
Fonte: LOBATO, 1890, v. I, p. 131. 
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As mesmas ilustrações também se destinavam a atrair atenção do público, sendo 

impressas em anúncios do romance veiculados por periódicos: 
Figura 102 – Quiz gritar, mas senti-me amordaçada 

   
Fonte: Jornal Diario Illustrado, n. 6178, 14 de junho de 1890, p. 1. 

 

Isto ocorre, por exemplo, na descrição da cena do socorro a uma jovem desacordada e 

inerte. O diálogo travado pelas policiais e médicos que a atenderam explicita, por meio de uma 

carga semântica erótica, o fascínio, o desejo e o asco despertados por “aquelle delicioso corpo 

de mulher”: 
Os dois médicos esquecendo-se completamente da sua profissão e do motivo 
que tinha despido aquella mulher, que ali estava imóvel, inerte, na sua 
brancura marmórea, como uma esculptura deliciosa, quedaram-se um longo 
momento a comtemplal-a, fascinados, como que em extasis. [...]  
– Então, parece-lhes que estará viva? 
O dr. Gaspar debruçou-se sobre a desconhecida, collou o seu ouvido ao peito 
esquerdo, nu, hirto, formosissimo, d'aquelle corpo esculptural, mas desviou 
logo a cabeça com uma expressão de reptugnancia.  
– O que é? perguntou o commissario.  
– Está morta. Tem já a gelidez cadaverica disso o dr. Gaspar, tendo pela 
primeira vez pena de vêr triumphar a sua opinião. Ora veja o collega, parece 
que é de marmore este corpo.  
– Lá isso parece, pela côr e pela dureza, e mármore bem trabalhado [...] 
(LOBATO, 1890, v. I, p. 37).  

 
A vítima, entorpecida pela ação de narcóticos, recobra os sentidos e, nesse ponto do 

romance, se iniciam as investigações sobre a agressão sofrida pela belíssima Alda, filha de uma 

modesta costureira e de um ator do teatro. Como a moça não sabia dizer quem a atacou, a 
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reposta só poderia ser encontrada em terceiros. Então, tal e qual ocorre nos casos verídicos, as 

várias testemunhas, os parentes, os amigos e possíveis suspeitos começam a ser inquiridos pelo 

investigador.  

Várias personagens são ouvidas pelo comissário de polícia, para que ele e também o 

leitor conheçam a origem dos problemas e os rumos dos acontecimentos. A regressão temporal 

estabelece uma ordem anterior ao crime e ajuda os investigadores intra e extradiegéticos na 

solução do mistério.  

O romance, portanto, ao invés de ter um fio narrativo linear, apresenta um mosaico de 

narrativas combinadas, que, em determinados momentos, se cruzam, se misturam e se 

contradizem. Assim, a investigação policial, para o leitor, também funciona como um 

passaporte, que permite trânsito livre pela intimidade de indivíduos de diferentes classes sociais, 

uma vasta galeria humana que expõe inumeráveis dramas coletivos e individuais.  

Não se pode deixar de considerar que o testemunho, para além da sua grande 

importância à economia interna do romance, durante o século XIX e inícios do século XX, era 

mesmo a prova judiciária mais valorizada. Não só pela insipiência de meios científicos, mas 

também, e talvez sobretudo, pela força da palavra, escrita ou oral, em uma cultura que dava um 

peso singular à opinião pública. Logo, a recolha de depoimentos e de testemunhos, diretos ou 

indiretos, que ficavam registados por escrito na parte preparatória do processo, era peça 

essencial na construção do corpo de delito (GARNEL, 2007, p. 132-133).  

Os depoimentos eram ainda mais importantes nos crimes de natureza sexual, pois a 

sedução, a violação e o estupro, em geral, eram praticados às ocultas e sem a presença de 

testemunhas. Nestes casos, era a palavra da vítima contra a do réu, que, é óbvio, negava todas 

as acusações proferidas contra a sua pessoa. Sendo assim, a credibilidade da vítima e de sua 

família costumava ser ferozmente atacada pelo acusado e pela defesa, sendo a primeira coisa a 

ser apurada pelos investigadores. 

Então, a partir de uma longa analepse, os primeiros a terem o passado devassado e 

julgado são justamente os pais de Alda, Manuel dos Passos, o Passinhos do Baquet,101 e Julia 

Magalhães, a modesta modista da rua Cedofeita. E, infelizmente, o casal já havia vivido muitas 

desventuras desde sua chegada ao Porto.  

 
101 Teatro construído pelo alfaiate portuense António Pereira Baquet, em 21 de fevereiro de 1858. Foi inaugurado com um 
baile de Máscaras, no Carnaval do ano seguinte. Na noite de 20 de março de 1888, ficou completamente destruído por um 
incêndio iniciado nos bastidores. 
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 Passinhos fora nascido e criado na pacata cidade de Tomar. Filho de uma família de 

“remediados” lavradores, recebeu de um antigo frade “uma educação que não é muito vulgar 

entre campônios”. Sem possuir talento para o Latim e nem vocação para o celibato, 

provavelmente, terminaria seguindo os mesmos passos de seus pais. Porém, a leitura d’A 

menina do quinto andar, aflorou no rapaz um grande “instincto inconsciente de actor”, 

“começou logo a querer representar o que lêra, a fazer ao vivo na vida real, o que faziam os 

heroes de Paulo de Kock” (LOBATO, 1890, v. I, p. 144).  

 A tal “ambição artística” de Passinhos cresceu ainda mais com a chegada de uma 

companhia de teatro itinerante, selando para sempre o seu destino. A aparição dos “cômicos 

ambulantes” demonstra todo o preconceito enfrentado pelos artistas naquela época. Os 

habitantes do lugar enxergam os integrantes do grupo teatral como imorais, trapaceiros e 

aproveitadores:  
– Mas então a culpa não foi dos cômicos, foi d’elle que foi tolo, que se deixou 
comer, comentou Xavier. 
– Os senhores sabem lá o que é essa corja de comicos e comicas!  Onde aquillo 
cae é peor do que um raio: tiram os olhos da cara a uma pessoa, e sem se dar 
por isso, e com muitas bonitas maneiras, com muito palavriado! Eu cá é gente 
que nem pintada! (LOBATO, 1890, v. I, p. 165). 
 

 Essa desvalorização profissional acarretava dificuldades financeiras. Eram poucos os 

que conseguiam uma boa remuneração atuando fora das grandes companhias. De acordo com 

o que é exposto e salientado pelo narrador, as “cômicas” itinerantes eram ainda mais 

discriminadas que os homens que exerciam a mesma arte nas mesmas condições.  

Passinhos logo se entusiasmou com Domingas, “amasia” do dono da “trupe”, cujo nome 

de batismo era Júlia.  Em pouco tempo, e de posse de uma soma importante de dinheiro obtida 

de maneira ilícita, o casal fugiria de Tomar, deixando para atrás suas antigas existências. 

Domingas/Júlia sentia por Passinhos “um amor sincero, impetuoso, apaixonado, cheio de toda 

a poesia, de toda a ternura, de todas as dedicações”. Pelo rapaz, “aquella saltimbanca de 

província” abandona a vida de atriz e se torna uma distinta modista. (LOBATO, 1890, v. II, p. 

31) 

 Para comentar a “redenção” social da personagem, o narrador faz alusão à Marion 

Delorme,102 cortesã que também se regenera por amor na obra criada Victor Hugo: “O amor do 

 
102 Em Marion Delorme (Victor Hugo, 1829), a personagem título apaixona-se por Didier e resolve dedicar-se 
exclusivamente a ele, mas não tem coragem de confessar seu passado, nem sua verdadeira identidade, temendo-lhe a reação. 
A trama foi baseada na vida da famosa cortesã Marie de Lon, que, século XVII, atendia a celebridades como Milton e 
Corneille. A referida frase no texto original : “Et ton amour m’a fait une virginité”. 
 



202 
 

 
 

Didier refazer a virgindade de Marion não é uma phrase vazia, uma banalidade qualquer mettida 

dentro d'um verso sonoro: é uma verdade profunda, eterna” (LOBATO, 1890, v. II, p. 31). 

  Este não é o único exemplo de interação com outros textos. São inúmeras citações e 

alusões a várias outras obras de cunho popular ao longo do romance, além da sua evidente, e já 

mencionada, relação intertextual com Os Mistérios de Paris. 

 Embora o sentimento da cômica seja considerado sublime, ele não é exatamente 

valorizado pelo narrador que parece criticar a entrega total e submissa de Júlia. A moça 

maliciosa e esperta, perdida de amor e pelo amor, age de forma ingênua, se deixando enganar 

por um rapazote leviano. E, justamente quando está “regenerada”, Júlia não alcança a tão 

sonhada felicidade conjugal. Depois de gastar todo o dinheiro que havia furtado do amante da 

sua companheira, Passinhos, que não consegue ser “Sancho Pança” e levar “vida toda material, 

maçuda e grossa” (GARRETT, 1963, p. 21), procura o seu sustento no barracão dos 

Carmelitas.103  

Sonhando com a existência glamorosa vivida pelos grandes atores, o rapaz do interior 

acaba se evolvendo com uma outra atriz, Bibi, cujas “pernas, verdadeiras obras primas de 

escultura, eram bem metade do seu talento”. O rapaz, que parecia preferir dividir com outro 

homem uma “mulher que o mundo despreza” (CASTELO BRANCO, 2008, p.118), do que 

continuar com um relacionamento monótono com uma “mulher que o mundo respeita” 

(CASTELO BRANCO, 2008, p.85), abandona a sua costureira, sem saber que ela estava 

grávida. 

 O flerte entre Bibi e Passinhos não teve vida longa. O jovem, ao descobrir que dividia 

“as atenções” da sua nova amante com Gonçalves, o diretor da companhia, desfere, em meio a 

uma apresentação, “umas bengaladas no biltre que o queria deshonrar” e termina a noite “entre 

as quatro paredes nuas e sujas do calabouço da prisão de Ponte de Lima” (LOBATO, 1890, v. 

I, p. 383). 

 A passagem do jovem ator pela prisão de Ponte de Lima retrata as condições dos 

improvisados presídios de cidades menores. Segundo o narrador, a cadeia do concelho “não se 

parecia mesmo nada com a Bastilha e por tanto não era necessário ter muitas parecenças com 

Latude para conseguir safar-se d’alli. (LOBATO, 1890, v. I, p. 384).  

 Passinhos, temendo que informações sobre o rapto de Domingas e sobre o furto o 

deixassem em uma posição ainda mais difícil, articula um plano de fuga com outros presos de 

maior periculosidade: “Esses dois presos, que estavam para ser julgados um por ferimentos de 

 
103 Teatro construído em madeira junto à Cerca dos Carmelitas, que mais tarde daria origem ao Teatro das Variedades. 
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que resultára a morte, outro por assalto na estrada a uma diligencia que vinha de Caminha para 

Vianna, abraçaram com alvoroço a ideia e trataram de a pôr em pratica” (LOBATO, 1890, v. I, 

p. 385). E isso não lhes foi difícil, devido às “condições de pouca segurança que tinha a cadeia”.  

Segundo Alexandra Esteves, as evasões da Cadeia de Ponte de Lima eram de fato muito 

frequentes, uma vez que, além de contar com instalações improvisadas, muito debilitadas e 

vulneráveis, os seus “guardas eram mal pagos e deficientemente fiscalizados”, sendo presas 

fáceis para a corrupção. De acordo com a historiadora, a cadeia de Ponte de Lima, maior 

estabelecimento prisional do concelho, sofreu uma série de arrombamentos e fugas de presos, 

na primeira metade do século XIX.  

Esta situação de insegurança implicava a necessidade de manter na vila um 

destacamento militar para guardar os detidos ou, se fosse caso, deslocá-los para as cadeias de 

Viana do Castelo, ou para a praça militar de Valença. Esta prática de transferência de detidos 

para estabelecimentos considerados mais seguros, que se foi mantendo ao longo dos anos, não 

só acarretava custos, como podia propiciar fugas. Este procedimento também não deixava de 

agravar a situação dos reclusos, pois ficavam afastados das suas famílias e amigos, que muitas 

vezes lhes serviam de amparo.   

Muitos desses prisioneiros, quando conseguiam fugir, se agrupavam em bandos para 

praticarem assaltos nas estradas próximas e, assim, garantirem a subsistência. Então, a par de 

uma criminalidade não organizada ligada à miséria e à falta de condições mínimas de 

sobrevivência, teve lugar uma outra, organizada e premeditada, que, tirando partido da 

instabilidade política e a total falta de policiamento que marcava os caminhos do Alto Minho 

na primeira metade do século XIX, colocando em sobressalto o povo e as autoridades desta 

região.  

Uma noite, portanto, Passinhos e os seus dois companheiros “safaram-se da cadeia pelo 

sitio menos limpo, mas o mais proprio para a evasão, pela retrete, e immundos, asquerosos, 

como ratos que sahem do cano” (LOBATO, 1890, v. I, p. 385). Após a fuga, os fugitivos 

começaram a ganhar a vida umas vezes esmolando, outras vezes roubando, outras trabalhando 

nas estradas que iam dar no Porto. 

