
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 PUC-SP 

 
 

 

 

 

 

Lucimeire Ferrari Dotto 

 

 

 

 

 

 

 

A personagem Miguel e o contraste matutice X civili dade em O Coronel Sangrado 

de Inglês de Sousa 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 
 EM LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA 

 
 

 

 

 

 

São Paulo 

2008 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 PUC-SP 

 

 

 

 

 

Lucimeire Ferrari Dotto 

 

 

 

 

 

A personagem Miguel e o contraste matutice X civili dade em O Coronel Sangrado 

de Inglês de Sousa 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 
 EM LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA 

 
 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre  

em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob a orientaçã o 

do Profª. Drª. Maria Rosa Duarte de Oliveira.  

 

 

 

São Paulo 

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com especial carinho a Elenice Teixeira Ferrari (in memoriam), pelo amor 

incondicional que devotou a mim em todos os seus dias de vida, incentivadora 

permanente desde o início de minha jornada estudantil, e sempre acreditou em mim.  

 



AGRADECIMENTOS 

 

Em tempos modernos, fazer um mestrado ainda é um grande desafio, mas é uma 

jornada extremamente gratificante pela contribuição e generosidade de pessoas que 

direta ou indiretamente estiveram envolvidas colaborando, indicando, discutindo ou 

apenas apoiando. Por isso, é impossível chegar ao seu fim sem agradecer imensamente 

a pessoas importantes e queridas desse período.  

Agradeço a minha orientadora, Profa. Dra. Maria Rosa Duarte de Oliveira pela 

paciência, dedicação, amizade, profissionalismo e, acima de tudo, pela imensa disposição 

e carinho nos momentos mais difíceis do desenvolvimento deste trabalho.  

Ao Prof. Dr. Erson Martins de Oliveira, responsável pelo início de tudo, por ser o 

meu primeiro orientador encaminhou-me para a escolha certa e, ainda, aceitou o convite 

para a qualificação, contribuindo novamente para clarear o caminho desta dissertação.  

Ao Prof. Dr. Eduino José Macedo Orione que também aceitou o convite da 

qualificação, o meu muito obrigada tanto pelas observações precisas que muito me 

ajudaram a guiar este trabalho quanto pela ajuda nos momentos desta jornada.  

Pela presença fraterna e amiga de minhas queridas irmãs Mônica e Silvia que nas 

ocasiões mais difíceis de minha vida me ajudaram com todo o afeto e carinho. 

A meu pai, Aparecido, que, a seu modo, é referência de amor incondicional e o 

meu porto seguro em qualquer circunstância.   

A minha cunhada Patrícia e minha sogra Delasir, pelo incentivo e carinho nos 

muitos momentos de tensão vividos. 

Às tias Idalina e Adélia, que sempre estão a meu lado. 

Aos colegas e amigos professores, diretora e coordenadora da Etec Comendador 

João Rays, pela compreensão e colaboração diante de algumas ausências necessárias 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

À Secretaria Estadual de Educação, pela criação do Projeto Bolsa Mestrado, que 

ofereceu a oportunidade de aprofundar os estudos literários e passar por experiências 

transformadoras seja na minha vida, seja na prática profissional. 

Por fim, agradeço ao meu marido Armando, incentivador permanente de todas as 

minhas opções e referência sempre presente de apoio, entrega, amor, e paciência em 

todos os momentos dessa longa jornada.  



RESUMO 

 

A dissertação tem por objeto de estudo a construção da personagem Miguel Faria 

considerada como uma das personagens-chave do romance O Coronel Sangrado (1877)  

do escritor paraense Inglês de Sousa, estudada à luz do contraste estabelecido entre a 

matutice e a civilidade, tendo como cenário a região amazônica. A análise demonstrou, 

num primeiro momento, por meio da relação da personagem com o contexto da cidade 

(Belém/Óbidos) e do campo (Paranameri), que Miguel vestiu uma máscara social de 

civilizado, embora mantivesse, ainda, a sua natureza selvagem de matuto, para 

sobreviver numa sociedade pautada pela dualidade entre o ser e o parecer. Numa 

segunda etapa, porém, o estudo sobre o modo como o discurso do narrador inscreve o da 

personagem, sob a ótica da concepção bakhtiniana de romance como discurso citado, 

revelou uma personagem que, apesar de construída com certo grau de dialogia, graças à 

parceria com o ponto de vista narrativo por meio do discurso indireto livre, acaba sendo 

conduzida pela voz narrativa, atuando ambas como formas de refração da ideologia 

autoral marcada pelo viés regional – realista. O resultado é um romance estruturado sobre 

duas personagens, Miguel Faria e aquela que dá título ao romance: o coronel Sangrado, 

materializando o posicionamento crítico-ideológico de Inglês de Sousa sobre uma região 

como a amazônica dominada, por um lado, pelo poder do coronelismo e; por outro, pela 

imagem idílica e exótica de sua natureza selvagem. 

 

Palavras- chave : Inglês de Sousa; O Coronel Sangrado; personagem; civilidade; 

matutice. 

 



ABSTRACT 

 

The dissertation has as object of study the building of one of the key characters in 

the novel O Coronel Sangrado  (1877) by the paraense writer Inglês de Sousa. It deals 

about Miguel Faria, a character who occupies a central place in this narrative, seen under 

a clear contrast established between matutice  and civility, having as scenario the Amazon 

region. The analysis demonstrated, at first, through the relationship between the character 

and the city context (Belém; Óbidos) and the countryside (Paranameri), that she wore a 

social civilized mask, although she still kept her wild, rough nature, in order to survive in a 

society ruled by the duality between truth and disguise. Later, however, the analysis 

focused on the way the narrator’s speech inscribes that of the character, under the 

Bakhtinian conception of novel as a quoted speech, revealed a character who, despite 

being built with a certain degree of dialogy thanks to the partnership with the narrative 

point of view through free indirect speech, ends up being conducted by the narrative voice, 

both acting as a refraction of authorial intention marked by the regional – realistic obliquity. 

The result is a novel structured around two characters – Miguel Faria and the one who 

gives title to the novel: the colonel Sangrado – materializing the critical ideological 

standpoint of Inglês de Sousa about a region such as the Amazon dominated, on the one 

hand, by the power of colonelism and, on the other hand, by the idilic and exotic image of 

its wild nature. 

 

 

Key-words: Inglês de Sousa; O Coronel Sangrado; character; civility; matutice . 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO...................................................................................................... p. 9  

  

CAPÍTULO I  

  

1. A duplicidade campo X cidade no contexto do Roma ntismo-Realismo 

do século XIX...................................... ................................................................ 

 

p. 13 

1.1. Um novo gênero de vida........................ ..................................................... 

 

p. 13  

1.2. A polêmica da crítica sobre o enquadramento da  obra de Inglês de 

Sousa: Romantismo ou Realismo-Naturalismo?......... ................................... 

 

 

p. 19 

CAPÍTULO II 

 

 

2.1. A personagem e a máscara da civilidade........ .......................................... 

 

p. 33 

CAPÍTULO III 

 

 

3.1. A Construção dialógica da personagem Miguel pe lo autor: 

confrontos e afinidades............................ ......................................................... 

 

 

p. 56 

CAPÍTULO IV 

 

 

4.1. A personagem Miguel e o Coronel Sangrado...... ..................................... 

 

p. 70 

4.1.1. Sangrado e suas relações no contexto do coro nelismo político da 

Amazônia no século XIX............................. ....................................................... 

 

 

p. 70 

4.1.2. A relação Miguel X Sangrado................. ................................................. 

 

p. 77 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................... .................................................. 

 

 

85 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................... ........................................... 88 

 



INTRODUÇÃO 

 
Os romances do escritor paraense Herculano Marcos Inglês de Sousa não 

tiveram qualquer repercussão entre os seus contemporâneos. Ressaltamos o 

destino infeliz dos três primeiros romances do autor: O Cacaulista  e História de um 

pescador , publicados, primeiro em folhetins, em 1876, nas cidades de Santos e de 

São Paulo e, posteriormente, impressos em volumes; e O Coronel Sangrado  

editado em 1882, mas anunciado, para publicação em 1877. 

Todas estas obras foram publicadas em ambiente ainda dominado pelo 

Romantismo. A leitura do romance como “documento social” é a tônica das leituras 

críticas sobre a obra, principalmente, por parte daqueles que estudam a Amazônia e 

visam ao regional e histórico.  

A preocupação com a leitura socioantropológica da obra inglesiana como 

fonte de informações sobre sociabilidade e a vida cotidiana da Amazônia oitocentista 

“na medida em que esta obra espelha a realidade da forma mais exata possível.”, 

(BARRETO, 2003, p. 143) foi a proposta da tese de Mauro Vianna Barreto - O 

Romance da Vida Amazônica: uma leitura socioantropo lógica da obra de 

Inglês de Sousa  - que se transformou num  livro, em 2003.  

A Dialética da Matutice e da civilidade: uma leitur a crítica dos romances 

de Inglês de Sousa,  de Marcus Vinicius Cavalcante Leite (1996), é exemplo de 

outro estudo que se deteve sobre os modos de vida rurais e urbanos da Amazônia 

do século XIX, a partir da análise das imagens de duas cidades da região - Belém e 

Óbidos - inscritas nos romances do autor. 