 Foragido da justiça e sem ter um outro ofício que lhe garantisse o sustento, não restava 

outra alternativa a Passinhos senão continuar no crime. Forte, inteligente e perspicaz, o rapaz 

do interior passa a ser o chefe “de gatunos, de facínoras, de assassinos”. O “rei da ralé” 

planejava os “negócios” “em que aquella canalha toda andava mettida e em que ganhava 

torpemente o pão de cada dia” (LOBATO, 1890, v. II, p. 398). 
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Curiosamente, o narrador ressalta que os membros da quadrilha escolhiam e 

observavam a rotina de suas vítimas “entregando-se ostensivamente á profissão de amoladores, 

percorrendo de dia as ruas da cidade, trazendo ás costas a caranguejola em que amolam facas e 

tesouras” (LOBATO, 1890, v. II, p. 391). Além dos artistas mambembes, mais uma profissão 

popular aparece, ligada ao crime, no romance. 

A historiadora Maria João Vaz afirma que os dados relativos à ocupação dos prisioneiros 

detidos em Lisboa durante a segunda metade do século XIX comprovam que as profissões mais 

vezes declaradas ou atribuídas a eles são as de ambulante, de carroceiro e de cocheiro (2014, p. 

202). Especificamente sobre o Porto, Maria José Moutinho Santos salienta que 50% dos presos 

entrados na Cadeia da Relação trabalhavam com o comércio ambulante ou realizando serviços 

itinerantes (1999, p. 121). 
 

Figura 103 – Amolador de facas e tesouras, 
aquarella de Roque Gameiro 

 
Fonte: Jornal Branco e Negro, 13 de março 

de 1898, p. 371. 
 

Transformado “pelo desgosto, pelo desconsolo soturno e profundo que lhe roia a alma 

por estar n'aquella vida miserável” (LOBATO, 1890, v. I, p. 392), Passinhos sentia que a fuga 

do cárcere só havia lhe deixado mais privado de liberdade.  Até que, de tanto perambular pelas 

ruas da cidade, o errante Passinhos reencontra Júlia e descobre que tem uma filha. As duas 

viviam sob a proteção de um casal amigo: o merceeiro Alves e a também costureira Emília. 

 Depois de alguns acertos, Passinhos estava “reabilitado”, casara-se com Júlia e estava 

empregado na venda do novo compadre. As duas modistas eram como irmãs, e uma ajudava a 
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outra na criação dos filhos e nos melindres da costura. Mas os maridos eram absolutamente 

opostos na “maneira de pensar, em modo de sentir, em indole, em caracter, em educação, em 

predilecções. Sem poderem evitar, todo o tempo, “o burguez odiou o artista, e o artista troçou 

o burguez” (LOBATO, 1890, v. II, p. 47).  

Os dois casais se separam de vez quando Passinhos abandona o mofino trabalho de pesar 

manteiga e bacalhau, para atuar novamente, agora nos palcos do recém-inaugurado Baquet. 

Mesmo fazendo parte de uma grande companhia, a remuneração do ator não garante o sustento 

da sua família e sua atividade é motivo de certo estigma social. 

O “romance de sensação”, como afirma Alessandra El Far, buscava provocar as 

emoções do leitor (2004, p. 113). A escolha do teatro Baquet como a nova “casa” de Passinho 

não parece ser, portanto, obra do acaso. Além de ter sido uma das mais belas salas de 

espetáculos da cidade, o teatro ardeu em um incêndio que causou mais de uma centena de 

mortes na noite do dia 20 de março de 1888, menos de seis anos antes d’Os Mistérios do Porto 

começarem a ser publicados. Nesta enorme tragédia também morreu Maria Antónia das Neves, 

mulher de António Joaquim da Silva Júnior, filho do dono do teatro, conhecida por ter sido 

detida por andar vestida e agir como se fosse um homem. O público da época, com certeza, 

ainda estava de luto pelos mortos da catástrofe e conhecia muito bem a “história sensacional”. 
 

Figura 104 – Incendio do theatro Baquet, no Porto 

 
Fonte: Revista O Occidente, n.334, 01 de abril de 1888, p. 1. 

 
Alves, o burguês por excelência do romance, por sua vez, recebe uma herança vinda do 

Brasil e acaba por enriquecer verdadeiramente. Os cem contos de réis transformam a vida do 
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comerciante, que, em pouco tempo, passa a ser comendador, e depois conselheiro. A vertiginosa 

ascensão política do merceeiro, obviamente movida pelo dinheiro vindo do Brasil, consolida a 

entrada do pequeno burguês para o grupo social dominante, várias vezes duramente comentado 

pelo narrador: 
[...] a fidalguia nova, a fidalguia fabricada na vespera, vasia dos antepassados 
illustres, mas cheia de saccos de dinheiro, a fidalguia do ouro, a dominante do 
dia, que se alastra pelo nosso mundo moderno, ruidosamente, com toda 
petulancia pelintra o insolente dos parvenus, avida de dar nas vistas e de 
humilhar os outros, echendo os echos com o tilintar das suas libras ganhas 
sabe Deus como [...] (LOBATO, 1890, v. II, p. 117). 
 

 Através da ascensão social do pequeno burguês, o narrador impiedosamente critica 

tanto a “aristocracia quanto a burguesia que viviam seus simulacros: a primeira, tentando 

manter as aparências de uma antiga opulência e a segunda, imitando os gestos e gostos da 

primeira, para garantir o aparato de sua riqueza e seu poder recente” (ANDRADE, 2013, p. 67). 

Nesse ínterim, Júlia afirma-se enquanto modista de destaque, trabalhando em dobro para 

sustentar a casa, uma vez que o parco salário do marido não era suficiente para as despesas. A 

comadre Emília, agora uma dama da alta sociedade portuense, não podia mais criar seu filho 

Heitor junto da afilhada. Mesmo separados, os meninos encontravam-se de tempos em tempos. 

Eles cresceram nutrindo um sentimento de afeição recíproca, mas sem nunca receber as bênçãos 

do Conselheiro Alves. Principalmente após o ocorrido no jardim do Palácio de Cristal.  

Os diálogos entre pai e filho demonstram a posição de cada um sobre a situação de Alda. 

Para o conselheiro Alves, a jovem estava desmoralizada e a sua única chance de reabilitação 

era casar-se com o malfeitor. Para Heitor, o filho ilustrado do burguês “nouveau riche”, essa 

solução seria absurda, o mesmo que vitimá-la novamente: 
– Foi e Deus queira que a policia o encontre para o obrigar a reparar o seu 
crime. 
– Que reparação pode ter um crime tão infame? 
– O casamento. 
– O que? Casar esse miseravel com ella? E chama a isso a reparação do crime? 
Eu chamo-lhe aggravamento da infamia. 
– Mas é o costume. 
– É um costume idiota e imoral. (LOBATO, 1890, v. II, p. 288) 
 

E não era apenas o costume social. Essa reparação era prevista no Código Penal 

Português de 1852, em vigor na época:104 
Artigo 400º  

 
104 A narrativa se inicia no ano de 1868: “Era noite de festa brilhante no Palacio de Crystal. Nos jardins, onde, 
muito recentemente ainda, se tinham inaugurado as festas nocturnas, pois estava-se em princípios de junho de 
1868 (LOBATO, 1890, v. I, p. 7). 
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Nos casos de estupro, ou violação, o criminoso será obrigado a dotar a mulher 
offendida,  
§ unico. Se, porém, casar com ella, cessará toda a pena (PORTUGAL, 1852, 
Seção 2a – Cap. IV – Tit. IV – Liv. II, p. 118). 
 

Mesmo no final do século XIX, o estupro e a violação ainda tinham como consequência 

a desqualificação moral e a desonra feminina. Esse “mal” era agregado à imagem da mulher, 

transformando-a aos olhos dos outros. A opinião pública, muitas das vezes, acusava e culpava 

a “seduzida”, ao invés de repudiar o “sedutor”, que ainda era exaltado, aplaudido e até 

invejado.105 Como é observado no romance: 
[...] o crime de estupro só podia chamar-se crime por uma rabujice severa de 
magistrados de rabicho, não era crime, era, uma brincadeira, quando muito um 
delicto, mas um delicto agradável a toda a gente, tanto ao algoz como á vitima. 
E sobre este mote choveram de todos os lados as glosas, mais ou menos 
apimentadas, não sendo com certeza as mulheres as que menos o glosaram. 
(LOBATO, 1890, v. I, p. 71) 

 
Muitas aceitavam se casar com o agressor, visto que eram quase nulas as suas chances 

de reconstruir a vida e/ou contrair matrimônio em outras circunstâncias.  Mesmo que o caso 

não se tornasse público, era muito arriscado unir-se a um pretendente sem contar-lhe o fato, 

pois se um homem descobrisse que, ao se casar, a esposa não era mais virgem, poderia pedir a 

anulação do casamento, previsto no Código Civil de 1866: 
 (Erro que vicia a vontade) 
O erro que vicia a vontade só é relevante para efeitos de anulação quando 
recaia sobre a pessoa do outro contraente e consista no desconhecimento de 
algum dos seguintes factos:  
a) A nacionalidade ou o estado civil diferente do que lhe era atribuído ou que 
ele se arrogava;  
b) A prática, antes do casamento, de algum crime doloso punível com pena de 
prisão superior a dois anos, seja qual for a natureza desta;  
c) A vida e costumes desonrosos antes do casamento; 
d) A impotência funcional incurável, absoluta ou relativa, ou alguma 
deformidade física irremediável, já existentes ao tempo do casamento;  
e) A falta de virgindade da mulher ao tempo do casamento. 
(PORTUGAL,1966, art. 1636 – Seção II, p. 446) 
 

Seguindo a tendência da evolução do direito penal, os códigos penais portugueses, que 

vigoraram em boa parte ao longo do século XIX, empregaram os termos relativos à virgindade 

e honestidade da mulher para configuração de delitos. O artigo 292º do Código Penal de 1852, 

que só seria substituído em 1886, prescrevia:  
Aquelle, que estuprar mulher virgem, ou viuva honesta, maior de doze annos, 
e menor de dezesete annos, terá a pena de degredo temporario. 
Artigo 393º 

 
105 PRAÇA, José Joaquim Lopes. A Mulher e a Vida ou a Mulher Considerada debaixo dos seus principaes 
aspétos. Coimbra: Livraria Portugueza e Estrangeira do Editor Manuel de Almeida Cabral, 1872, p. 101. 
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Aquelle, que, por meios fraudulentos de seducção, estuprar mulher virgem, ou 
viuva honesta, maior de dezesete annos, e menor de vinte e cinco annos, terá 
a pena de prisão correccional de um até tres annos. 
Artigo 394º 
Aquelle, que tiver copula illicita com uma mulher, posto que não seja menor, 
nem honesta, contra sua vontade, por meios de violencia, ou por meios 
fraudulentos, tendentes a suspender o uso dos sentidos, ou a tirar o 
conhecimento do crime, será degradado por toda a vida pelo crime de 
violação. 
§ unico. Se a pessoa violada fôr menor de doze annos, será sempre applicada 
a mesma pena, posto que não se prove que concorreu nenhuma das 
circumstancias declaradas neste artigo. 
(PORTUGAL, 1852, Seção 2a – Cap. IV – Tit. IV – Liv. II, p. 116-117). 
     

Na prática, isto significava que a reputação e o prestígio social da vítima e, por extensão, 

de sua família eram analisados como um requisito fundamental para a garantia da proteção do 

sistema de justiça penal. Caso a ofendida não se encaixasse no padrão moral e, sobretudo social 

e financeiro dominante, ela estaria reivindicando direitos que, por lei, não eram seus, podendo 

inclusive ser convertida de vítima de estupro a ré condenada pelos delitos de ofensa e de 

difamação. Logo a filha de uma atriz amante do chefe da trupe e de um ator e ex-presidiário 

não teria boas chances no julgamento. 

Esta situação com frequência rendia o constrangimento não só na apuração da violência 

e da resistência da vítima através de evidências físicas, mas também especulações públicas que 

iam desde referências ao prazer supostamente experimentado no momento do ato sexual 

forçado até afirmações de que a ofendida poderia ter provocado o agressor e/ou forjado o 

estupro. Diante de tantas estratégias de silenciamento, não é de espantar que as queixas 

decorrentes desse tipo de violência fossem diminutas.  

Para Heitor, um bacharel em leis, não havia desonra sem voluntariedade, logo não 

haveria impedimentos reais para a sua união com Alda. A não ser a intransponível recusa da 

moça, que não quis manter o relacionamento por suspeitar estar grávida de seu agressor: “Alda 

pressentia, preadivinhara, com grande instincto, de mulher que esse crime de que ella fora 

victima teria consequências: como que sentia já dentro de si o fructo inconsciente e inocente 

d’essa vilissima traição (LOBATO, 1891, v. V, p. 218). Mesmo assim, Heitor não abandona a 

sua amada e se une ao comissário de polícia, usando todos os expedientes possíveis para 

encontrar o homem que tinha agido de maneira tão torpe.  

Tal como com Príncipe Rodolphe de Gerolstein, o rapaz rico se disfarça de miserável e 

procura, no submundo da cidade, pistas sobre o criminoso e seus comparsas, para, quem sabe, 

poder vingar a pobre Alda. Com esta atitude, o protagonista do romance de Gervásio se coloca 

um passo à frente dos outros “super-homens” dos romances de folhetim. Ele não revela as 
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injustiças do seu mundo, lutando para repará-las com atos de justiça. Pelo contrário: Heitor 

tenta subverter a ordem social com o casamento com uma “perdida”, perfilhando um bastardo 

filho de outro homem, “um fruto do crime”, como se seu fosse, o que não era nada comum. 

O comissário segue a ouvir os envolvidos. Chega a vez da baronesa de Creixomil e do 

seu amante Gustavo falarem sobre o ocorrido. O casal estava aos beijos quando encontraram a 

jovem Alda desfalecida no Jardim do Palácio de Cristal incorrendo no crime de adultério106. 

Então se inicia mais um longo flashback, para que o leitor conheça as circunstâncias que 

levaram a baronesa a estar naquele local e naquela posição. Inicialmente, o narrador descreve a 

beleza e a volúpia da “brasileirinha" encantadora: 
Deliciosamente morena d'esse moreno quente, sensual, que os poetas cantam 
e em que o sol ardente do Equador parecia ter posto todo o seu calor lascivo, 
e que não tem nada de comum com a côr morena peculiar ás meninas 
rachiticas e chloroticas das nossas cidades insalubres, uma côr doentia, 
esverdeada, que não passa d'um macilento pouco lavado, que vem da falta de 
alimentação, da falta de sangue, da falta de ar, e não raro da falta d'agua; com 
uns olhos enormes, negros, que pareciam ter guardado na retina todos os raios 
refungentes do sol equatorial, uns cabelos pretos, como plumagem do corvo, 
fartos , compridos e encrespados[...] uns lábios grossos, amplos, macios, fôfos 
colchões de beijos, vermelhos como a flôr do cactos, espirrando sangue como 
se n'esse momento tivessem sido rasgados a bisturi n'aquella carne fresca, para 
deixár ver o marfim deslumbrante dos seus dentes pequeninos, muito eguaes, 
muito afiados dentes de whistity, alta, elegante, bem feita, hombros largos, 
peitos salientes contornados em linhas de primorosa esculptura, ancas amplas 
que tinham ao andar essa ondulação cadenciada, afrodisíaca, que é o grande 
segredo de certas raças [...] (LOBATO, 1890, v. II, p. 126-127, grifo nosso). 
 

Tal descrição está muito ligada à imagem da brasileira, presente no imaginário 

português de então. Nos textos literários, há vários exemplos de associações entre determinadas 

formas, cheiros, sabores e cores à mulher brasileira, resultando em uma imagem estereotipada 

e hipererotizada.  

A representação da brasileira como uma mulher que é, ao mesmo tempo, sensualíssima, 

irresistível e amoral está presente no romance camiliano Coração, Cabeça e Estômago, 

publicado em 1862: 
Os dias corriam plácidos e felizes para nós, quando D. Martinha tomou uma 
criada, que era mulata.  
Mas que  anjo das estuosas zonas onde a pele está calcinada, como devem 
está-lo as fibras do coração! Que mulata!, que inferno de devorante lascívia 
ela tinha nos olhos! Que tentação, que doidice me tomou de assalto apenas a 
vi em roda do meu leito, fazendo a cama! O menor trejeito era uma 
provocação; o frêmito das saias era um choque da pilha galvânica! [...]  
Amei a mulata, com todo o ardor do meu sangue e dos meus vinte anos! [...] 
Quando a exorava, parece que os nervos me retorciam os músculos; e os 
músculos se contraíam em espasmos de luciferina delícia! Lembra-me que me 

 
106 Em Portugal o adultério só deixou de ser criminalizado em 1972. 
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ajoelhei a seus pés  um  dia,  beijando-lhe  as  mãos,  que  perfumavam  o  
aroma  de  cebola  do refogado. [...]  
Perguntai às aves do céu, e às alimárias dos pedregais africanos, como se 
amam! [...]  
O meu amor tinha da ave a meiguice e do tigre a insaciável sofreguidão. [...] 
Ainda lhe não tinha dito que a filha do Brasil era extremamente engraçada, 
esperta e maliciosa. Aquelas poucas palavras bastam a defini-la. (CASTELO 
BRANCO, p. 27) 
 

Contudo é um romance brasileiro contemporâneo aos Mystérios do Porto que talvez 

dialogue mais diretamente com o texto de Gervásio, apresentando exatamente o mesmo 

simbolismo sinestésico e multissensorial, é O Cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo:107 
No seu farto cabelo, crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho 
de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E toda ela 
respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas 
aromáticas. Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia 
para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e 
brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador (2005, 
p. 483). 

 
Naquela mulata estava o grande mistério, a  síntese  das  impressões que ele   
recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor  
vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, 
que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se  
não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o  
sapoti mais doce que o mel e era a castanha  do caju, que abre feridas com o seu  
azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca  
doida, que esvoaçava havia  muito  tempo  em  torno  do   corpo  dele, 
assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, embambecidas pela 
saudade de terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro da sangue uma   
centelha   daquele   amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos 
de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbam em torno da   
Rita   Baiana  o espalhavam-se pelo ar  numa fosforescência afrodisíaca (2005, 
p. 499). 
 

A representação da brasileira em geral e da mulata em particular também é 

metonimicamente relacionada ao clima do país. Estas mulheres são apresentadas como mais 

quentes, abrasadas pelo escaldante sol dos trópicos, sempre dispostas a realizar todo e qualquer 

desejo masculino. Tal visão, difundida desde o colonialismo e profundamente marcada pelo 

racismo e pelo sexismo, estigmatiza, inferioriza e marginaliza as mulheres brasileiras, 

atribuindo-lhes por vezes ainda hoje certas características culturais, comportamentais e físicas 

que determinariam a sua maior disponibilidade sexual, especialmente, em relação aos europeus.  

 
107 O caso de estupro, mote central dos Mysterios do Porto, de Gervásio, também foi o tema abordado por 
Aluísio de Azevedo em seu romance Casa de Pensão (1884). O escritor brasileiro provavelmente construiu o seu 
enredo se inspirando em um crime verídico ocorrido no Rio de Janeiro, em 1876, cuja as investigações e o 
desfecho mobilizaram o Brasil: A Questão Capistrano. Anexo B. 
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Até mesmo as pretensas formas de caminhar cadenciada e a habilidade nata para a dança 

são traduzidas como um ardor típico de um corpo que não apenas sabe, mas gosta de ter e de 

dar prazer, e este seria o seu grande segredo, nas palavras de Gervásio, ou o seu grande mistério, 

como evidencia Aluísio.  

Esta hipersexualidade, para os três autores, transtornaria e despertaria os desejos mais 

brutais nos homens. Os irresistíveis corpos dourados e ardentes das brasileiras eram ao mesmo 

tempo “açúcar gostoso” e “veneno”, “sapoti mais doce que o mel” e “castanha do caju, que abre 

feridas com o seu azeite de fogo”. 

Rafael Bordallo Pinheiro, em um relato das suas impressões sobre o Rio de Janeiro e os 

seus habitantes, publicado na revista brasileira O Mosquito, também não deixou de registrar a 

sua visão sobre as “explendidas” mulheres brasileiras. De acordo com as vestimentas usadas 

por cada uma delas, é possível perceber que a mulata foi retratada com um cariz muito mais 

sensual e exuberante do que as mulheres brancas: 
 

Figura 105 –  Mas, em compensação, que mulheres!!! 
Explendidas!!! 

 
Fonte: Jornal O Mosquito, n. º 313, 11 de setembro de 1875, p. 3. 

 

Alda, a portuguesa branca também foi descrita como um “delicioso corpo disponível”, 

mas apenas enquanto estava inconsciente, e não por “vocação” como ocorre com a “morena 

brasileira”. Entretanto, ainda que fosse descrita por elementos tão redutores, Marocas era rica, 

o que lhe garantiria, dentro daquele contexto social e econômico, o status de bom partido.  

Sendo assim, causa estranheza tanto a outras personagens como ao narrador que ela 

tenha escolhido se casar com o deputado “Zé do Lixandre”, o barão de Creixomil, um homem 

bem mais velho, de má reputação e que quase não conhecia, mas o mistério logo é resolvido: 
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Casára por casar; casára porque o seu sangue ardente lhe pedia um marido na 
grande precocidade dos temperamenros das zonas equatoriais, casára para 
satisfazer as ambições de seu pae que queiria ser commendador, e que 
imaginara que o melhor caminho para a commenda era ter um genro deputado, 
casára, finalmente, para se ver livre d'esse seu pae, para sahir da casa onde 
quem dava ordens era um preto, o Thomaz, um pretalhão enorme, um hercules 
em ebano, [...] que fôra escravo de seu pae em Pernambuco, que elle libertára, 
quando partira para a Europa, logo depois da morte de sua mulher, a mãe de 
Marocas, – uma morte que para elle fôra sempre inexplicável –  e que elle o 
trouxera comsigo, que arvorara em administrador da sua casa, por quem tinha 
uma amisade que chegava ao fanatismo, e que era quem mandava na casa, 
quem punha e dispunha de tudo (LOBATO, 1890, v. II, p. 129). 
 

Marocas não aceitava mais viver sob as ordens do “amigo” de seu pai, que desfrutava 

plenamente a posição de “dona da casa”, o lugar de sua saudosa mãe. O pai, enriquecido com 

o tráfico de escravos e com negócios fraudulentos, também achava incômodas as queixas e o 

olhar de repreensão da filha. Então o casamento de Marocas era uma boa solução para ambos. 

A relação marital claramente definida pelo narrador do pai da baronesa de Creixomil e 

do escravo liberto Thomaz traz à cena mais um relacionamento bastante controverso para época. 

Divergindo das Ordenações do Reino, a homossexualidade não era um crime previsto nos 

códigos penais oitocentistas, embora ainda fosse “reprimida em uníssono pela sociedade, pela 

Igreja e pela ciência”.  

Para o pensamento da época, o caso apresentado por Gervásio tinha mais um elemento 

agravante: a questão racial. Mas isso não significa que fosse um delírio de autor sensacionalista 

ou algum caso isolado. O historiador Luiz Mott, no seu artigo Relações raciais entre 

homossexuais no Brasil Colônia, enumera uma série de processos inquisitoriais em que um 

senhor de engenho é indiciado por “sodomizar” seus cativos. Entre tantos exemplos, consta a 

acusação contra Pero Garcia: “um senhor de um engenho em Peroaçu, no Recôncavo da Bahia, 

que aos 42 anos, embora casado, descobriu as delícias do amor homossexual: acusa-se que 

‘vencido pelo apetite da carne, cometera o pecado nefando de sodomia’ com quatro parceiros: 

dois mulatos, moradores em sua casa, e com mais dois escravos” (1985, p. 109). 

Essa mesma situação se repetia com os homens religiosos no Brasil. A historiadora Veronica 

de Jesus Gomes afirma que a maioria dos indivíduos que praticavam sodomia com clérigos se 

compunham de escravos, pajens e criados, o que corrobora “o ditado popular existente na sociedade 

portuguesa, que costumava dizer que, devido à tamanha utilização de seus serviços sexuais, não há 

galinha que não ponha ovos, nem criados que não fossem para cometer sodomia: este é o serviço 

que deles se queria” (2001, p. 125).  

O relacionamento amoro do senhor com o seu escravo forro também evidencia 

afinidades temáticas entre o romance de Gervásio e os textos de outros escritores da época, 
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ainda que seu texto tenha sido publicado antes, como O Barão de Lavos (1891), de Abel 

Botelho, que aborda um relacionamento erótico triangular entre um aristocrata lisboeta, sua 

esposa e um menino de rua; e O Bom-Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, que narra a história 

de amor e de morte vivida por um escravo foragido e um jovenzinho militar branco. 

A vida de Marocas ao lado do marido não era nada fácil. Experimentado nas “sciencias 

de devassidões d’amor”, o barão queria aproveitar insaciavelmente todos os minutos da sua lua 

de mel com aquela menina “de ombros largos, peitos salientes e ancas amplas que tinham ao 

andar uma ondulação afrodisíaca” própria das filhas dos países do sol.  Toda a lasciva 

paixão do velho barão de Creixomil só causava aversão, nojo e tédio a Marocas.  

A baronesa esperava ansiosamente que o marido começasse a se sentir farto e voltasse 

à vida antiga de devasso de aldeia, o que não tardou a acontecer. Em poucas semanas o barão 

estava novamente absorvido pelas suas duas paixões dominantes, “as mulheres ordinárias e a 

politica não muito mais fina” (LOBATO, 1890, v. II, p. 146).  

Jovem, bonita e abastada, a baronesa de Creixomil fazia bater mais forte os corações 

masculinos onde quer que passasse. Sem “ilusões românticas”, resistia “a muitas declarações 

de amor, á corte persistente de todos os elegantes que frequentavam a sua soirée e comiam os 

seus jantares” (LOBATO, 1890, v. II, p. 147). Até que um dia, Marocas se deixou envolver 

pelo galante Gustavo Peixoto e, em um dos seus vários encontros furtivos, se viram na cena do 

crime.  