A dissertação, Cenas da Vida Amazônica: Ensaio sobre a narrativa d e 

Inglês de Sousa,  também de Marcus Vinícius Leite (2002), constitui exemplo dessa 

vertente. A pesquisa, sob uma ótica interdisciplinar, transita entre Literatura e 

História, para sustentar a idéia de que as obras literárias se constituem como 

domínio da história, buscando produzir, sob a inspiração de Walter Benjamin, uma 

escrita da tradição regional e se apoiando na idéia de ensaio como um constante 

exercício de desvendamento.  

Já Acauã fantástico e realismo maravilhoso no naturali sta Inglês de 

Sousa  (1998), de Lauro Roberto do Carmo Figueira, discute, por meio do conto 
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Acauã , as condições de sobrevivência de um homem integrado às particularidades 

e aos mistérios da floresta amazônica, atentando para as relações entre o imaginário 

e a história.  

Mais recentemente, Corrêa (2004), em Inglês de Sousa em Todas as 

Letras , faz uma espécie de introdução à obra do autor, a partir de uma visão 

panorâmica sobre os livros O Cacaulista  (1876), Histórias de um  pescador  (1875), 

O Coronel Sangrado  (1877) e O Missionário  (1891), com destaque para os 

vínculos entre a literatura, o mito e a história. 

Tendo em vista uma fortuna crítica tão reduzida, esta pesquisa objetiva 

contribuir para a sua ampliação, porém, numa perspectiva diferente: a de centrar-se 

no romance O Coronel Sangrado (1877) para investigar o modo como uma de suas 

personagens – Miguel – constrói-se à luz do confronto entre duas imagens - a do 

civilizado e a do não-civilizado, - típico do primitivismo da região amazônica. 

Miguel Faria, personagem a ser estudada, vive um conflito entre a civilidade e 

a matutice, pois encarna a imagem do homem educado, elegante e de delicadas 

maneiras, mantendo exteriormente a imagem social do homem citadino, ao mesmo 

tempo em que guarda outra, ainda mais profunda e encoberta: a imagem de um 

matuto simples e ingênuo. São essas duplicidades entre civilizado X não-civilizado e 

cidade X campo, enfatizadas pelo posicionamento do narrador frente ao conflito 

vivido pela personagem, que serão alvos de nossa análise, dentro de um contexto 

cultural e literário do século XIX, no qual as tensões entre romantismo e realismo 

são vividas pelo autor, Inglês de Souza, e se inscrevem, também, no seu romance. 

Para a análise de tais duplicidades presentes na construção da personagem, 

faremos uso de três instrumentais teóricos. O primeiro se refere à teoria 

rousseauniana sobre a dualidade ser/parecer, uma vez que a personagem analisada 

vivencia a transformação do homem matuto em homem citadino, provocando 

possível alteração de caráter. A construção da figura dessa personagem parece 

pautada nas reflexões filosóficas de Rousseau de que, na sociedade, o homem 

demonstra ser aquilo que de fato não é. A segunda alia-se a estudos de Raymond 

Williams (1990), Maria Isaura Pereira Queiroz (1978), Norbert Elias (1994), 

Hobsbawm (1996) e Freyre (1996) sobre a temática do confronto campo X cidade, 

especialmente no contexto do Brasil do século XIX, a fim de perceber como as 

imagens dúplices civilizado/não-civilizado se inscrevem no discurso do narrador e da 

personagem Miguel Faria. O terceiro diz respeito à concepção dialógica de 
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construção da personagem no romance, sob a perspectiva do teórico Mikhail Bakhtin 

(1993), que nos fornecerá os elementos para a análise da ambivalência e do 

confronto estabelecido entre o universo da personagem, o do narrador e o do próprio 

autor.  

Mas o que realmente nos intriga é o fato de a personagem Miguel, mesmo 

tendo sofrido uma espécie de lapidagem pela educação, viva numa verdadeira arena 

de combate, no âmbito da sociedade e internamente, que o coloca na fronteira entre 

dois universos antagônicos: o da matutice e o da civilidade. No entanto, tal confronto 

ao invés de se intensificar, por toda a obra, acaba por se restringir ao jogo dos 

contrastes entre o ser e o parecer; a essência e a máscara social do civilizado 

reduzindo a construção dialógica da personagem, tendendo à sua conclusibilidade. 

A partir dessa problemática, as hipóteses norteadoras da análise nos 

conduzem a pensar a civilidade de Miguel como não sendo suficiente para causar 

uma transformação verdadeira e essencial da personagem, posto que a utilizasse 

como “máscara” servindo-lhe de arma para a vitória sobre seus desafetos – Rita e 

seu pai – realizando, assim, o sonho de amor romântico e dando vazão à raiz de sua 

natureza ingênua e matuta de não-civilizado, que permanece presente. Referindo-se 

à dualidade da personagem, ela também é reduzida por força do trabalho do 

narrador que, atua como “refletor” da ideologia autoral, e acaba por concluir a 

personagem, enfatizando o jogo ser/parecer que a sociedade impõe ao homem.  

Esse caminho diferencia a nossa proposta interpretativa daquelas assumidas 

pela tradição da crítica em relação a esse livro e a esse autor, principalmente porque 

faremos a abordagem da personagem à luz de seu discurso ambivalente entre a 

civilidade e a matutice, tentando mostrar como a sua figura é construída sobre a 

filosofia de Rousseau e a conseqüente redução dessa dualidade pela condução da 

trama pelo narrador. 

A dissertação se estruturará em quatro capítulos. No primeiro, focalizaremos 

a duplicidade campo X cidade no contexto do romantismo-realista do século XIX. 

Também neste capítulo, situaremos o romance de Inglês de Sousa e a polêmica dos 

críticos sobre o enquadramento de sua obra no Romantismo ou no Realismo-

Naturalismo, do qual seria, então, o primeiro a romper padrões estéticos, antes 

mesmo de Aluísio Azevedo. Este capítulo refletirá um aspecto importante para o 

nosso trabalho: a ideologia realista que fundamenta o posicionamento autoral por 

um lado, e também uma tendência romântica ao se posicionar contrário aos males 
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da civilização em prol do retorno às raízes da natureza selvagem e ingênua, porém 

verdadeira. 

O segundo capítulo se centrará no conflito vivido pela personagem de Miguel 

Faria em relação ao seu ambiente e a si própria, à luz da oposição entre duas 

imagens contraditórias que carrega consigo: a de um matuto, criado no campo; e a 

de um homem culto e civilizado, própria de alguém que, como ele, também viveu na 

cidade. Partiremos do pressuposto de que a trama se constrói sobre a 

representação de um aspecto da sociedade brasileira do século XIX, que é o 

confronto entre duas educações diferentes: aquela inspirada pelos valores do campo 

e da natureza selvagem de um lugar como a Amazônia e a outra que incide sobre os 

valores do mundo civilizado da cidade. É o entrechoque entre essas duas imagens 

inscritas na linguagem do romance – a personagem de Miguel na sua relação 

consigo mesma, com as demais personagens e com o narrador – que o projeto 

autoral constrói uma crítica social, por via do estético, a meio caminho entre o 

romantismo e o realismo. 

O terceiro capítulo tem como foco a estrutura dialógica de construção da 

personagem Miguel sob uma concepção bakhtiniana. Deter-nos-emos sobre 

algumas das formas mais importantes de introdução e organização do plurilinguismo 

no romance, por dois ângulos: o do gênero epistolar na carta que traz referências 

implícitas aos relatos dos viajantes, que vêem na Amazônia o exotismo da 

paisagem; e a do discurso ambivalente do narrador: ora assumindo uma onisciência 

controladora sobre a personagem Miguel, por meio de descrições, sumários e 

avaliações conclusivas sobre ela; ora partilhando da sua visão de mundo por meio 

do discurso indireto livre e do monólogo dialogado.  

O quarto capítulo abordará a relação que se estabelece entre a personagem 

Miguel e a do coronel Sangrado, cuja personagem constitui outro eixo significativo 

sobre o qual se estrutura o romance, que leva, inclusive, o seu nome. Além do mais, 

a personagem Miguel desaparece da história a partir do capítulo XX e é exatamente 

o coronel Sangrado, figura presente durante toda a trama, que vem para primeiro 

plano, sofrendo as conseqüências da ação de Miguel.  

Nesse sentido, para finalizar, refletiremos sobre os efeitos dessa arquitetura 

dúplice do romance entre duas tendências literárias (Romantismo/Realismo), duas 

personagens e duas temáticas (campo X cidade; coronelismo e poder local), 

buscando responder às hipóteses norteadoras da dissertação. 
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CAPÍTULO I  
 

1. A duplicidade campo X cidade no contexto do Roma ntismo-Realismo do 

século XIX 

 

1.1. Um novo gênero de vida 

 

A estrutura social brasileira sofreu profundas transformações na segunda 

metade do século XIX. Elementos sociais, econômicos e políticos, que constituem o 

alicerce da civilização brasileira, apontam modificações significativas no modo de 

vida e no comportamento do povo brasileiro. 