O casamento burguês, retratado através do relacionamento deste par tão assimétrico, se 

traduz em dissabor para a esposa e rotina insípida para o marido. O barão tenta se evadir por 

intermédio da forma mais comum à época, as aventuras sexuais com jovens prostitutas, 

enquanto Marocas acaba por encontrar no adultério a sua saída furtiva.  

Como todos tomam conhecimento do affair de Marocas, o marido se vê obrigado a 

tomar alguma atitude publicamente e desafia o amante da mulher a um confronto de honra. 

Embora, no seu íntimo, ele não se importasse nem um pouco com a traição, duelar era a melhor 

solução para que o nobre decadente e deputado medíocre pudesse continuar casado com 

Marocas, pois, ainda que o marido traído tivesse o direito de processar a adúltera penalmente, 

de expulsar a mulher de casa, de requerer e obter a dissolução do matrimônio, nada disto 

interessava ao barão que vivia às custas da rica baronesa. 
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Figura 106- ... e numerosos policias a surgirem no campo, 
como se tivessem sahido de alçapões, e a 
agarrarem os adversários, a desarmal-os 

 
Fonte: LOBATO, 1890, v. I, p. 265. 
 

Tanto o marido traído quanto o amante recorreram, afinal, a vários subterfúgios para, 

no momento decisivo, invalidarem o duelo. Para retratar tal recuo, Gervásio lança mão da sátira 

social e da comédia de costumes: 
Dissemol-o já uma vez: não conhecemos quem melhor do que Gervasio 
aproveite na scena os costumes, os usos e os ridiculos da nossa sociedade, e 
tam pouco quem como elle, na urdidura de uma comedia, em que a critica 
esfusia viva e ás vezes quasi que em forma de carapuças, tanto concilie as 
conveniencias com o effeito, sem que emfim uma só vez alguem se 
melindrasse com o autor (CARVALHO, 1892. p. 01) 

 
Mesmo que o fracasso do duelo garanta momentos de riso fácil ao leitor, a menção a 

esta forma mais civilizada de cometer um ato tão bárbaro aponta que, mesmo entre os homens 

do grupo dos mais favorecidos, a violência interpessoal, hábito cultural ancestral, ainda era uma 

forma socialmente aceitável de dirimir conflitos e/ou “lavar” a honra. Como o duelo não se 

realiza justamente pela vontade dos contendores, é possível inferir que, paulatinamente, tal 

mecanismo masculino de legitimação social já estava perdendo muito de sua força, pelo menos 

entre os membros das elites esclarecidas e civilizadas. 
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A narrativa da vida da baronesa não foi útil para as investigações do comissário, mas 

através dela o narrador tece críticas sociais contundentes, sobretudo em relação aos negreiros, 

que enriqueciam vendendo gente “como carneiros” e voltavam a Portugal para comprar títulos 

de nobreza; aos políticos que se elegiam subornando os eleitores e não faziam nada de útil com 

os seus cargos e aos casamentos arranjados, que destinariam, muitas das vezes, os conjugues à 

infidelidade.  

 No mesmo período, algumas destas questões também foram amplamente discutidas 

pelo escritor Eça de Queirós, que, como já foi dito, era primo da mulher do autor108 dos 

Mistérios do Porto. N’Os Maias (1888), os Monforte também sofrem a abjeção nutrida pelos 

liberais portugueses em relação àqueles que teriam enriquecido com a escravidão e o tráfico de 

escravos:  
Aqui havia uma treva na história do Monforte. Parece que servira algum 
tempo de feitor numa plantação da Virgínia... Enfim, quando reapareceu à face 
dos céus, comandava o brigue Nova Linda, e levava cargas de pretos para o 
Brasil, para a Havana e para a Nova Orleães.  
Escapara aos cruzeiros ingleses, arrancara uma fortuna da pele do africano, e 
agora rico, homem de bem, proprietário, ia ouvir a Corelli a São Carlos. 
Todavia esta terrível crônica, como dizia o Alencar, obscura e mal provada, 
claudicava aqui e além... (QUEIRÓS, 2014, p. 28).  
 

Em se tratando de romances oitocentistas que abordam o adultério, O Primo Basílio 

(1878) é incontornável. Mas, embora compartilhem a mesma ociosidade, o mesmo tédio 

existencial e tenham igualmente se entregado a conquistadores cínicos, divergindo de Luísa que 

acaba pagando muito caro por sua aventura amorosa, a baronesa de Creixomil segue com sua 

vida mesmo após ter sido pega em flagrante. Marocas não era uma mocinha ingênua, e, talvez 

por isso, ao contrário da personagem criada por Eça, nunca tenha acreditado que o seu caso 

extraconjugal seria uma história de amor como aquelas contadas nos folhetins. 

 Fora o estupro, o adultério e a ameaça de duelo, o já atribulado comissário de polícia se 

viu compelido a investigar outros crimes que pareciam estar ligados ao “Crime do Palácio de 

Cristal”. O corpo da única testemunha ocular da agressão sofrida por Alda é encontrado 

pendurado em uma árvore, e uma jovem aparece, completamente nua, afirmando ter sido 

 
108 O parentesco com Gervásio parecia incomodar o escritor Eça de Queirós, que em carta a Ramalho Ortigão, 
assume ter boicotado a indicação do marido da prima como seu biógrafo que talvez fosse feito pelo editor 
Chradron: “Conhece Você, nos juncais do Porto um tigre por nome Chardron? Essa fera escreveu-me há tempos, 
dizendo d'un ton paternel que ia encomendar a minha biografia a um literato da capital. Fiquei azul de pavor. Vê 
Você, daí, Gervásio Lobato fazendo variações sobre o meu nascimento? Escrevi para os juncais do Porto, 
melifluamente, dizendo que seria inútil incomodar um génio, com um assunto tão terre-à-terre; que 
verdadeiramente havia só um homem que, com conhecimento, poderia escrever a minha história - e esse homem 
era... Como o sabia a Você seguro em Paris, citei-o a Você - porque tinha de citar um nome. O tigre reentrou na 
caverna. Eu respirei.” (QUEIRÓS,1961, p.40).  
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atacada durante a noite. David, a tal testemunha, que não havia prestado depoimento antes 

devido a sua posição desfavorável no momento do estupro, encontrava-se, também, trocando 

carícias com uma senhora casada. Depois, quando quis falar, foi-lhe tomada a oportunidade. 

Algum integrante do tal bando, provavelmente, o teria surrado e enforcado.  

Além de ajudar a manter a ação e o suspense da trama, a descoberta do corpo do tal 

homem retrata a maneira com a qual eram realizados os procedimentos médicos nas 

investigações criminais. No tempo da diegese, não havia ainda uma categoria profissional 

distinta e especializada na perícia médica criminal. Então, segundo o narrador, qualquer um que 

fosse habilitado a exercer a medicina poderia ser chamado para esse “trabalho incommodo, 

massador e pouco remunerado” (LOBATO, 1890, v. II, p. 317). 

 Na verdade, a partir do último quartel do século XIX, devido a reivindicações da própria 

categoria, um estatuto próprio e uma capacitação específica à peritagem médico-legal foram 

implementados. Instalações foram destinadas apenas para este uso, e materiais específicos 

foram desenvolvidos e empregados para a realização de testes e exames mais detalhados, para 

que se pudesse, de fato, apurar e comprovar cientificamente o ocorrido.  

Novos métodos e produtos químicos passam a ser empregados para a dissecação e 

conservação de cadáveres. Surgiam novos tipos de perícias, como a antropometria, a 

toxicologia, a datiloscopia, a grafotecnia e a odontologia forense. Manchas, resíduos e vestígios 

biológicos começam a ser recolhidos e analisados microscopicamente. O estudo de equimoses, 

contusões, fraturas, lacerações e perfurações começam a participar efetivamente da ciência de 

reconstituição do acontecido. Como um historiador, o médico-legista passava a buscar, nos 

corpos violentados, os ferimentos e as marcas que narravam a história do crime, muitas das 

vezes contradizendo, outras tantas comprovando, as palavras da vítima ou do agressor. 

Antes mesmo do emprego recorrente da fotografia, as evidências encontradas no exame 

pericial se juntavam aos processos criminais através de relatórios médicos e descrições 

pormenorizadas, acompanhadas de esquemas pré-impressos, representando o corpo humano, 

nos quais se registravam as agressões encontradas. Segundo a historiadora Maria Lino Garnel, 

estes desenhos podiam retratar o corpo na sua totalidade, de frente, de costas ou de perfil, ou 

mostrar, apenas, uma parte do corpo. Curiosamente, os desenhos empregados pelos legistas 

portugueses “eram sempre imagens de corpos masculinos” (2007, p. 420), como mostram as 

figuras a seguir: 
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Figura 107 –  Esquemas empregados para representar as agressões encontradas nos corpos das vítimas 
 

                                                                         
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: GARNEL, 2007, p. 407-407. 

 

Os jornais revelavam todos os procedimentos e os resultados dos laudos cadavéricos e 

toxicológicos, sem deixar escapar nenhum pequeno detalhe. Os leitores maravilhados com 

aquele “admirável mundo novo”. A ficção atendendo a demanda desse público acabou por 

absorver todo o vocabulário, o jargão técnico e até mesmo o estilo discursivo empregado nestes 

documentos médicos e jurídicos. 

Já outra ocorrência investigada pelo comissário foi a de uma moça que havia chegado, 

recentemente, para aprender, com uma senhora, como se servia nas casas da alta sociedade 

portuense. Naquela noite, enquanto a aspirante a serviçal dormia, um homem invadiu o seu 

quarto com a intenção de seduzi-la. Ela reagiu e conseguiu fugir, mas a “inculcadeira de 

criadas” não deixou que ela levasse nem mesmo as suas roupas consigo. 
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Figura 108 – Uma mulher completamente nua 
sentada no degrau da porta 

 
Fonte: LOBATO, 1890, v. II, p. 387. 

 

O episódio serve de mote para que o narrador comente a exploração sexual em Portugal. 

O crime de lenocínio ou cafetinagem,109 segundo ele, era bastante comum, “acontecia no Porto 

todos os dias aos centos”. Muitas das vezes, as raparigas vinham à “cidade grande” iludidas, 

acreditando que iriam trabalhar honestamente e melhorar de vida, mas acabavam em alguma 

casa de prostituição e registradas no Livro Geral de Matrícula das Toleradas.  

 
109 Artigo 405º 
Se, para satisfazer os desejos deshonestos de outrem, o ascendente excitar, favorecer, ou facilitar a prostituição, 
ou corrupção de qualquer pessoa sua descendente, será condemnado a prisão de um a tres annos, e multa 
correspondente, ficando suspenso dos direitos políticos por doze annos. 
§ 1.0 O marido, que commetter o mesmo crime a respeito de sua mulher, será condemnado no maximo do 
desterro, e multa de tres mezes a tres annos do seu rendimento, ficando suspenso dos direitos politicos por doze 
annos. 
§ 2.º O tutor, ou qualquer outra pessoa encarregada da educação, ou direcção, ou guarda de qualquer menor de 
vinte e cinco annos, que commetter o mesmo crime a respeito desse menor, será punido com prisão de seis 
mezes a dois annos, e multa correspondente, e suspensão por doze annos do direito de ser tutor, ou membro de 
algum conselho de familia, e do de ensinar, ou dirigir, ou concorrer na direcção de qualquer estabelecimento de 
instrucção. (PORTUGAL, 1852, Seção 4a – Cap. IV – Tit. IV – Liv. II, p. 119-120). 
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O registro “profissional”, na prática, significava mais uma violação para essas mulheres. 

No último quartel do século, a legislação e o discurso social disseminam a ideia de que elas 

eram ameaças à estabilidade social e à moral pública. O discurso e as normas pregam uma 

grande higienização, submetendo as prostitutas a rigorosos controles sanitários, visando evitar 

a propagação das doenças venéreas. A regulamentação não era pensada para defender quaisquer 

direitos a quem se prostituía, mas para garantir a saúde e o bom nome dos seus clientes. “As 

prostitutas interpretavam claramente o exame com o espéculo como um acto humilhante de 

voyeur que infligia dor física e mental às mulheres já sofredoras” (WALKOWITZ, 1991, p. 

412).  

O narrador afirma ainda que a maioria dessas histórias nem eram denunciadas, se 

“harmonisavam a contento de todos”, geralmente com pagamento de indenizações às famílias. 

Já os poucos casos que chegavam a ser levados ao conhecimento das autoridades, não se 

constituíam em processos, ora porque os ofendidos retiravam as suas queixas, ora porque “a 

politica mettia-se na questão, para não comprometter os altos figurões que do ordinário 

representavam o papel de tyranno n'essas, tragédias da alcova” (LOBATO, 1890, v. III, p. 21).  