É um período que distingue o passado colonial e agrário e o presente da 

civilização urbana. O império se encontra em declínio, e com ele a base agrária, 

latifundiária e escravocrata da sociedade brasileira.  

Nas sociedades agrárias, apesar de o campo ainda dominar a cidade, já se 

caracteriza como centro administrativo, porque os poucos núcleos urbanos, além de 

não exercerem influência na vida política e social, dependiam estreitamente dos 

produtos do campo, setor produtor. Além disso, o predomínio do ruralismo marcou 

toda a história colonial do Brasil: 

 

É efetivamente nas propriedades rústicas que toda a vida da colônia se 
concentra durante os séculos iniciais da ocupação européia: as cidades são 
virtualmente, se não de fato, simples dependências delas. Com pouco 
exagero pode dizer-se que tal situação não se modificou essencialmente até 
à Abolição. (HOLANDA, 1987, p. 41). 

 
Segundo Hobsbawm (1996), em 1846, a população do mundo ainda era 

essencialmente agrária, mesmo na Europa. Assinala que até a Inglaterra, a primeira 

economia industrial, só se tornou mais urbana em 1851, quando os moradores da 

cidade passaram a constituir 51% da população. Somente por volta de 1870, 

sopraram ventos de mudanças, todavia por aqui e ali, ainda existia um grande 

número de pessoas na zona rural, às vezes, até maior que certas zonas urbanas. 

Por isso, grande parte da sociedade ainda dependia economicamente da terra.  

Para Maria Isaura Pereira Queiroz (1978), há um equívoco na maioria das 

pesquisas sobre o meio rural, dado que se ocuparam logo de início com o pitoresco 

da sociedade tradicional brasileira, deixando de se preocupar com o que existiria 
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nela de moderno. No que concerne aos estudos sobre as metrópoles, esqueceram 

as cidades médias e pequenas que marcam o interior brasileiro, particularmente, os 

povoados e vilarejos. Por essa razão, a historiadora julga as pesquisas unilaterais e 

incompletas, uma vez que “não é apenas o fato de a população habitar em 

concentrações urbanas que dá ao país o caráter de urbanizado.” (1978, p. 53) 

A pesquisadora explica que cidades consideradas grandes centros de 

produção, como São Paulo e Rio de Janeiro, necessitavam de abastecimento 

maciço de frutas, legumes, cereais, etc. Isso era feito por intermédio de sitiantes 

tradicionais. No entanto, o desenvolvimento da cidade determinava outro tipo de 

abastecimento, levando-os “a tornarem-se carvoeiros, e mais tarde, a venderem 

pouco a pouco suas terras para ‘sítios de fim de semana’.” (p. 54). Tal fato 

transformou rapidamente o meio rural:  

 

Sitiantes que venderam suas terras se tornaram assalariados dos citadinos, 
permanecendo assim no local, mas o bairro rural decaiu; outros bairros 
rurais transformaram-se pouco a pouco em subúrbio da capital, pois as 
atividades dos habitantes passaram da agricultura para os serviços. 
(QUEIROZ, 1978, p. 54). 

 

A autora ainda esclarece que o abastecimento das cidades foi resolvido com 

a vinda dos colonos italianos, que sabiam lidar com a agricultura comercial. O fato 

de os lotes estarem localizados perto das estradas de ferro ajudou a “desenvolver 

uma agricultura comercial diversa da dos sitiantes tradicionais, mais moderna e 

melhor integrada dentro da organização capitalista.” (p. 54). 

No Brasil, a data do aparecimento do gênero de vida citadino diverge muito, 

conforme as cidades e regiões. As capitais mais ricas tiveram um processo de 

aburguesamento rápido, ao passo que as regiões mais pobres, a homogeneidade 

entre o campo e a cidade persistiu por maior tempo.  

 

Assim a diversificação das cidades entre cidades de intensa vida burguesa 
citadina e cidades mais homogêneas com o campo parece estar ligada, no 
Brasil, não à industrialização, e sim a riqueza do meio rural. (p. 58).  
 
 

Por isso, as cidades ainda são muito dependentes do campo. Mas é obvio 

que alguns fatores favoreceram a expansão dos núcleos urbanos. Entre eles, 

podemos enumerar a abolição do tráfico negreiro, a exportação de café, o 
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acentuado desenvolvimento nas cidades litorâneas do país e no campo cultural e 

ideológico.  

Com a proibição do tráfico de escravos, em 1850, e o crescimento da lavoura 

cafeeira, os senhores de café compensaram essa situação com a mão-de-obra 

imigrante. Era a substituição do trabalho cativo pelo assalariado. Capitais vultosos 

que, antes eram destinados ao tráfico, foram liberados para outros investimentos 

urbanos como: ferrovias, bancos, indústrias, companhias de navegação a vapor, 

fundação de empresas prestadoras de serviços públicos, afinal,  

 

se o Brasil já era o maior produtor de café, o estado de São Paulo, [...] 
colhera apenas o equivalente a uma quarta parte da produção do Rio de 
Janeiro e a uma quinta parte de todo o país [...]. (HOBSBAWM, 1996, p. 
246). 

 
Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Luís e Belém, cidades litorâneas do 

país, presenciaram melhorias de infra-estrutura urbana, iluminação pública com 

lampiões a gás, bondes, linhas de navegação a vapor, planos de drenagem, 

pavimentação de ruas, além de melhorar gradativamente as condições de 

saneamento nas grandes cidades brasileiras. (FREYRE, 1996). 

É a vez, então, de a cidade dominar o campo, agora em segundo plano, 

demográfica e economicamente. (QUEIROZ, 1978). Com efeito, o advento da 

tecnologia, da máquina e da indústria distancia, cada vez mais, o campo da cidade, 

que passa a impor, ao meio rural, o seu gênero de vida.  

Vê-se, assim, o contraste entre campo e cidade nos fins do século XIX, nos 

fazendo lembrar que nem sempre houve relações heterogêneas entre ambos, uma 

vez que na época da “sociedade tribal”, inexistia divergência rural-urbana. (1978). 

Até o início do século XIX, pode-se dizer, então, que existia uma população 

homogênea, quanto ao ritmo e ao estilo de vida, entre a cidade do interior e as 

capitais. Suas realidades socioculturais não eram tão diferentes. Entretanto, a partir 

de mais ou menos 1820, já é possível perceber um novo estilo de vida – “citadino 

burguês” - na classe mais abastada da capital imperial. A riqueza concentrada pelo 

desenvolvimento do café, proveniente do sul, provocou uma clara distinção “entre 

um gênero de vida citadino e um gênero de vida roceiro, como é chamado nos 

romances.” (p. 58). A sociedade urbana passa a contrair hábitos, padrões e 

comportamentos específicos de um gênero de vida citadino burguês, adotando e 

valorizando os padrões culturais europeus. (FREYRE, 1996).  
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Evidentemente, é uma fase de prosperidade econômica para o Brasil. Nas 

sociedades urbanas, há transformações no campo cultural e ideológico, provocando 

um novo gênero de vida para o país. As altas classes sociais passaram a imitar os 

costumes parisienses na moda, na arte, nos hábitos e no comportamento. A vida 

urbana oferecia novos espaços públicos de lazer: teatros, salões, cafés, praças, 

confeitarias, até as ruas eram vistas como diversão. As elites, nas festas e saraus 

literários, aproveitavam para discutir assuntos momentâneos, declamar poesias, 

dançar e tocar piano. (ALENCASTRO, 1998).  Aos poucos, as novas condições 

proporcionadas pela entrada da industrialização alteraram a velha ordem patriarcal 

da sociedade agrário-escravista, transformando a vida e os hábitos dos citadinos. 

(FREYRE, 1996). 

A vida urbana se transforma em algumas cidades brasileiras. No Rio de 

Janeiro, por volta de 1830 e, em São Paulo, mais tarde, aproximadamente em 1880. 

Ambas se aburguesam e preferem o estilo de vida, os costumes e o conforto das 

cidades européias. O maior contato com o estrangeiro proporcionou essa 

transformação de acordo com os padrões anglo-franceses, sobretudo na vida e nos 

hábitos dos citadinos, o que os diferenciava, cada vez mais, da população do meio 

rural. (1996). Embora a cidade tivesse mais caráter de urbanidade, convém dizer 

que isso não se deu em todo o país. Nas províncias e no interior do norte, a vida 

ainda era muito simples e tradicional, e nem de longe se equiparava às 

concentrações urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro – centros de produção por 

excelência. (AGASSIZ & AGASSIZ, 1975). 

Raymond Williams (1990) vê o movimento de migração em direção às 

cidades como um fator que vai além da visão simplista e sentimental do campo 

como vítima indefesa da cidade. Reconhece a partir das idéias de Hardy que os 

processos internos e seus complicados efeitos acerca da estrutura social rural 

proporcionaram um processo gradativo de perda da população frente às pressões 

surgidas no seio da própria sociedade rural. Estabelece-se, ainda, um vínculo de 

dependência entre o mercado urbano-industrial e o meio rural pelo fato de ainda 

estarem profundamente arraigados devido aos sistemas de arrendamento e 

comércio. 

O autor ainda nos esclarece que os escritores da década de 1840, quando se 

referiam às grandes cidades, “estavam aludindo à importante novidade que as 

cidades representavam e a seu papel dominante na economia; a expressão não 
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tinha um sentido absoluto.” (1990, p. 294). Apesar do número ainda reduzido de 

habitantes, nas cidades consideradas “maiores”, a experiência vivida já era 

suficiente para incidir no caráter da sociedade como um todo.  

Não é à toa que o tema da urbanização e da burguesia inspirou muitos 

escritores da literatura mundial, como Balzac, Baudelaire, e de modo diferente 

Dostoievski, como também os escritores da literatura brasileira pertencentes à fase 

romântica-realista do século XIX. Queiroz, em seu estudo crítico, compara dois 

romances de costumes entre si: Memórias de um Sargento de Milícias  e A 

Moreninha , apontando uma diferença significativa entre eles: enquanto os 

habitantes da cidade constituem uma população homogênea no primeiro; no 

segundo, as relações heterogêneas de uma sociedade burguesa estão presentes: 

“os ricos se distanciando inteiramente de seus cabeleireiros, modistas e 

fornecedores; os níveis sócio-econômicos estão plenamente existentes.” (1978, p. 

57). 

O romance O Coronel Sangrado , de Herculano Marcos Inglês de Sousa, 

publicado exatamente num período de transição literária entre romantismo e 

realismo, enfatiza justamente o contraste entre a vida citadina e a rural. Barreto 

(2003), analisando o romance observa: 

 

Embora na obra inglesiana transpareça que os limites entre a vida citadina e 
rural eram fluidos, o autor também não deixa de mostrar que existia uma 
clara distinção entre o espaço social das cidades interioranas e o campo 
propriamente dito, o lugar da fazenda e da roça, distinção essa determinada 
pela dicotomia entre as características atribuídas à vida rural (simplicidade, 
tradição, atraso, matutice) e as inerentes ao ambiente urbano (civilização, 
inovação, requinte e variedade, mas também futilidade, volubilidade e 
desarmonia). (p. 124). 

  

Além dessas obras, muitas outras abordam a temática do campo x cidade 

nesse período literário. O romance Rosa , de Joaquim Manuel de Macedo; algumas 

comédias de Martins Pena, como O Diletante e Um Sertanejo na corte , por 

exemplo, também podem servir de exemplo. (QUEIROZ, 1978). Esse é também o 

caso de O Coronel Sangrado , cujo valor social para as personagens está no 

requinte, na elegância e, sobretudo, na imitação dos hábitos burgueses, imagem da 

civilidade desejada no contexto romântico-realista do século XIX.  

Segundo muitos críticos, o indivíduo que vivia na cidade se considerava 

superior ao roceiro, estabelecendo uma nítida separação entre o modo de vida 
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citadino e o rural: “os citadinos, seja qual for a sua posição social, se consideram 

superiores aos habitantes do campo, mesmo que estes pertençam a níveis 

econômicos mais elevados.” (QUEIROZ, 1978, p. 61). 

A sociedade amazônica também adere a esse novo gênero de vida. Belém e 

Manaus começam a sentir alterações no padrão de vida com o despontar da 

exploração da borracha. O lugar era habitado por padres com o intuito de catequizar 

os índios, que também eram disputados pelos colonos luso-brasileiros a fim de 

conquistarem especiarias florestais. (BRUNO, 1996). 

Esse ambiente não atraía o homem, uma vez que a economia era baseada na 

exploração dos gêneros extrativos e havia, na maior parte dos lugares, restritos 

povoados, com aldeias-missões. Somente nos fins do século XIX, com o ciclo do 

cacau, é que se instaurou um verdadeiro processo civilizatório na Amazônia. 

(BARATA, 1973; ROSÁRIO, 1986). 

A partir de 1750, construções começam a aparecer em Belém, como o 

Palácio do Governo, templos religiosos, teatro, casas bem estruturadas. Tanto nas 

cidades como nas vilas, que antes eram aldeias, amplia-se o povoamento. 

Diversifica-se a economia com o cultivo de algodão, café, arroz, fumo, além do 

plantio de cacau, importante matéria-prima para o setor de exportação. (REIS, 

1976). 

Mas foi só no início da segunda metade do século XIX que a economia do 

vale amazônico prosperou, em decorrência do crescimento de exportação da 

borracha. Com efeito, ocorreram melhorias no setor de transportes e comunicações 

trazidas pelo navio a vapor, o aumento de povoados no interior, a implantação de 

linhas marítimas com os grandes centros comerciais da Europa e América do Norte, 

o crescimento da renda interna, o desenvolvimento comercial, e o crescimento 

populacional das duas capitais regionais: Belém e Manaus. (REIS, 1953). 

Apesar de toda essa melhoria, dessa urbanização, a região, de modo geral, 

ainda é muito incipiente. O que poderíamos chamar de cidades, não passavam de 

pequenas localidades interioranas. As vilas, então, eram mais aldeias pelo aspecto 

extremamente rural. Embora, Óbidos se localizasse próximo a Santarém, um centro 

populoso do Baixo Amazonas, a cidade praticamente fazia divisa com a selva 

amazônica, pois quando Miguel fugiu de seu tio, enfiou-se “pela rua que se segue à 

frente do templo, em breve desapareceu nas matas que mediam entre o cemitério e 

a cidade”. (SOUSA, 1973, p. 5). O narrador de O Coronel Sangrado  se refere à 
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Óbidos, como um “estreito meio social” (SOUSA, 1968, p. 65). Para Barreto: “[...] 

essas localidades pouco mais eram do que um apêndice da área rural, sendo muito 

restritas suas funções especificamente urbanas.” (2003, p. 91). O autor ainda faz 

uma citação irônica de José Veríssimo, sobre a cidade de Óbidos, sua terra natal, 

observando a iluminação pública: “É iluminada a querosene... exceto nas noites de 

luar e em algumas escuras.” (1970a, p. 224). 

Até mesmo Manaus, uma capital provincial, foi descrita pelos Agassiz como 

“um pequeno aglomerado de casas, metade das quais parece prestes a cair em 

ruínas, e não se pode deixar de rir ao ver os castelos oscilantes decorados com o 

nome de edifícios públicos.” (1975, p. 127). 

Em meio a esse período de mudanças, Inglês de Sousa publica a série 

Cenas da Vida do Amazonas , ambientada em pequenas e desconhecidas cidades 

da Amazônia, para retratar justamente a época que abarca um novo gênero de vida, 

baseado no ideal de civilidade. Os seus três primeiros romances abordam, 

sobretudo, os princípios que iriam nortear a prosa realista no Brasil. Todos foram 

publicados quando os meios literários ainda eram dominados pelo Romantismo, 

conforme dirão os críticos que tentaram romper o silêncio pelo qual O Coronel 

Sangrado foi envolvido.  

 

1.2. A polêmica da crítica sobre o enquadramento da  obra de Inglês de Sousa: 

Romantismo ou Realismo-Naturalismo? 

 

Embora muitos críticos atribuam prioridade a Aluísio Azevedo, a obra do 

escritor Herculano Marcus Inglês de Sousa marca o início do Naturalismo no Brasil, 

é o que salientam alguns críticos da historiografia literária. Muitos dos estudos 

realizados acerca do romance O Coronel Sangrado  parecem insistir na precedência 

cronológica frente a outras obras de cunho realista-naturalista escritas no Brasil. O 

certo é que a historiografia da literatura nacional, de modo geral, não conferiu a 

devida importância ao escritor Inglês de Sousa.  

É evidente que ele merece lugar no contexto literário nacional e não há como 

falar em Inglês de Sousa sem mencionar o nome do colega, justamente pelos 

aspectos formais da prioridade do naturalismo, já que a crítica radical contra essa 

característica do escritor maranhense insiste em caracterizar o romance O Mulato  
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como sendo híbrido de romantismo e naturalismo e, por esse motivo, desqualifica a 

sua obra.  

Realmente, anos antes do aparecimento do romance de Aluísio Azevedo, 

lançava Herculano Marcos Inglês de Sousa entre 1876 e 1877, sob o pseudônimo 

de Luís Dolzani, a obra: Cenas da Vida do Amazonas  que abarca três romances: 

História de um Pescador  (1876); O Cacaulista (1876);1 O Coronel Sangrado  

(1877). Em 1888, no auge do movimento naturalista e em meio às vivas influências 

do romance experimental, publica O Missionário . Todas as suas produções, 

infelizmente, foram pouco lidas e ainda são. O autor passa a ocupar posição 

devidamente aceita em nossa literatura a partir dos estudos de Lúcia Miguel Pereira 

e Otávio Tarquínio de Sousa, mas: 

 

O curioso é que tudo quanto se disse anteriormente sobre Inglês de Sousa 
não ficou de pé. Só se falou, por exemplo, em seu romance O Missionário, 
esquecendo-se totalmente de seus romances anteriores. (LINHARES, 1987, 
p. 208). 
 