O cientista social José Machado Pais (1985, p. 947) confirma que as alcoviteiras do 

século XIX acumulavam as funções de “entregar” mulheres aos seus clientes e de oferecer as 

suas casas como alcouce. As próprias “engatadeiras” recrutavam jovens muito pobres com 

promessas de trabalho digno ou dinheiro fácil: 
Com efeito, e muito embora as donas de casa dos meados do século XIX se 
servissem das chamadas inculcadeiras ou engatadeiras, elas próprias 
desempenhavam, normalmente, a função de recrutamento, e por isso se 
designavam também como alcoviteiras. Com o virar do século surgem as 
engatadeiras a tempo integral, passando a actuar como verdadeiros agentes de 
tráfico conhecedores dos mais ardilosos segredos de marketing. Nas chegadas 
dos comboios à capital ou na província, para melhor poderem actuar, até se 
apresentam, sofisticadamente, trajadas de irmãs da caridade ou com uniformes 
de enfermeira. Às pequenas que andam na venda de peixe e de fruta são feitas 
propostas com mobilizadores atractivos pecuniários. 
 

 O comissário achava que estava cada vez mais próximo da verdade, mas a falta de 

recursos o deixava de mãos atadas. Quase ninguém se importava com a sorte da filha de “um 

valdevinos, um saltimbanco, um comico qualquer, sem importancia alguma e de quem não 

havia nada a temer” (LOBATO, 1891, v. V, p. 107). Como se os indivíduos que não 

desfrutassem do prestígio e do respeito “da gente de bem” estivessem ainda mais suscetíveis à 

violência justamente por isso, e “a letra da lei” garantia mesmo essa diferenciação. A opinião 

pública parecia pensar que aqueles sofrimentos e dores eram quase um castigo merecido:  “– 

Qual crime! Uma patuscada, uma brincadeira com uma rapariga, mas esses patetas dos jornaes, 
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como não teem que pôr nas gazetas, em apanhando alguma noticiasinha tratam logo de a 

estender o mais que podem e de fazer bulha com ella...” (LOBATO, 1891, v. V, p. 105).  

A filha do ator tinha um protetor incansável. Se durante o dia Heitor, o “rei da moda”, 

desfilava pela cidade com o seu “dog-cart”, sempre acompanhado da sua namorada “de 

fachada”, na verdade uma atriz, ao pôr do sol, disfarçado de “magarefe” e com a ajuda de 

Passinhos, fazia as suas descobertas.   

Após alguns meses, ele encontrou uma “alcouceira” fora do comum no Porto, a 

misteriosa Julieta. A tal mulher andava vestida de homem, galopando, à noite, com seu cavalo, 

voltando para casa, sempre com alguma moça desmaiada na garupa. Depois de tentar seduzir 

algumas jovens da cidade, inclusive a italiana de Heitor com quem fugiria mais adiante, foi 

alcunhada de “D. Juan de novo sexo”: 
[...] adorador, que durante toda a noite lhe estivera a fazer tão vehementes 
declarações d'amor, e era uma mulher! 
O assombro da italiana foi enorme!  
Era a primeira vez que na sua vida se encontrava n'uma situação d’aquellas! 
(LOBATO, 1890, v. III, p. 326).  
 

 Para preparar o leitor, o narrador cita alguns escritores, como René Maizeroy110 e Jean-

Louis Dubut Laforest,111 que, segundo ele, fizeram muito sucesso produzindo “uma litteratura 

decadente e erótica”, sobre “paixões viciosas e doentias”. (LOBATO, 1890, v. III, p. 325-326). 

Aparentemente, divergindo do comentário feito em relação ao tema das obras dos autores 

citados, n’Os Mistérios do Porto, não há, por parte do narrador, descrições e nem menções que 

relacionem a homossexualidade a um comportamento imoral ou degenerado.  

 Heitor cria situações para encontrar a tal Julieta e, granjeando a sua confiança, conseguir 

entrar em sua misteriosa casa. Ao realizar com êxito o seu plano, o jovem paladino acaba por 

ouvir toda a triste história de vida da obscura mulher. Órfã e pobre, ainda muito criança, ela 

teria sido violada por um merceeiro, que sempre lhe oferecia agrados: “aconteceu-me uma 

catastrophe, fizeram-me uma d'essas infamias ignobeis, que me ensinaram logo desde 

pequenina a conhecer a cobardia e a vilesa dos homens” (LOBATO, 1890, v. IV, p. 157).  

E essa não seria a sua última grande decepção com o “sexo forte”. Após o ocorrido, a 

menina foi levada pela madrinha para o “Asylo das raparigas abandonadas”, onde permaneceu 

até os 15 anos. Ao sair do asilo, foi morar com a sua protetora, que se encontrava muito doente.  

 
110 René Maizeroy era o pseudônimo do Barão René Jean Toussaint.  Seu romance Les Parisiennes: Deux amies 
foi um grande sucesso de vendas, mas lhe valeu uma multa de mil francos para obscenidade. 
 
111 Jean-Louis Dubut de Laforest, escritor francês que publicou muitos livros sobre temas considerados ousados 
para a época. Na ocasião da publicação de La Gaga, em 1885, foi processado e condenado por obscenidade.   
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Devido às circunstâncias, as duas recebiam constantes visitas de um jovem e bondoso 

médico, por quem Julieta se apaixonou. Quando a idosa senhora faleceu, o casal enamorado 

marca casamento. Ao descobrir que a noiva não era mais virgem, o rapaz, irado, desiste da 

união sem que ela pudesse proferir uma palavra sequer.  

A postura do médico e do pai de Alda, em evidente contraponto com o comportamento 

de Heitor, mostram como era comum o abandono de mulheres, que ocorria por conta do 

machismo, de injustos tabus sociais ou, simplesmente, do desinteresse do parceiro, que 

enfastiado trocava de parceira.  

Para eles, quase sempre, era possível voltar atrás, mas para elas, um relacionamento 

desfeito podia ser um duro golpe. Até as destemidas e fortes mulheres do povo, que enfrentavam 

todos os dias as mais variadas adversidades para sobreviver, sucumbiam diante do desolador 

adeus do amado, que não só deixava saudades, mas também o estigma de mulher “largada pelo 

marido” ou, para as solteiras, a infâmia de ser reconhecida como um corpo usado e desonesto, 

sem valor e sem serventia.  

Mesmo as vítimas de estupro sofriam com a desonra da perda da virgindade. Sozinhas 

e sem oportunidades de sobrevivência material, muitas acabaram, de fato, engrossando as 

fileiras da prostituição: 
Essa foi a segunda catastrophe da minha vida, que foi resultante da primeira, 
e ao mesmo tempo origem de todas as outras que se lhe seguiram n'um 
encadeamento monstruoso, que tem constituido toda a minha vida, e que 
fizeram de mim a mulher que hoje sou (LOBATO, 1890, v. IV, p. 184). 

 
A homossexualidade, bem vemos, aparece então como uma reação à brutalidade 

masculina. A mulher agredida e desamparada, por medo e aversão aos homens, decide assim 

amar outras mulheres, cúmplices no mesmo sofrimento.  

Segundo o historiador Paulo Drumond Braga, “de facto, no século XIX e no primeiro 

quartel do século XX, foi usual considerar-se que as prostitutas eram dadas ao lesbianismo” 

(2010, p. 1198). A prostituta homossexual, de tão frequente na vida real, acabou por se tornar 

um cliché na literatura da época.112 Muito atentos aos vários aspectos da turbulenta vivência 

urbana, os escritores não poderiam deixar de retratá-las. A Julieta de Gervásio Lobato é uma 

delas: 
 
 
 
 
 

 
112 Encontramos vários exemplos na poesia de Baudelaire, em Nana, de Zola, no Livro d’Alda, de Abel Botelho e 
n’O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. 
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Figura 109 – Imagem de Prostitutas, Coleção Sirot Angel 

 
Fonte: DUBY; PERROT, 1991, p. 402. 

 

Após relatar a sua triste história de vida, Julieta confessa a participação nos misteriosos 

crimes que assolavam a cidade: havia atraído e drogado a pobre Alda, para que um importante 

comendador realizasse as suas fantasias; com a ajuda de seus comparsas, tinha silenciado 

David, o homem que testemunhara o estupro; e era ela a dona do bordel que aliciava meninas 

pobres para o deleite dos poderosos do lugar. 

Por mais fantasioso que possa parecer, o caso do “D. Juan do novo sexo” teria sido 

inspirado na história verídica de uma famosa mulher do Porto oitocentista, Henriqueta Emília 

da Conceição. Gervásio teria se apropriado de todos pormenores espantosos da biografia desta 

mulher para incrementar o seu enredo. Registros e documentos históricos comprovam os pontos 

em comum entre a realidade e a ficção. 

Como Julieta, Henriqueta ficou órfã aos sete anos e, naquela idade, ela foi vítima de 

abusos sexuais. A moça também cresceu em um recolhimento, do qual saiu oito anos depois, 
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para viver com uma parenta. Esta, diferente da tia da personagem, era dona de um bordel, onde 

Henriqueta fez fama e fortuna. 

Anos depois, a cortesã, sem rivais a sua altura, igualmente levava uma vida extravagante 

e tinha como uma de suas peculiaridades o fato de se apresentar, nos lugares mais seletos, 

vestida de homem e a fumar charuto. Já por isto, ela poderia ser considerada “fora-da-lei”.  

Ademais, muitas mulheres do Portugal daqueles idos foram capturadas e encarceradas, 

simplesmente, por usarem roupas masculinas e agirem como se fossem homens. Os jornais da 

época estão repletos de notícias sobre estes episódios. Tais mulheres, é claro, não eram 

abastadas como Henriqueta. 
 

Figura 110 – Notícia sobre a Mulher-homem 

 
Fonte: Jornal Diario Illustrado, n.2111, 08 de março de 1889, p. 1. 

 

Por ser remediada Henriqueta podia sair pelas ruas da movimentada cidade e passear, 

sem ser incomodada, durante o dia, de charrete conduzida por chofer, já à noite montada no seu 

elegante cavalo. Trajada como uma mulher ou como um homem frequentava, com muita 

assiduidade, as mais sórdidas tabernas do Porto, onde, fraternalmente, confraternizava com 

vadios e larápios, que eram seus cúmplices em assaltos e falcatruas, para logo a seguir se dirigir 

a um grande hotel, pagando muito bem para conviver com o que de melhor havia na sociedade 

portuense. 
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Figura 111 – Litogravura de Henriqueta  

 
Fonte:  DUARTE JUNIOR, 1877, p. 02. 

 

O que mais teria transtornado esta mulher incomum seria “a sua profunda e estranha 

amizade por uma rapariga franzina”, candidamente chamada de Teresinha de Jesus. A tal 

jovenzinha não tardou a morrer de tuberculose, no Hospital da Ordem do Terço e Caridade. No 

Cemitério do Prado de Repouso, Henriqueta mandou construir um mausoléu com uma estátua 

de São Francisco em mármore italiano que se transformou em uma "homenagem ao amor entre 

duas mulheres". Hoje tem duas placas que avisam "é proibido colocar cera" e “que o santo é 

milagroso". 
 

Figura 112 – Fotografia do Cemitério do Prado do Repouso 

 
Fonte: Acervo do autor, 2016. 
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Na hora de se despedir e de fechar o esquife da amada, Henriqueta, alegando querer ter 

maior privacidade, pediu aos empregados para ficar a sós com o corpo de Teresa. Mas, naquele 

momento, a cortesã teria aproveitado, com uma navalha de barba, teria cortado a cabeça do 

desmedrado cadáver, embrulhando-a em um lenço e escondendo-a em um saco que levou 

consigo para a casa. 
 

Figura 113 – Notícia sobre um cadáver profanado 

 

 

 
 

Fonte: Jornal do Porto, n.54, 09 de março de 1869, p. 2. 
 

Em março de 1869, Henriqueta foi denunciada por manter em uma cômoda da sala, 

junto a uma lamparina de azeite, um macabro sacrário, constituído por “uma caixa de madeira 

envernizada, em fórma de oratorio, com um vidro na frente”, onde se achava envolvido em 

tecidos de renda o crâneo de Tereza. A busca teria comprovado aquilo que o avolumado 

falatório da cidade do Porto dizia. Henriqueta, estando em causa o crime de profanação de 

cadáver, foi detida e encaminhada para o juízo criminal do 1.º distrito. 

Em todos os periódicos portuenses a notícia sensacionalista fez a manchete nos números 

que iam daquela semana até ao final do mês. Os jornalistas o revelaram com todos os 

pormenores sórdidos e as possíveis razões do sucedido, mas só um explorou abertamente a 

dimensão íntima entre as duas mulheres. O Braz Tisana do dia 10 de abril de 1869 trazia uma 

nota com estes dizeres: 
Existe n’esta cidade uma bem conhecida rameira, chamada Henriqueta, 
exquisita em todo o seu viver; ha mezes, que tinha engajado para a sua 
companhia uma outra rapariga de quem se mostrava intima amiga, trazendo-a 
com todo o aceio, esmerando-se em fazer-lhe todas as vontades. Esta rapariga 
morreu; sendo-lhe por aquella feito um bom enterro (p. 3). 
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Contrariando as expectativas, a opinião pública considerou que a degolação do cadáver 

era uma prova da paixão irremediável sentida pela ré e achou por bem que ela fosse liberada. 