Para Pereira (1957), referindo-se a O Coronel Sangrado,  essa atitude é 

injustificável, dado que o romance estava mais vinculado ao espírito naturalista do 

que a obra O Mulato 2, de Aluísio Azevedo, embora advirta: “no espírito, porém, não 

na técnica.” (p.159).  Também alega que a única explicação admissível para esse 

descaso foi que se tratava de um livro prematuro, pois: 

 

                                                 
1 Segundo Lúcia Miguel Pereira, O Cacaulista  foi escrito em 1875 e a História de um pescado r em 
1876. (1957, p. 161). 
2 O livro narra a história amorosa entre Raimundo e sua prima Ana Rosa, Ele, um estudante de 
Direito, mulato, filho de uma escrava com um português; depois de ser educado em Portugal, à custa 
de uma mesada de um irmão de seu pai, volta ao Maranhão a fim de descobrir suas origens. Ela, 
uma moça branca de família influente, filha do tio em cuja casa se hospedara. 
Ambos apaixonados, Raimundo decide pedir a mão da moça em casamento ao tio, o que só se 
concretizou depois de visitar a fazenda abandonada e dita assombrada, onde aconteceu toda a 
tragédia de seu passado. Lá, encontrou uma velha escrava louca, sua mãe. Dá-se então, o 
desvendamento do mistério de sua origem: o pai, um português que enriquecera no Maranhão, tivera 
relações com essa escrava, Domingas, antes de se casar com uma dama da alta sociedade, mas, 
não demora a encontrá-la com Padre Diogo. O marido não suportando o adultério, mata a mulher, 
sendo assassinado pelo vigário. 
Como o pai de Ana Rosa nega o pedido de casamento, devido à cor do sobrinho, Raimundo 
finalmente possui a prima e então tentam fugir juntos. Todavia, Luís, um caixeiro do pai de Rosa e 
pretendente à sua mão, assassina Raimundo, influenciado pelo mesmo vigário. Mesmo assim, Ana 
Rosa casa-se com o caixeiro, dá-lhe três filhos, levando uma vida feliz. Quanto ao crime, assim como 
todos os outros crimes, fica sem punição.  
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Escrevendo antes da voga de Zola e Eça de Queirós, Inglês de Sousa não 
possuía os tiques, os modismos que iriam pouco depois conferir um estreito 
parentesco a todos os romances aqui publicados nos últimos vinte anos do 
século, com exceção dos de Machado de Assis e do Ateneu. Desses 
sestros, foi Aluísio Azevedo incontestavelmente o vulgarizador. Inglês de 
Sousa só os adotaria mais tarde, no Missionário. (PEREIRA, 1957, p. 159). 
 

 
A crítica mineira também junta a essas considerações o fato de que todas as 

edições originais de seus primeiros livros foram publicadas em Santos ou em São 

Paulo e não no grande centro literário do país na época, o Rio de Janeiro, e daí mais 

um fator para a dificuldade de difusão da obra de Inglês de Souza. Além disso, o 

público, a crítica e os escritores julgavam as obras recentes mais pela forma do que 

pela essência, uma vez que o contexto literário da época ainda não estava bastante 

amadurecido para receber o novo estilo. (PEREIRA, 1994). 

Para Barreto (2003), talvez o acentuado caráter regionalista da obra possa ter 

contribuído para a fraca recepção de seus primeiros romances e para seu quase 

completo esquecimento nos círculos literários. A questão do regionalismo é posta 

mais pelo lado pitoresco, exterior e superficial, segundo comentários de Lúcia Miguel 

Pereira. Contudo, mesmo sob essa superficialidade, afirma aparecer a verdadeira 

vocação do autor: “o romance social, a fixação dos choques produzidos pelos 

grandes interesses que governam o homem.” (1957, p. 163). 

Por isso, a autora considera o livro de Inglês de Sousa nítido, humano, bem 

concebido e bem realizado. Para ela, o romance O Coronel Sangrado não é só o 

melhor do autor, como um dos melhores do gênero entre nós. “Pelo seu valor, e pela 

sua importância, como marco denunciador de novas tendências na nossa história 

literária, exige um destaque que lhe foi até hoje negado.” (p. 162). 

Segundo Bella Jozef (1963), Inglês de Sousa é “autor do primeiro livro realista 

aparecido entre nós: O Coronel Sangrado .” (p. 11), porém, a maior parte da crítica 

o considera autor naturalista, devido à confusão existente entre Realismo e 

Naturalismo no Brasil. Assim, mesmo após o sucesso de Aluísio Azevedo, os 

primeiros romances de Inglês de Sousa não lograram sair da obscuridade. (SODRÉ, 

1965). De todo modo, é evidente, segundo muitos críticos, que a proeminência 

alcançada por Aluísio Azevedo deriva do fato de O Mulato  possuir um enredo de 

melodrama misturado a relatos naturalistas: 

 
Embora O Mulato  seja um livro excelente, certamente um esplêndido 
romance para um jovem de vinte anos, O Coronel  Sangrado  não perde na 
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comparação com aquele, em verdade, em alguns aspectos até parece 
superior. A caracterização do herói em O Coronel Sangrado  é mais forte 
do que em O Mulato,  e a trama, com exceção do insípido caso amoroso 
entre Miguel e Rita, que é quase extrínseco a ela, é muito mais moderna do 
que a intriga sensacional de O Mulato . (SAYERS, 1958, p. 414). 

 
É justamente esse aspecto que não nos interessa. Comparar Aluísio Azevedo 

a Inglês de Sousa para estabelecer as diferenças e semelhanças entre ambos, de 

forma a desmerecer o valor incontestável do escritor e de seus romances, apenas 

para comprovar quem é o precursor da escola literária no Brasil, isso pouco nos 

importa. Não é a ordem cronológica que interessa, mas os aspectos marcantes do 

rompimento com a ideologia romântica, o fazer literário novo, por isso, é oportuno 

nos atermos, mesmo que de modo breve, sobre a confusão existente entre os 

conceitos de realismo e naturalismo, empregados para diferenciar as duas 

tendências literárias.  

Muitos críticos, ao definirem o termo naturalismo, atribuíram uma carga 

negativa a essa tendência, vinculada às noções de vulgaridade, baixeza moral, 

pornografia, erotismo, histeria feminina, pormenores grosseiros, etc. A partir dessas 

considerações, desmerecem o valor de Aluísio Azevedo, especialmente em O 

Mulato , ora pela presença de elementos românticos, ora por taxá-lo como 

vulgarizador, inclinado às brutalidades do instinto e até mesmo como “um naturalista 

com horror à realidade” (PEREIRA, 1957, p. 149), fato que Oliveira contesta em sua 

tese de doutorado:  

 

Ao afirmar que, para os naturalistas, no caso referindo-se a Aluísio, mais 
especificamente a personagem Ana Rosa de O Mulato, as “funções 
procriadoras eram as únicas que concediam às mulheres”, faz uma 
inversão. O que Aluísio fez não foi conceder às mulheres as únicas funções 
procriadoras. Ao contrário, toma a condição da mulher na família patriarcal 
como reprodutora, representa-a em sua tragédia e, assim, revela a 
opressão. (2003, p. 31). 

 

Essa visão redutora do naturalismo, consoante Oliveira, ocorre quando a 

crítica atribui a ele um realismo inferior, deformado, exagerado, mecânico-

determinista, em oposição frontal ao autêntico naturalista como foi Emile Zola, que 

valoriza o método experimental de “observação da vida real”, apoiado na ciência. E 
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esse experimentalismo3, Inglês de Sousa não fará em O Coronel Sangrado , mas 

em O Missionário . 

Wilson Martins, por sua vez, menciona Inglês de Sousa não como o primeiro 

realista ou naturalista da história literária, tendo em vista o número de autores e 

obras que poderiam reivindicar essa glória, “se é que se trata de uma glória.” (1996, 

p. 509).  

O crítico já vê em O Cacaulista  um “salto qualitativo do herói individual e do 

‘caso’ psicológico para o personagem social e a caracterização de uma sociedade” 

(p. 509). Segundo ele, o defeito do pitoresco é compensado pela visão social, 

considerando-o “um romance econômico, social e político da conquista sobre a terra 

do cacau, com as conotações políticas que isso implica (e que serão tratadas no ano 

seguinte em O Coronel Sangrado).” (p. 509). É assim que Inglês de Sousa dá um 

novo tratamento à temática amorosa, descarta a idealização das personagens, 

enfoca as transformações pelas quais o país passava numa região longínqua como 

a Amazônia, em plena floresta, a vida urbana e suas relações com a ruralidade nos 

fins do século XIX na Amazônia, o meio social constituído por pessoas mesquinhas, 

dissimuladas e interesseiras, cujas vidas são movidas pelo ideal de civilidade, poder 

e ambição e, sobretudo, a construção da crítica pelo narrador contra o mundo da 

política. A visão de que a política determina a atitude das personagens é algo 

extremamente novo no romance. 

No entanto, considerar Inglês de Sousa um naturalista seria um exagero, uma 

vez que não encontramos em sua obra o experimentalismo de Zola, nem os 

elementos aos quais muitos críticos julgam distinguir o realismo do naturalismo: 

histeria feminina, promiscuidade, imoralidade, relacionamento doentio, não existem 

seres torpes e doentes, as personagens não são descritas com detalhes grosseiros 

e desagradáveis, nem o adultério se consuma na obra. Por esse motivo, não nos 

reportaremos a O Coronel Sangrado  como uma obra naturalista e sim como realista 

em termos de ruptura com os padrões estéticos anteriores.  