Segundo relatos da época, Henriqueta teria contado com a conivência de homens importantes 

e influentes, que desejavam mantê-la calada. A cortesã foi mesmo libertada da prisão, mas 

nunca mais se livrou do peso da ausência da sua amada Teresinha. 

Em 1877, o escritor A. J. Duarte Júnior foi o primeiro a escrever um romance baseado 

na história da cortesã, dando à obra o título Henriqueta ou uma heroína do século XIX. Dois 

anos depois, foi a vez de António Garraio também usar o mesmo mote para produzir o seu 

drama teatral Henriqueta: A Aventureira. Sendo o último dos oitocentos a empregar esta mesma 

matriz, Gervásio Lobato põe em cena os dramas desta célebre prostituta portuense em Os 

Mistérios do Porto. 

Observe-se que a exumação do corpo da amada, tão frequente na literatura noir 

oitocentista, era sempre realizada por personagens masculinos. A história de Henriqueta marca 

essa inversão de papeis também na literatura.  No romance de Gervásio, este famoso “caso de 

sensações” não é contado apenas com palavras. As gravuras do cenógrafo e desenhista Manuel 

de Macedo oferecem ao leitor, a partir de uma narrativa gráfica, uma interpretação própria dos 

episódios e a visão do artista sobre aquela mulher: 
 

Figura 114 – ... passando vertiginosamente diante dos olhos 
d’elles como cavaleiro de balada medieval 

 
Fonte: LOBATO, 1890, v. III, p. 386. 
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Figura 115 – Fujamos! Fujamos! disse Julieta  

   
Fonte: LOBATO, 1891, v. V, p. 376. 

 

Gervásio também não foi muito fiel aos dados biográficos de Henriqueta. Ao 

“transformá-la” em Julieta, a cafetina delinquente do romance, o escritor também faz uma 

releitura dos fatos, tornando-a vítima e depois cúmplice do homem que um dia ela amou. Assim, 

a história de vida da cortesã apaixonada se mistura com a de um outro criminoso incomum que 

“assolou” o Porto e Rio de Janeiro no final do século, o grande médico e envenenador Urbino 

de Freitas. 

O dr. Jubim que é o responsável pelo preparo dos rebuçados e das beberagens 

narcotizadas para entorpecer as moças e assassinar outras personagens d’Os Mistérios do Porto 

teria sido criado à imagem e semelhança do dr. Vicente Urbino de Freitas. O aluno brilhante da 

Escola Médico-Cirúrgica do Porto, formado com distinção e logo aprovado como lente da 

cadeira de Fisiologia da instituição que o formou, por pura ambição financeira, teria 

envenenado o cunhado e os sobrinhos visando desfrutar a herança da distinta e rica família da 

mulher.  

Durante meses, o chamado “Crime do Porto” ganhou destaque na primeira página de 

vários jornais. Tal cobertura incluía a principal seção da revista O Occidente, escrita por 

Gervásio Lobato: 
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Figura 116 – Chronica Occidental abordando o “Crime do Porto” 

 
Fonte: Revista O Occidente, n. 408, 21 de abril de 1980, p. 1. 

 

Figura 117 – Notícia em primeira página do “Crime do Porto” 

                
Fonte: Jornal Diario Illustrado, n. 6120, p. 17 de abril 1890, p. 1. 
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O caso policial envolvendo, como réu, o renomado médico, que tinha feito importantes 

descobertas sobre a profilaxia da hanseníase, foi instaurado, considerando apenas o homicídio 

por envenenamento “cometido na pessoa do menor Mário Guilherme Augusto Sampaio”, o 

sobrinho da esposa de Urbino. A morte do menino, dos três casos de suspeita de 

envenenamento, foi a única a ter a causa realmente comprovada por laudos cadavéricos e 

toxicológicos.  

Em 1893, Urbino foi preso, julgado e considerado culpado, e o Tribunal da Relação do 

Porto, por acórdão de 3 de fevereiro de 1894, fixou pesadas penas, envolvendo muitos anos de 

prisão e décadas de degredo na África.  

Camilo Castelo Branco amigo indefectível do irmão do dr. Urbino de Freitas, o editor 

José António Freitas Fortuna, escreveu uma carta piedosa para mais um criminoso português: 

Ainda tenho na minha alma despedaçada lagrimas para o seu enorme 
infortúnio. Ao sahir deste horrendissimo mundo deixo-lhe duas 
palavras – coragem e esperança. 
Que a justiça humana recebe da justiça divina um raio de luz que chegue 
ao seu abysmo. Adeus, meu desgraçado amigo. 
(2002, p. 1121). 
 

Camilo sentia-se tão próximo à família de Urbino que, ao “começar a sentir um afecto 

posthumo ao [seu] cadaver” (2002, p. 1120), solicitou ao amigo o próprio sepultamento no 

jazigo dos Freitas. Fortuna de Freitas aceitou a tarefa que lhe fora incumbida, alegrando o 

escritor que então lhe escreveu: 
Não sei se esta chimera, que vagueia na região tenebrosa e na crypta dos 
mortos amados e chorados, foi a despertadora vontade que me domina há anno 
e meio de ser enterrado no seu jazigo. 
O meu querido Freitas acceitou com ternura fraternal a oferta do meu cadáver, 
e d’essa arte, permmitindo que eu fizesse parte da sua familia extinta, quiz 
continuar além da vida a tarefa sacratissima da sua dedicaçao incomparavel. 
Bem baja e adeus. 
(2002, p. 1121). 
 

Por envolver nomes conhecidos e pessoas abastadas, o processo rodeado de grande 

polêmica se transformou, na altura, em uma das causas médico-legais mais conhecidas da 

Europa. Vários especialistas portugueses e peritos estrangeiros debateram as provas e a análise 

das autópsias, sem que chegassem a conclusões definitivas e unânimes sobre as substâncias 

tóxicas empregadas. A defesa, certamente instruída por Urbino, fez de tudo para inutilizar ou 

desacreditar as evidências toxicológicas apuradas na autópsia do menino e na exumação de seu 

pai. 
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O acusado acabou sendo degredado para Angola. Mas, graças a um indulto régio, 

publicado em 16 de maio de 1905, foi-lhe conferido o direito de deixar a África, e o condenado 

acabou se mudando para o Brasil. Esta decisão acabou causando muita repercussão negativa na 

imprensa brasileira, que discutiu os malefícios e os benefícios da presença do médico que, 

simultaneamente, era perverso e brilhante em solo pátrio.  

Muito se escreveu sobre a biografia do dr. Urbino de Freitas, mas, para além dos 

registros em periódicos, quase não há menções ou documentos que esclareçam os detalhes da 

passagem do médico pelo Brasil, embora ele tenha permanecido e clinicado no Rio de Janeiro 

por quase dez anos.  

Autoridades brasileiras, como o médico sanitarista Oswaldo Cruz, no intuito de garantir 

que o médico assassino não se fixasse no Brasil, tentaram cassar a sua licença e o processar por 

exercício ilegal da profissão, o que garantiria a sua deportação. Contudo o médico, munido de 

67 contos de réis, referentes à herança de sua mulher e tendo amigos e conhecidos influentes, 

como o cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, Fernão Boto Machado, e o senador Rui 

Barbosa, prosseguiu com a sua carreira médica, sem ter muitos aborrecimentos, como as 

notícias de jornais revelam: 
 

Figura 118 – Divulgação de consultórios médicos 

  
Fonte: Jornal O Paiz, n. 10.355, 12 de fevereiro de 1913, p. 10. 
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Figura 119 – Nota de agradecimento ao illustre scientista Dr. Urbino de Freitas 

 
Fonte: Jornal Gazeta de Noticias, n.162, 11 de junho de 1910, p. 6. 

 

Figura 120 – Notícia sobre o estado de saúde do Sr. Ruy Barbosa 

 
Fonte: Jornal Gazeta de Noticias, n.233, 21 de agosto de 1910, p. 6. 
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Figura 121 – Notícia sobre a conferência do Dr. Oswaldo Cruz com o Sr. Ministro de interior e justiça  

 
Fonte: Jornal Gazeta de Noticias, n.172, 21 de junho de 1906, p. 1. 
 

Figura 122 – Notícia sobre o embarque do cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Jornal O Paiz, n.10396, 25 de março de 1913, p. 3. 
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Graças a um segundo indulto, publicado em 1913, o médico pôde regressar a Portugal, onde 

tentou, mais uma vez, comprovar a sua inocência, contando sempre com o apoio da esposa, que 

nunca o deixou, mas, entretanto, uma pneumonia adquirida em sua terra natal pôs termo à sua 

vida meses após a sua chegada.  

 No intervalo de tempo transcorrido entre o momento de sua prisão até o dia de sua 

morte, vários textos sobre ele foram publicados, sobretudo em periódicos. Essas obras 

fortemente influenciadas pela ciência da época mergulharam na polémica médico-legal 

referente ao envenenamento trazendo todas as minúcias do processo. Entre elas estão O Crime 

da Rua das Flores no Porto: Opiniões da Imprensa e Provas Obtidas contra o Supposto 

Envenenador o dr. Vicente Urbino de Freitas (1890), publicado pela Empresa do jornal O 

Combate; Uma Causa Celebre com o Retrato e Biografia do Dr. Vicente Urbino de Freitas 

(1893), de Alberto Conrado; Os Crimes de Urbino de Freitas - Crimes e Criminosos Célebres 

[18--], de Belo Redondo e Tomé Vieira; Urbino de Freitas (1898), de Sottomayor e Verdadeira 

História de Urbino de Freitas e da Sua Infeliz Familia (1904), de Agostinho Veloso de Silva. 
 

Figura 123 – Litogravura do Dr. Urbino de Freitas 

 
Fonte: Jornal A Illustarção Portugueza, n.50, 16 

de maio de 1890, p. 6. 
 

Entre tantos escritos, o “romance de sensação” de Gervásio Lobato se destaca 

justamente por não retratar com rigor aquilo que tinha sido narrado por testemunhas, por 

médicos, por peritos e por juízes. “Com o interesse d'um artista” a história do médico 

prestigiado que, por um motivo tão vil, transgrediu não só as leis, mas também o tão solene 
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juramento de sua profissão, o escritor, assim como fez com o caso de Henriqueta, transforma 

toda a situação deixando-a bem mais verossímil e atraente para o público. 

Curiosamente, além dos doces e das bebidas feitos ou servidos com poderosos 

narcóticos, o médico envenenador do romance também domina técnicas hipnóticas capazes de 

induzir as pessoas a sentirem, a pensarem ou agirem de acordo com sua vontade: 
A interrupção de Heitor produziu no espirito do commissario de policia o 
mesmo effeito que produzira momentos antes o verbo narcotisar, e de novo o 
dr. Henriques se calou como que ferido por uma nova idéa.  
Heitor imaginou que esse silencio vinha de qualquer duvida que o 
commissario tivesse ácerca dos effeitos do hypnotismo apressou-se em 
confirmar o que dizia: 
O hypnotismo hoje está dando effeitos realmente sobrenaturaes, produzindo 
um estado de lethargia egual ou superior ao lethargo produzido pelos 
narcoticos, e até na Allemanha, onde esta nova sciencia está sendo estudada 
mais a serio se tem feito, com esplendidos resultados, experiencias da 
hypnotisação para substituir os narcoticos em certas operações dificeis e 
dolorosas  
– Não, não pode ser, disse o commissario de policia, pensando em voz alta e 
não respondendo ás palavras de Heitor, mas sim a umas consideraçoes que 
mentalmente estava fazendo.  
(LOBATO, 1890, v. IV, p. 345). 
 

N’Os Mistérios do Porto, as passagens sobre a hipnose debatem se o transe funcionaria 

como um elemento facilitador da ação de criminosos ao privar alguém dos seus sentidos. Isto 

era uma questão em franco debate naquele momento. Estudiosos debatiam se um indivíduo 

hipnotizado se reduziria mesmo a um autômato sob as ordens do seu hipnotizador e qual seria 

o poder da sugestão em um transe hipnótico. 

Ainda que se tenha chegado a um consenso de que o transe hipnótico não seria capaz de 

subjugar totalmente uma pessoa e nem de transformar um “cidadão honesto” em um bandido, 

as descobertas e os avanços alcançados nas últimas décadas do século XIX representaram um 

passo extraordinário para a compreensão dos fenômenos da mente. O hipnotismo estava em 

evidência e fornecia evidências de que notáveis mudanças somáticas podiam ser ocasionadas 

unicamente por influências psicológicas, abrindo campo, por exemplo, para que os estudos de 

Sigmund Freud e para a criação da psicanálise. 

O inconsciente, que durante muitos anos estivera sob discussão entre os filósofos como 

conceito, se tornava algo concreto, tangível e sujeito à comprovação através da experiência. 