Compreendemos Lúcia Miguel Pereira ao considerar fator dos mais injustos o 

esquecimento a que foram relegadas as obras de mocidade de Inglês de Sousa, 
                                                 
3 Nas obras tidas como essencialmente naturalistas tem-se um observador e um experimentador. Zola 
diz que “o observador apresenta os fatos tal como observou, define o ponto de partida, estabelece o 
terreno sólido no qual as personagens vão andar e os fenômenos se desenvolver [...] o 
experimentador surge e institui a experiência, quer dizer, faz as personagens evoluírem numa história 
particular, para mostrar que a sucessão dos fatos será tal qual a exige o determinismo dos 
fenômenos estudados.” (1979, p. 31). 
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pois, para ela, de modo algum, O Cacaulista  e O Coronel Sangrado  são inferiores 

a O Missionário , livro que deu os maiores méritos ao autor. 

Alfredo Bosi (2003) elogia Inglês de Sousa por romancear a vida amazônica 

com o rigor de um autêntico realista, o que o levou a considerá-lo como um 

cuidadoso narrador regional, antecipando o próprio Aluísio Azevedo no 

direcionamento da prosa analítica por ser dotado de “um temperamento frio, 

inclinado ao exame dos ‘fatos’, como convinha ao futuro positivista”. (p.187). 

Conforme Vicente Salles (1990), o autor apresenta uma ampla visão sobre a 

região Amazônica, mesmo tendo ficado distante dela, ainda na adolescência, e 

nunca mais tendo retornado. Ele atribui a influência à figura do seu pai, juiz de direito 

do Baixo Amazonas, e alega ser “muito difícil que Inglês de Sousa tenha construído 

os seus romances a partir da memória da infância e, se o fez, decorre mais por 

informação do que por vivência”. (p. 8).  

Já o crítico literário Massaud Moisés (1996) relaciona a capacidade 

fotográfica das descrições dos lugares e das personagens com o arrebatamento 

saudosista do autor obidense, traduzido pelo uso do pitoresco de sua terra natal. 

Para Leite (2002), no entanto, de modo algum, o regional de Inglês de Sousa 

representa o particular, o típico e o pitoresco, com o que também concorda Sérgio 

Buarque de Holanda ao dizer que não existe algo mais distante de Inglês de Sousa 

do que o “gosto do documento folclórico e regional que já então era obsessivo em 

nossos novelistas”. (1941, p.148).   

Lúcia Miguel Pereira completa dizendo que:  

 

O seu forte não foi a paisagem, em cuja descrição cai no vago ou na rotina. 
Assim, a impressão que menos consegue dar da Amazônia é a da natureza 
[...]. Os homens interessam-no mais do que os cenários. (1957, p. 160). 

 
O regionalismo, acima de tudo, é um resultado do nacionalismo romântico, 

nas palavras de Coutinho (2004). A paisagem e as peculiaridades socioculturais do 

nosso extenso país eram materiais peculiarmente brasileiros para a expressão 

literária nacional. Entre os seus principais representantes estão os escritores José 

de Alencar, que em O Gaúcho  (1870) tematiza a vida nos pampas riograndenses; 

Alfredo de Taunay apresenta as fazendas do sertão mato-grossense no romance 

Inocência  (1872); Bernardo Guimarães em O Seminarista  (1872) aborda o interior 

mineiro e Franklin Távora revela o cangaço nordestino em O Cabeleira  (1876).  
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Inglês de Sousa, inegavelmente, destacou-se como ficcionista regional, já que 

trouxe à tona a realidade ambiental e social da Amazônia, mas se distingue desses 

escritores românticos pela prosa analítica, objetiva, voltada para o exame dos fatos. 

(BOSI, 2003).  

Barreto (2003) salienta que o seu realismo regionalista se deve: 

 

fundamentalmente à reconstituição do modo de vida dos habitantes das 
margens do rio Amazonas; os tipos humanos locais, suas condições de 
existência no adverso meio da floresta equatorial e, mais relevantemente 
ainda, as variadas faces do cotidiano e da sociabilidade na sociedade 
cacaueira. Isto não é nada surpreendente se lembrarmos que Inglês de 
Sousa, como todos os naturalistas, não escrevia seus romances 
pretendendo fazer apenas ficção, mas também esperava que espelhassem 
a realidade da forma mais exata possível. (p. 77). 

 

Por outro lado, não podemos esquecer que o mesmo regionalismo também 

ligava as diversas cenas naturais ou de costumes, quase sempre, ao amor. A paixão 

de Miguel pela afilhada de seu desafeto, Ribeiro, por exemplo, é um drama de fundo 

bem romântico em seu primeiro romance O Cacaulista , como já defendeu Linhares 

(1987, p. 210), “mas que Inglês de Sousa soube contornar com habilidade sem 

nenhum desfecho teatral.” Já em O Coronel Sangrado , acreditamos que o drama 

romântico continua, porém, com a existência de uma nova tendência: a de um amor-

sentimento4 atrelado aos impulsos sexuais. O sexo ocupa um espaço em sua 

narrativa, entretanto, de maneira reservada, porque 

 

havia mais seriedade e honestidade em suas intenções, mais veladas e 
tratadas mesmo com um senso de medida e equilíbrio diferente do que 
pudesse porventura ser atribuído a Júlio Ribeiro. (LINHARES, 1987, p. 207).  

 

                                                 
4  “Consoante Lúcia Miguel Pereira, “O fio que ligava as diversas cenas naturais ou de costumes era 
quase sempre, senão sempre, o amor, um amor-sentimento, tão assexuado que causa espanto ao 
leitor saber que fora violada uma donzela. A honra feminina, consistindo exclusivamente na 
virgindade das mulheres solteiras e na fidelidade das casadas, constituía um dos assuntos preferidos. 
Em suma, embora já deixasse, aqui e ali, perceber novas tendências, embora fizesse excursões pela 
história, com Franklin Távora e José do Patrocínio, pelo regionalismo com Inglês de Sousa e 
Apolinário Porto Alegre, o romance foi então, sobretudo, sentimental. Talvez isto se explique em parte 
pela predileção pelos casos amorosos, bem como a maneira reservada de os tratar, pela convicção 
em que estavam os escritores de escrever principalmente para mulheres, [...]. Era preciso empolgar 
as leitoras sem lhes ferir a sensibilidade nem macular a inocência”. (1957, p. 25-26).  
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Por isso, em primeiro lugar, tratou de se inspirar nos quadros deslumbrantes 

da vida equatorial, como bem assevera Sérgio Buarque de Holanda, na Revista do  

Brasil , o que lhe deu o mérito de pioneiro. Linhares, no entanto, discorda desse tom 

de exaltação do pitoresco ao se referir sobre os três primeiros livros de Inglês de 

Sousa: 

 

estavam cheios de sugestões bem brasileiras, bem regionalistas, girando 
em torno de alguns representantes das populações da região em luta com o 
meio e a força do dinheiro, esta provocadora da ascensão e rebeldia dos 
tapuios ou mestiços que tentavam alargar já naqueles tempos as suas 
esferas de influência. (1987, p. 209). 

 

A partir dessas observações, fica claro que Inglês de Sousa interpreta a 

natureza, suas qualidades e defeitos, justamente num período que vai do 

Romantismo ao Realismo, no qual o princípio realista ainda era um traço essencial. 

(COUTINHO, 2004).  Em O Coronel Sangrado , o foco dominante é o homem, mas, 

num plano secundário, figura, ainda, a grandiosidade da natureza tropical por meio 

do poder descritivo. Trata-se de uma herança romântica, mas a caminho do 

realismo, posto que tal descrição não comunique a melancolia nem a dor da 

ausência, mas a observação analítico-fotográfica da paisagem e dos costumes 

regionais a fim de proporcionar ao leitor uma visão crítica do processo civilizatório na 

Amazônia. Percebe-se, dessa maneira: 

 

[...] o engavetamento, a continuidade, mesmo a identidade em muitos 
aspectos, dos dois estilos no Brasil, o que ressalta inclusive do fato de 
muitos escritores passarem insensivelmente de um a outro, jamais se 
libertando do primeiro, e continuando com as mesmas preocupações e 
problemas. (COUTINHO, 2004, p. 30). 
 

 
De acordo com Leite (2002), os romances de 1930 possibilitaram uma nova 

leitura e valorização do romance oitocentista, porque “se, por um lado, eles 

preservam a matriz do realismo europeu de 1830; por outro, ultrapassaram-no na 

técnica literária (fluxo de consciência e outras)”. (p. 45). Para o autor, a atualização 

da forma literária pelo romance nordestino é que permitiu uma nova leitura crítica da 

obra de Inglês de Sousa.  