Mas a parte mais profunda e insondável da psique humana não deixava de guardar segredos, 

assombrando o público leigo e, por isso, sendo abordada no enredo de romances como o de 

Gervásio. 
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Além de apresentar essa discussão, as cenas dedicadas exclusivamente à investigação e 

aos interrogatórios fazem com que o leitor descubra a existência de uma associação secreta 

formada por homens ricos e de prestígio que, para realizarem os seus mais perversos desejos, 

se valiam dos serviços oferecidos pelo médico, pela cafetina e pelo bando de malfeitores que 

agia sob as ordens de ambos. 

Após o desbaratamento da quadrilha, que rendeu a prisão somente dos membros mais 

desvalidos, todos tomam conhecimento de quem era o violador de Alda, um importante 

comendador, que confessa ter “encomendado” o ataque à mocinha que ele tentara seduzir:  
Ora a minha gran-mestra sabia perfeitamente que dinheiro tinha eu: astucia 
tinha-a ella: audácia tinhamol-a nós ambos. 
– Eu disse-lhe: quero aquella rapariga: por força! 
– Por força? Perguntou-me ella fitando-me. 
– Por força. 
– Gasta-se o que se gastar? 
– Gasta-se o que se gastar. 
– Empregando-se todos os meios? 
– Empregando-se todos os meios. 
– Todos, todos? Insistiu ella olhando muito para mim. 
– Todos! Respondi eu sem a mais ligeira hesitação. 
– Muito bem! Hade ter essa rapariga  
(LOBATO, 1891, v. V, p. 110). 
 

A presença de tal associação no romance revela indícios da existência de verdadeiras 

organizações criminosas que agiam no século XIX. De acordo com o que é narrado, essas 

quadrilhas, que até parecem ser muito rudimentares, se comparadas com as grandes facções 

criminosas da atualidade, exerciam funções muito semelhantes às atividades dos grupos de 

contraventores e delinquentes atuais.  

Tais grupos atuavam em clandestinas casas de jogo e bordéis, gerenciando a jogatina, a 

prostituição e a oferta de bebidas alcoólicas ou de alcaloides para os consumidores de luxo. 

Para satisfazerem seus exigentes clientes de alto poder aquisitivo, eles frequentemente 

recorriam ao tráfico de mulheres e de crianças para alimentar e renovar o “comércio” do sexo.  

Ao abordar a atuação criminosa dessas “associações secretas”, o romance também 

revela as contradições de uma sociedade que reprimia os “vícios” dos pobres, mas tolerava os 

dos ricos. Segundo Alexandra Lousada, a condenação da bebida e do jogo recai sobretudo na 

sua prática por parte de populares, já que eram consideradas pelo senso comum da época a 

origem da violência e da indisciplina desse extrato social. Para as classes mais abastadas, a 

bebida e o jogo eram elementos considerados essenciais para a manutenção dos laços sociais.  

O mistério da existência de “associações secretas”, que, por corrupção das autoridades, 

não eram combatidas, também foi um tema amplamente discutido em outra trama de Gervásio. 
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Escrita com a colaboração de Jaime Vítor, o também “romance de sensação, intitulado “Os 

Invisíveis de Lisboa”, fez tanto sucesso no Brasil que era empregado como exemplo nas notícias 

sobre as quadrilhas brasileiras: 

 
Figura 124 – Notícia sobre 

quadrilha de ladrões 

 
Fonte: Jornal O Paiz, 22 de janeiro 

de 1887, p. 2. 
 

Figura 125 – Notícia Os “Visíveis” do Rio de Janeiro 

  
Fonte: Jornal Diário de Notícias, n. 527, 17 de novembro de 1886, p. 1. 

  

Nos dois romances de Gervásio, as forças policiais mal equipadas, inadequadamente 

treinadas e remuneradas com um baixo salário eram ineficazes no combate a estas quadrilhas. 
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Com exíguo efetivo e empregando métodos ultrapassados e um tanto displicentes, os “agentes 

da lei” que atuavam no Porto não conseguiam resolver nenhum crime sem a ajuda de Heitor.  

Essa mesma visão a respeito do policiamento nas duas maiores cidades portuguesas é 

também veiculada nos periódicos da época. Sobre a polícia do Porto, o jornal O Raio publicou 

uma narrativa icônica que apresenta cenas de lenocínio, de furto e de assassinato decorridas 

enquanto os guardas se ocupam do jogo, e os chefes administrativos da polícia dormem: 
 

Figura 126 – Crítica à polícia da cidade do Porto 

 
 Fonte: Jornal O Raio, n.167, 27 de setembro de 1862, p. 2. 
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Já sobre o policiamento lisboeta, o próprio Gervásio comenta, em crônica da revista O 

Occidente, dois “casos de sensação”. O primeiro versava sobre um assassino que talvez ficasse 

impune se não fosse a ação de “três populares” a capturá-lo e entregá-lo às autoridades; e o 

segundo era a respeito de um jornalista republicano que teria sido vítima do abuso de poder de 

“homens com ligações com a polícia”. 

 
 Figura 127 – Trecho da Chronica Occidental 

 
Fonte: Revista O Occidente, 21 de agosto de 1893, p. 2. 
 

Graças ao herói do romance, Heitor, a identidade do malfeitor foi revelada, e as cenas 

relacionadas ao inquérito e ao julgamento, além de retratar as injúrias e os constrangimentos 

enfrentados pelas vítimas de estupro desde o primeiro momento da denúncia, apresentam 

também a última infâmia pela qual a ofendida poderia passar em um caso desses, a recusa do 

ofensor ao único meio que o isentaria pelo crime sem qualquer outra punição: 
– Não reparei, não.  
– É o artigo 400, paragrapho unico, disse o advogado. Fechando a secção 2a, 
que trata das penas applicadas ao attentado ao pudor, estupro voluntario e 
violação, esse paragrapho diz textualmente: Se porem casar com ella – a 
victima do seu crime – cessará toda a pena.  
– Ora que novidade! tornou o commendador Gonçalves, encolhendo os 
hombros, desapontado, pois esperava que o seu advogado tivesse achado outra 
porta para sahir d'aquella situação, sem ser a porta do casamento, de que elle 
não queria fazer caso.  
– Ah! já sabia o paragrapho unico do artigo 400 ? 
– Isso toda a gente sabe.  
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– E não se quer servir d'elle ? 
– Já se vê que não. 
(LOBATO, 1891, v. V, p. 297). 

 

A investigação termina e o leitor, como um Deus onisciente, conhece todos os detalhes 

da vida de cada personagem. Alda, sem ter muitas saídas, se casa com o comendador, mas 

apenas no papel. O marido foge e a moça consegue se livrar daquela sentença que só era um 

castigo para ela. Sem poder se tornar a senhora do rico e bem-sucedido Heitor, aceita a proposta 

que o rapaz lhe fez. O advogado acabou por não vencer os limites sociais e compra uma quinta 

afastada de todos os olhares e de todos os comentários indiscretos, na qual, com frequência, vai 

encontrar com a moça que vivia com os pais e com o filhinho, parecendo sinalizar que, naquela 

sociedade, a única forma dos dois permanecerem juntos era mesmo aquela.  

Dr. Jubim, assim como o médico envenenador verídico, consegue sair ileso da situação, 

diferentemente de Julieta, que, divergindo até de sua matriz de carne e osso, não tem a mesma 

sorte. Ela morre pobre, tísica e encerrada em um convento. 

 São muitas as interpretações possíveis a respeito deste. Ele pode ser entendido como 

um castigo moral para quem não seguiu os “bons costumes”, o que, de certo, agradaria os seus 

leitores mais conservadores. Também pode ser visto uma tendência literária que destinou a 

morte tantas outras “prostitutas de papel”. Mas, talvez, a leitura que parece ser mais evidente é 

a da denúncia de que a lei dos homens era realmente muito mais dura com mulheres. 

Mesmo que o passado triste de Julieta, a menina que em tão tenra idade conheceu o que 

havia de pior nos homens, não a isentasse de sua reponsabilidade por seus atos, ele evidencia 

que ela sempre foi vítima de quem tinha respeito público, prestígio político, poder econômico 

e nenhum escrúpulo. Seus clientes eram homens influentes que contavam com a hipocrisia, o 

preconceito e a corrupção para fazer valer as suas vontades. 

Os figurões da cidade acompanhavam procissões, faziam suntuosas doações a Igreja, 

mantinham casas de caridade, mas estupravam, corrompiam e encomendavam a morte dos 

pobres coitados que atrapalhavam a realização de seus desejos mais torpes. Isso tudo sem sofrer 

com um olhar reprovador, um nariz torcido ou riso de escárnio. Enquanto as jovens violentadas 

eram infamadas, os artistas depreciados, os pobres humilhados...  Esses parecem ser os 

verdadeiros Mistérios do Porto. 

Gervásio Lobato, ao prometer aos seus leitores histórias picantes, reviravoltas 

rocambolescas e mistérios policiais, oferecia também crítica social e análise política. Sua obra 

discutia a situação daqueles que não se encaixavam no padrão social vigente; dos pobres 
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atraídos à cidade pela promessa de uma vida melhor, que só encontravam o crime e a 

indignidade; das mulheres que sofriam com o assédio, com a violência, com o abandono do 

marido ou do amante, com a dificuldade de encontrar uma ocupação digna, com o aviltamento 

da prostituição e do casamento sem amor.   
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CONCLUSÃO 
 

 

Cada época, cada sensibilidade, cada realidade social desenvolve suas próprias 

percepções do que classifica como crime e de como combater a criminalidade. Isto é facilmente 

comprovado ao se compararem os códigos penais de um mesmo lugar promulgados em 

diferentes períodos. O que antes era penalizado deixa de ser e outros delitos passam a ser 

previstos e castigados devido a mudanças de valores e de noções de justiça e de segurança.  

Conforme afirma Foucault (2010, p.21), há uma semelhança fundamental entre quase 

todos os sistemas legais desenvolvidos e implementados ao longo dos tempos: os mesmos 

códigos, empregados para estabelecer punições e coibir agressões, violações e assassinatos, 

também eram utilizados para acoimar comportamentos, impulsos e paixões inoportunas.   

Durante o século XIX, a elite burguesa de Portugal, ilustrada e urbana, empregava todos 

os esforços possíveis para fazer com que, pelo menos nas suas duas principais cidades, Lisboa 

e Porto, fossem cumpridas à risca as suas severas regras de conduta, indispensáveis ao novo 

modo de vida que se afirmava, uma rotina ainda profundamente regida pela moral religiosa, 

mas que rapidamente se rendia à produção e à acumulação de bens. 

Mesmo os relacionamentos íntimos deviam ser prescritos e regulamentados, acatando 

os limites morais e as demandas do capital, embora, por outro lado, também os afetos, a afeição, 

o amor, o desejo e o prazer, tenham passado a ser experiências muito estimadas pelos burgueses 

em geral. As famílias passaram a ser as primeiras instâncias de realização do indivíduo, e por 

isso mesmo também de vigilância e de repressão. Era preciso defender a honra e a posição 

social – para tanto foram usadas formas por vezes sutis, por vezes cruéis de contenção e 

violência, mas não se podia esticar demais a corda porque novas formas de sentir estavam 

surgindo. 

Os comportamentos e as formas de sociabilidade associados às camadas mais baixas da 

sociedade, incompatíveis com o ideal de civilização burguês, foram duramente reprimidos. A 

pobreza foi, então, criminalizada, marginalizada e deslocada para as periferias dos centros 

urbanos. Em uma época de incertezas políticas, crises econômicas e de grandes desigualdades 

sociais, o policiamento ostensivo e truculento era a principal ferramenta do Estado para proteger 

a propriedade privada e conter ou debelar possíveis revoltas populares. 

Camilo, um grande observador e crítico de seu tempo, soube como poucos entender e 

retratar essas profundas contradições. Com os seus Mistérios de Lisboa, ele mostrou que a 

estrutura complexa, extensa, cheia de reviravoltas, de segredos e de revelações do romance-
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folhetim era muito adequada para representar os amores contrariados, as paternidades trocadas, 

os filhos bastardos, as heranças usurpadas, os homicídios cometidos por ciúme, que, por mais 

fantasiosos que pudessem parecer, ocorriam aos montes e eram noticiados com frequência nos 

jornais da época.  

A história do menino Pedro que, ao completar 14 anos, decide desvendar a sua origem 

e acaba revelando uma enorme sucessão de crimes cometidos por membros do clero, por 

fidalgos distintos e por comerciantes abastados, ainda denunciava que o sagrado lar, a 

quintessência do mundo burguês, também abrigava o sofrimento, a injustiça e a barbárie, e que 

criminoso bem-nascido e rico só era obrigado a se confessar ao padre e só era punido pela 

própria consciência, visto que o dinheiro “reabilita[va], e anistia[va] todos os crimes” 

(CATELO BRANCO, 2003, p. 349).  

 Ser economicamente favorecido em um mundo ainda repleto de miseráveis não era 

suficiente para uma burguesia que ansiava pelo estilo de vida da aristocracia. Com a perda de 

privilégios dos membros do Antigo Regime, as distinções sociais não são mais limites precisos, 

facilmente reconhecidos, legitimados e garantidos pelo nascimento. A nova classe dominante 

formada, sobretudo, por nouveaux riches e consciente de que a maior diferenciação entre os 

seus membros e os indivíduos das camadas mais pobres era mesmo o seu poder de consumo, 

ostentava toda a sua riqueza através de opulentas residências, de luxuosas vestimentas, do 

acesso à educação formal, do refinamento dos costumes e dos modos de agir.  