É significativo ressaltar que para o crítico Wilson Martins (1996), os romances 

de Inglês de Souza, que fazem parte de Cenas da Vida do Amazonas,  mantêm 

afinidade com os romances de Jorge Amado: Cacau  de 1993, Terras do Sem  Fim  
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de 1942 e São Jorge de Ilhéus  de 1944, cujas obras retratam o ciclo de cacau. Ao 

relacionar essas obras, Martins observa que O Coronel Sangrado  antecipa o 

escritor baiano, porque escreve o romance da vida política de província e garante 

“uma estrutura racional e sociológica quase totalmente ausentes nos livros de Jorge 

Amado.” (1996, p.18).  

Ao comparar o romance de Inglês de Sousa ao romance nordestino, Bella 

Jozef considera o escritor “precursor do romance nordestino contemporâneo: 

descontadas as diferenças da época e personalidade” (1963, p. 14), reiterando a sua 

afinidade com os romancistas nordestinos de 30, idéia que já havia sido sugerida por 

Paulo Inglês de Sousa, filho do escritor paraense, em 1944, no depoimento dado a 

Francisco de Assis Barbosa (1954).  

É por todas essas razões que poderíamos considerar O Coronel Sangrado  

entre os movimentos realista e romântico, não se enquadrando perfeitamente nos 

moldes do Naturalismo, ao contrário de O Missionário , porque nele há ainda 

resquícios da matriz romântica, “ainda que indubitavelmente predomine o veio 

realista com carregadas cores regionais e com um leve tom documental.” 

(BARRETO, 2003, p. 46).  

Com efeito, os escritores que aderiram às novas idéias, surgidas na segunda 

metade do século XIX, nem sempre se sujeitavam aos cânones das escolas 

literárias vigentes. (SODRÉ, 1960). O julgamento do crítico Temístocles Linhares vai 

ao encontro desse pensamento: 

 

A rigor nesses três romances não observava nenhum traço 
sistemático de escola ou de naturalismo. O autor como que ainda não 
deixara influenciar por nenhum postulado resultante de qualquer 
conhecimento direto das novas teorias da moda. É verdade que ele 
estava muito mais próximo do Naturalismo do que do Romantismo, já 
bastante longe. Mas tudo isso parecia mais fruto da intuição, de 
alguma coisa que estava no ar e nada tinha a ver com o espírito de 
imitação inerente ao brasileiro, segundo a observação corrente. 
(1987, p. 209). 
 

 
Lúcia Miguel Pereira compreende que o fim do século XIX é marcado pela 

“pluralidade de caminhos, de pontos de vista, de modos de escrever e de sentir” 

(1957, p. 24) e declara que essas diferenças não se manifestaram de forma 

sucessiva, mas concomitantes e paralelas.  



 28 

Bela Jozef (1963), por sua vez, considera que o movimento realista foi aqui 

adotado com muito atraso, não havendo, por isso, superação total dos processos 

românticos, o que torna pouco provável a cisão entre as duas doutrinas, justamente 

pela ausência de fronteiras entre ambas. Seguindo a mesma concepção, Merquior 

(1977) afirma que a pluralidade de estilos literários é o aspecto mais ostensivo do 

segundo Oitocentos.  

Observa-se, então, que, na segunda metade do século XIX, estilo algum 

domina o ambiente; surgem paralelamente manifestações muito diversas5. Por isso, 

no caso de Inglês de Sousa6, que iniciou carreira literária num período de transição 

entre paradigmas literários, a sua marca talvez suceda “de o autor não se enquadrar 

de forma rígida em qualquer uma das tendências correntes em sua época”. 

(BARRETO, 2003, p. 46). Alie-se a isso, o fato de o realismo não ter sido um 

movimento que rompeu com as formulações românticas, mas, conforme Sodré 

assegura, o romantismo permaneceu, embora sob outras formas, não ficando nem o 

próprio naturalismo “imune ao mágico e fascinante filtro romântico”. (1960, p. 425). 

Os escritores da nova tendência buscaram se opor ao romantismo, 

entretanto, muitas obras produzidas a partir de 1870 revelam uma relação dialógica 

entre as correntes. Diversos escritores que principiaram sua formação ou mesmo 

sua carreira literária no romantismo “vieram a transformar-se em representantes do 

Realismo ou Naturalismo, muitos sem perder a marca original.” (COUTINHO, 1997, 

p. 5).  

Esses estilos literários estavam presentes nos romances de Machado de 

Assis, Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, Júlio Ribeiro, Inglês de Sousa e Adolfo 

Caminha. Alguns aderiram ao movimento realista, outros ao romance naturalista ou 

experimental, segundo os comentários de Amora (1968). De qualquer modo, isso 

                                                 
5 Segundo Sodré, “Desenvolvendo-se paralelamente a outras escolas; o naturalismo brasileiro, e nem 
só por isso, salvou-se na maior parte dos casos, de anquilosar-se no exclusivismo da fórmula 
externa, e a veia romântica esteve presente em quase todas as suas manifestações.” (1960, p. 437). 
 
6 Herculano Marcos Inglês de Sousa nasceu em Óbidos, província do Pará, e faleceu no Rio de 
Janeiro em 1918. Cursou Direito, dedicou-se à advocacia, à política e ao ensino, vindo a ser, no 
campo da instituição pública, o pioneiro na modernização de nosso ensino primário. Ainda jovem, 
começou a escrever História de um Pescador  (1876). No mesmo ano, conclui O Cacaulista , e, no 
ano seguinte, O Coronel Sangrado  (1877), todos sob o pseudônimo de Luís Dolzani. Só em 1888, 
publicou O Missionário , romance intencionalmente naturalista, ora criticado ora elogiado pelos 
críticos. Amigo de Silvio Romero, a ele dedicou sua última obra de ficção, Contos Amazônicos , 
publicada em 1893, no Rio de Janeiro, onde falece em 1918. 
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não significa que houve uma nítida separação entre realistas e naturalistas, mais 

uma prova existente da confusão conceitual. 

O decênio de 1870 realmente foi marcado pela indecisão literária, mesclando-

se “ecos do passado aos esboços do futuro”. (PEREIRA, 1957, p. 38). Contudo, vale 

notar que para a história literária todas as idéias e influências adquiridas foram de 

grande contribuição para a mentalidade cultural brasileira. Em meio a esse 

ambiente, surgem ilustres escritores como: Aluísio Azevedo, Inglês de Sousa, Celso 

Magalhães, José do Patrocínio, que são os primeiros frutos do movimento realista-

naturalista e todos eles, de um modo ou de outro, alteram as perspectivas 

convencionais da ideologia romântica. 

O desejo de mudar e seguir outros rumos existia em todos eles. Araripe 

Júnior, crítico que acompanhou a produção do realismo brasileiro, apontou José do 

Patrocínio7 como um dos primeiros a apropriar-se dos métodos da nova escola entre 

nós. José Veríssimo acolheu o maranhense Celso Magalhães8, autor de Um Estudo 

de Temperamento , na Revista Brasileira , cuja divulgação foi suspensa com o 

desaparecimento dessa publicação. Até Lúcio de Mendonça9 se inclui entre os 

precursores. No entanto, para alguns críticos, a figura que aparece com mais 

freqüência na disputa da prioridade realista é Inglês de Sousa: “[...] O Coronel 

Sangrado, de Inglês de Sousa, o primeiro livro realista aparecido entre nós, passou 

despercebido”. (PEREIRA, 1957, p. 123). Mais adiante, ela continua: “tudo se 

passou como se este não existisse como se Aluísio Azevedo fosse o primeiro 

escritor a experimentar os caminhos novos”.  (p. 144).  

Sem dúvida, O Mulato  é uma obra de sucesso – “sucesso de arromba”, 

segundo Merquior (1977), ao qual, aliás, coube o título de precursor da nova escola. 

                                                 
7 De acordo, com Martins, “Este último [José do Patrocínio] tinha vindo para o Rio de Janeiro em 
1868, começando a trabalhar na Gazeta de Notícias em 1877; apesar do título e do assunto, só 
indiretamente Mota Coqueiro pode ser tomado como um romance contra a pena de morte: será, 
antes, um romance contra a escravidão, porque o seu verdadeiro tema é a inevitável depravação de 
caráter desencadeada no escravo pelo regime servil.” (1996, p. 17) 
8 Segundo Lúcia Miguel Pereira, “Um Estudo de Temperamento, de Celso de Magalhães, 
parcialmente publicado na Revista Brasileira  – não consta que o tenha sido depois em livro – só 
parece, a julgar pelo que conhecemos ter de naturalista o nome. Certo, será leviano decidir sobre o 
sentido de uma obra inacabada, mas como a parte conhecida não é pequena – perto de duzentas 
páginas – pode dar uma idéia da execução, que é inteiramente romântica.” (1957, p. 128). 
9 Ainda conforme a autora, “Com a novela O Marido da Adúltera  e, sobretudo, com seus contos, 
obras da mocidade só mais tarde reunidos em volume – dos quais se destaca “O hóspede”  – Lúcio 
de Mendonça se inclui entre os precursores do realismo”. (p. 33) 
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Entretanto, se estamos falando em precursor, nos referimos ao primeiro a produzir 

romance realista no Brasil. Em 1877, Inglês de Sousa publicava O Coronel 

Sangrado e, só mais tarde, em 1881, Aluísio Azevedo lançava O Mulato . A esse 

respeito comenta Coutinho: “Cronologicamente, portanto, Inglês de Sousa e Celso 

Magalhães arrebatam a Aluísio Azevedo o mérito da implantação do Naturalismo no 

Brasil”.  (1997, p. 69). Mas nem por isso o crítico reconhece o seu valor, pelo 

contrário, Coutinho considera a sua obra medíocre.  