A dedicação ao trabalho, a disciplina, a sobriedade e a racionalidade exigidas por essa 

nova ordem política, econômica e social, muitas vezes entravam em choque com a realidade de 

boa parte da população citadina, quase sempre advinda das diversas comunidades rurais do país, 

em busca de melhores condições de vida, era considerada como uma gente indolente, rude e 

violenta. A associação entre a pobreza e o crime se estabelece, então, de forma quase imediata, 

e de tal modo que a história da criminalidade se confunde com os dramas quotidianos das 

classes populares oitocentistas, origem dominante e comum aos criminosos condenados, às 

vítimas e aos próprios agentes da lei. 

A imprensa e a literatura, que detinham o poder de cristalizar imagens, de influenciar a 

opinião pública e de pressionar as autoridades competentes, fizeram dos transgressores e dos 

criminosos os seus principais protagonistas. Identificar, castigar, enquadrar, ocultar, tratar e até 

eliminar os delinquentes, sem considerar as causas sociais e econômicas dos seus delitos, eram 

as práticas mais usuais de combate ao crime e à desordem.  



243 
 

 
 

Não era preciso exatamente delinquir para ser preso e degredado no Portugal do século 

XIX. Loucos, pedintes, prostitutas e crianças esfaimadas eram recolhidos, encarcerados e 

degredados simplesmente para livrar as “pessoas de bem” daquele incômodo convívio. A 

justiça como afirma uma personagem de Les Mystères de Paris, era como a carne, cara demais 

para os pobres (2009, p. 911).113  Ainda havia quem tirasse proveito da situação de penúria e 

de desamparo desses “miseráveis” e que achasse que a violência, a fome e o frio enfrentados 

pelos encarcerados faziam parte da “reabilitação” e que a vida na cadeia deveria mesmo ser 

insuportável para que o maior instrumento de repressão oitocentista não se tornasse um refúgio 

desejado por aquela “escória humana”. 

A marginalização era ainda mais acentuada para aqueles que passavam pelo sistema 

prisional. Os presidiários que conseguiam sobreviver às duras condições do cárcere, quando 

reaviam a sua liberdade, se viam absolutamente desligados do contexto no qual estavam 

inseridos, tendo como único destino a irreversibilidade de sua trajetória como criminoso. O 

fenômeno da reincidência também não era analisado como consequência de uma conformação 

social injusta. Ao contrário disto, servia como base e comprovação da concepção da 

criminalidade como manifestação de uma natureza individual anômala, de um psiquismo 

perturbado por uma doença hereditária e/ou corrompida irremediavelmente pelo social. 

Sentindo na pele todas as penalidades infligidas àqueles que não se encaixavam no 

padrão, Camilo ao ser preso como corréu na querela movida por Pinheiro Alves, marido de Ana 

Plácido, empunhou em sua defesa as mesmas armas empregadas para aniquilar publicamente 

os criminosos. O escritor, contando com a ajuda de amigos respeitados e letrados, moveu 

através da imprensa periódica e de sua própria literatura uma campanha baseada na ideia de que 

o adultério, crime de natureza estritamente moral, era quase uma consequência dos casamentos 

baseados em conveniências financeiras, um negócio entre homens, no qual a mulher era mera 

mercadoria, um comércio frio que excluía totalmente o amor.  

Como Aníbal Pinto de Castro afirma, a absolvição de Camilo significava para muitos o 

triunfo das leis do coração sobre as convenções sociais e sobre o poder do dinheiro (2001, p. 

44-45). Em uma época em que o capital era milagroso, “como a vara de Moiséis [tinha sido] 

em tempos melhores” (CASTELO BRANCO, 2003, p. 173), era realmente representativa. 

Um dos grandes pilares dessa bem-sucedida empreitada literária movida por Camilo, 

composta por textos importantes como o Romance dum Homem Rico e Amor de Perdição, é 

 
113 “La justice! Dit Pique-Vinaigre avec um éclat de rire sardonique, c’est comme la viande... c’est trop cher 
pour que les pauvres en mangent” (SUE, 2009, p. 911). 
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Memórias do Cárcere. Nesta obra, o escritor relata “com um realismo avesso a utopias” 

(CHORÃO, 2004, p.454) todas as nuances do quotidiano de privações, de infortúnios e de 

brutalidades enfrentado por centenas de pessoas no interior de uma das maiores prisões 

portuguesas do oitocentos, a Cadeia da Relação do Porto.  

Diante de toda a sorte de criminosos, Camilo comprova que seu lugar não era 

definitivamente o cárcere e que o seu destino não poderia ser o degredo, pois, diversamente de 

muitos dos seus vizinhos de cela, ele não havia cometido qualquer ato de violência. Ao mesmo 

tempo em que se defende, o escritor denuncia a realidade penal e jurídica do seu país, mostrando 

que as bárbaras condições do encarceramento não podiam regenerar e nem educar ninguém e 

que muitos daqueles prisioneiros eram na verdade vítimas de um sistema socioeconômico cruel, 

frio e utilitarista. 

A imagem de transgressor apaixonado, de eloquente defensor dos injustiçados e de 

profundo conhecedor dos tormentos enfrentados pelas almas indóceis e insubmissas difundida 

pelo próprio escritor nesse momento tão conturbado de sua vida foi tão bem urdida e 

retrabalhada ao longo de sua vasta obra, que ele acabou sendo chamado a participar da defesa 

de outros célebres “criminosos passionais”: Viera de Castro e Marinho da Cruz.  

O primeiro réu era um amigo pessoal de Camilo, e o escritor fez tudo o que estava ao 

seu alcance para ajudá-lo, inclusive publicou textos inspirados no acontecido, alegando que 

qualquer um, sem exceção, podia sucumbir frente ao desespero. Mas os esforços de Camilo, 

neste sentido, foram em vão. O renomado orador e político não quis se valer da única brecha 

legal que poderia garantir a sua absolvição do assassinato de sua mulher, a insanidade mental 

temporária. Com sede de glória, recusou a estratégia da qual mesmo Camilo114 não se dera ao 

luxo de abrir mão. Vieira de Castro foi condenado e degredado para África, ainda que boa parte 

da população o apoiasse.  

Já o segundo homicida se declarou um degenerado epilético latente e por pouco quase 

foi inocentado pela justiça militar, mas ao contrário de Viera de Castro, Marinho da Cruz era 

desprezado pela opinião pública. Para aquela sociedade o maior crime do alferes não era 

exatamente o assassinato, era ter uma pessoa do mesmo sexo como objeto de sua paixão e da 

sua loucura. Além disto, a distância etária e social entre os amantes foi explorada negativamente 

pela imprensa, que a todo momento insinuava que o alferes teria se valido da sua posição para 

“desencaminhar” o jovem e inexperiente cabo. 

 
114 O advogado e os médicos amigos de Camilo apresentaram razões de foro patológico e hereditário para 
justificar o comportamento rebelde do escritor (CASTRO, 2001, p 44). 
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A comparação entre esses dois casos comprova que médicos legistas, psiquiatras e 

neurologistas, profundamente inspirados pela teoria lombrosiana, tinham garantido em 

definitivo o seu lugar junto a magistrados, a juristas e a investigadores nos inquéritos policiais 

e nos julgamentos penais.  

Se antes, os alienados eram tratados como criminosos, agora todo criminoso deveria ser 

tratado como um alienado. Na prática, ainda demoraria muito para que os doentes mentais 

deixassem de ser oficialmente identificados como um perigo iminente. No final do século XIX 

e em boa parte do século XX, ainda se acreditava que, para garantir a ordem social e a 

integridade física dos próprios “doentes”, o médico tinha o direito e dever de controlar, excluir 

e retirar tais indivíduos do convívio social.  

Sem levar em consideração os preconceitos e visões de época, o mesmo Camilo que se 

compadeceu e defendeu os seus companheiros de prisão nas Memórias do Cárcere, também se 

compadeceu e defendeu Vieira de Castro, Marinho da Cruz e tantos outros padecentes 

representados em seus inúmeros textos. Ademais, entre sorrisos e lágrimas, amores e 

abandonos, o sofrimento sempre aparece nas obras de Camilo como a “realidade mais 

incontroversa do homem” (CHORÃO, 2004, p.454).  

O “grande” século XIX já estava se fechando, mas a fórmula criada e difundida por 

Eugène Sue ainda não havia se esgotado, e como o criminalista Luís de Pina (1991, p. 90)115 

aponta, o extenso romance de sensação Os Mysterios do Porto, de Gervásio Lobato, é um dos 

últimos exemplos da literatura criminal finissecular. O escritor lisboeta muito conhecido por 

seu sucesso na comédia e na sátira de costumes, baseado em crimes e julgamentos reais, 

também escreveu sobre mortes sangrentas, sociedades secretas, violência e exploração sexual, 

empregando uma linguagem sensacionalista e por vezes picante para os padrões do seu tempo, 

e também urdindo enredos carregados de suspense e erotismo com o intuito de atrair a atenção 

de um público leitor acostumado a acompanhar esses casos nos periódicos. 

Apesar de explorar todo o aparato da “literatura de sensação”, o romance Os Mysterios 

do Porto aborda questões bastante controversas e ainda muito atuais. Ao trazer para as suas 

páginas, por exemplo, o crime de estupro e o de aliciamento de jovens para a prostituição, o 

autor, seja através das intervenções do narrador ou das falas das personagens, evidência que as 

vítimas desses dois crimes, muitas delas adolescentes e crianças, eram repetidamente acusadas 

de deliberadamente provocar ou favorecer a ação de seus agressores.  

 
115 Luís de Pina foi professor da Faculdade de Medicina do Porto, diretor do Instituto de Criminologia do Porto e 
o primeiro diretor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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Mesmo quando realmente se comprovava a ocorrência do delito, a origem e o caráter 

das vítimas eram os principais parâmetros a serem avaliados para se estabelecerem ou não 

punições aos condenados. O castigo era certeiro para aquelas que ousavam denunciar os seus 

agressores: sempre terminavam humilhadas, desonradas e, no caso do estupro, até casadas com 

os seus estupradores, enquanto a honra masculina só era aumentada pela “sedução” de uma 

virgem. Ao dar voz a essas vítimas silenciadas, culpabilizadas e punidas, Gervásio mostra como 

as leis dos homens, naquele momento, em quase nada serviam às mulheres, principalmente às 

mais pobres.  

N’Os Mysterios do Porto nem mesmo o amor foi capaz de vencer tal barreira. Alda, a 

moça violentada, perdeu a sua condição de mulher “casta e honesta”, não podendo se casar com 

o seu noivo Heitor, um rapaz rico e de boa família. Mesmo sinceramente apaixonado pela moça, 

o protagonista da narrativa, que era corajoso o bastante para enfrentar os piores facínoras, não 

foi capaz de lutar contra as convenções sociais, e acaba propondo o concubinato como saída 

para conservar a sua relação com Alda. Muitas vítimas desse tipo de crime tiveram o mesmo 

destino da personagem ou, sem ter outra saída, tiveram que se prostituir para sobreviver, tal 

como faz Julieta, inspirada livremente em Henriqueta Emília da Conceição. 

Ainda que tenha explorado temas muito semelhantes, as obras desses dois autores 

apresentavam muitas divergências. Como exemplos disto, temos as descrições pormenorizadas 

das cenas de estupro e de assassinato, nos romances de Gervásio, permeadas por uma semântica 

sado-erótica, que Camilo evitava empregar. Nas narrativas camilianas, em regra, apenas 

insinuações sobre o ato sexual são observáveis. E, por mais que o narrador dos textos de 

Gervásio, com certa frequência, saia da fria posição de observador e tente uma tímida 

aproximação com o público, este está bem distante do que faz o narrador camiliano.  

Ademais, Portugal se transformou no intervalo de tempo entre as obras desses dois 

autores, o que demandou uma nova estrutura jurídica e um novo sistema de investigação e 

policiamento adaptado a esse novo ambiente. Em pouco tempo e em toda a parte, a ciência 

passa a ser a principal aliada da polícia nas tarefas de materialização e de definição da autoria 

dos crimes. As figuras do perito, do investigador e do detetive, incipientes nos romances de 

Camilo, ganham destaque na literatura produzida por Gervásio.  

Para além das diferenças de estilo e de escolas literárias, é possível perceber nos 

romances de Camilo Castelo Branco e de Gervásio Lobato discussões muito semelhantes 

àquelas descritas em documentação histórica, como processos-crime e pareceres de juristas, e 

oficializadas nos diferentes códigos penais promulgados no século XIX.  
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Camilo e Gervásio discutem a conformação social, política e econômica vigentes na 

vida íntima da grande massa de anônimos e apontam os desejos individuais, as aspirações 

coletivas. Em Camilo, há sempre espaço para a piedade pelos que sofrem sob os rigores da lei. 

Em Gervásio, abre-se o espectro de observação e de análise e as possibilidades de mudanças 

sociais aparecem de maneira mais verossímil, convincente e comovente.  
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