É evidente que O Coronel Sangrado  não é uma obra-prima, mas apresenta 

muitas qualidades. No entanto, o que Inglês de Sousa representa para a crítica e 

para os leitores? Ele não é conhecido, tanto que a sua fortuna crítica é ínfima se 

comparada a outros escritores brasileiros, e ainda a sua melhor obra foi considerada 

por Coutinho (1997) uma manifestação literária medíocre.  

Opinião diferente manifesta Martins quando observa que tanto O Coronel 

Sangrado quanto Iaiá Garcia , de Machado de Assis, “colocavam o romance 

brasileiro num plano estilístico, mental e técnico claramente em avanço sobre as 

obras de ficção então correntemente publicadas”. (1996, p. 20-21). De acordo com 

Sodré, “o problema da precedência, em história literária, carece, via de regra, de 

qualquer importância. Deve antes ser avaliado em termos de ressonância e de 

influência do que em termos cronológicos” (1960, p. 442), contudo assinala que nem 

mesmo após o sucesso dos romances de Aluísio, os livros de Inglês de Sousa foram 

divulgados e conhecidos, o que considera uma injustiça, porque 

 
Desde O Cacaulista, de 1876, o estudante de direito merecia atenção. Com 
O Coronel Sangrado, que aparece no mesmo ano em que se publica a 
História de Um Pescador, em 1877, ele se afirma como novelista 
interessante, voltado para os cenários de sua região, capaz de movimentar 
figuras, trazendo para o mundo da ficção muito da pequena humanidade 
que vive no imenso mundo da realidade amazônica, esmagada na sua 
grandeza.  (p. 443). 

 

Para Linhares (1987), o que parece ter concorrido para a fraca recepção do 

terceiro romance de Inglês de Sousa e o melhor dele é a consonância com o meio 

ambiente aliado aos progressos alcançados pela biologia e pela física. Nota-se que 

o crítico faz questão de sublinhar que essa não é a sua opinião. Comenta que Inglês 

de Sousa inspirava-se na realidade circundante, sendo um filho de sua 

circunstância, mas nem por isso hesitava em receber a influência cientificista de fim 
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do século, o que lhe permitia “a melhor captação da substância humana através das 

misérias cotidianas.” (1987, p. 211). 

Pereira ressalta o fato de o romancista ter alcançado um dos seus maiores 

ideais: resumir o geral no particular. Ele retrata a cidade de Óbidos, mas consegue 

por meio dela “refletir toda a existência das vilas de província durante o império – e 

talvez, em parte, até hoje”. (1957, p. 162). É claro que a caracterização dos 

costumes no romance poderia divergir do restante do Brasil, mas a mentalidade era 

a mesma em todos os lugares: a curiosidade, a maledicência, a falta de ocupação, a 

rivalidade, a idêntica mesquinhez de vida. Para a crítica mineira, Inglês de Sousa 

“conseguiu, talvez sem querer, um livro cujo alcance vai muito além da cidade de 

Óbidos”. (p. 163).  

Por tudo o que foi discorrido, é impossível não confirmar a nossa hipótese 

sobre a presença das duas matrizes – romântica e realista - na obra de Inglês de 

Sousa. Mais uma vez Bella Jozef sustenta a nossa idéia: 

 

O Coronel Sangrado representa um passo do romantismo ao realismo. Nele 
Inglês de Sousa seguiu ainda a velha linha de descrição de costumes, 
ligada à influência do romance regionalista romântico. A obra é escrita com 
material de reminiscências (como todos os demais livros) e talvez esse tom 
vagamente melancólico, próprio do romantismo. [...]. Dá-nos conta da 
situação histórica, das lutas partidárias entre conservadores e liberais (os 
“liberalangas”), do arbítrio das autoridades locais, a tirania dos mandões de 
aldeia. Se houve regionalismo foi para, através dele, chegar à realidade, 
com figuras que viu e observou, fugindo à imaginação. (1963, p. 14-15). 

 

Na opinião da autora, os livros de Inglês de Sousa não são puramente 

românticos e movidos pela imaginação, porque os sentimentos são explicados 

racionalmente. Contudo, é romântico pelos diálogos das personagens femininas, 

que apresentam certa retórica sentimental e, ao mesmo tempo, é naturalista, porque 

retrata os costumes e caracteres. Vale à pena, ainda, introduzir a opinião de Barreto:  

 

[...] classificá-los como românticos seria um erro, como naturalistas um 
exagero, uma apreciação serena julgaria que são mesmo realistas, mas de 
um realismo brando, documental e sem intenção de provar qualquer teoria 
científica vigente. (2003, p. 47).   

 
Dessa forma, encontramos no romance O Coronel Sangrado  relações 

contrastivas entre o romantismo e o realismo. O conflito da personagem Miguel não 

é apenas explicado pelo confronto entre a civilidade e a matutice, mas também é a 



 32 

marca do confronto entre a ideologia realista, por um lado, e a tendência romântica 

por outro, ao se posicionar contrário aos males da civilização. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. A personagem e a máscara da civilidade 

 

Como vimos anteriormente, a literatura de Inglês de Sousa aparece 

justamente na segunda metade do século XIX, num período de transição literária. A 

obra O Coronel Sangrado  enfatiza o contraste entre a vida citadina e rural, a 

relação entre os modos de vida rurais e urbanos. A primeira apresenta dois espaços: 

Paranameri e Óbidos, situados na área do Baixo Amazonas, no Estado do Pará. 

Aquela como um espaço bem primitivo, extremamente original; esta, o lugar onde 

são ambientadas as ações da narrativa, seria um modo de vida, ao qual o narrador 

denomina de “matuto”.  A imagem do segundo é a capital do Pará, Belém, que 

configura uma cidade à frente de seu tempo. Essa relação campo-cidade aponta o 

contraste entre matutice e civilidade. Com efeito, as personagens não somente 

consideram superiores os habitantes de Belém, como também a própria cidade ao 

compará-la com a área rural. Barreto observa: 

 

  Não importa qual fosse a condição econômica ou social do indivíduo, o 
certo é que, ao menos no nível de representações coletivas, efetivamente 
se instalou uma dialética dos contrários separando o citadino e o rural  na 
sociedade brasileira do Segundo Reinado. Em vista disso, o que 
determinava a identidade do cidadão civilizado e a do matuto, mais que o 
local de sua procedência, era o estilo de vida característico de cada um 
deles. (2003, p. 124). 

  

Trata-se de uma mudança no estilo de vida da sociedade, que incorpora 

outros padrões, inclusive com o aparecimento de novas camadas sociais, causando 

transformações profundas: 

 

troçando do matuto rico, do fazendeiro opulento, mas atrasado nos seus 
modos de falar e nas suas modas de vestir-se, [...], de toda ‘a gente do 
mato’, de todo roceiro de ‘serra acima’. Destacando-lhe os vícios de 
linguagem, os atrasos de cinqüenta, cem anos em estilos de habitação e 
meios de transporte, os ridículos de moral e de etiqueta também atrasada 
um século, às vezes, três. (FREYRE, 1996, p. 30). 
 
 

No capítulo I, discutimos as profundas alterações na sociedade brasileira, cujo 

meio rural era visto como a imagem do atraso e da matutice, enquanto o meio 



 34 

urbano seria sinônimo de modernidade, requinte e civilidade. Convém, nesse 

momento, definir os conceitos de matutice e civilidade. 

Segundo o dicionário Aurélio, matutice significa: “aparência, modos ou ação 

de matuto”. (FERREIRA, 2001, p. 452). Para os que vivem na região Norte e 

Nordeste, a acepção mais usada é “acanhado, tímido, desconfiado” (caipira); para 

os que estão no Centro-Sul: “aquele que vive no mato, na roça” (caipira).  (LEITE, 

2000). Williams (1979) atribui o termo civilização ao homem polido, cortês. De 

acordo com este autor, civilização representa também “um estado realizado de 

desenvolvimento, que implica processo histórico e progresso”. (apud LEITE, 2000, p. 

49). Quanto ao sentido mais comum desta palavra, Ferreira sugere “conjunto de 

formalidades observadas entre si pelos cidadãos em sinal de respeito mútuo e 

consideração”. (2001, p. 157). Polidez, delicadeza, cortesia e urbanidade são 

sinônimos de civilidade. Ainda Norbert Elias diz que a palavra “civilização” na 

acepção de comportamento significa apenas “a aparência externa de seres 

humanos, a superfície da existência humana”. (1994, p. 24).   

Com o aparecimento de uma vida burguesa urbana, desenvolveu-se um 

gênero de vida citadino na sociedade brasileira, enquanto o meio rural, aos poucos, 

perdia o seu prestígio, de modo que, por volta da segunda metade do século XIX, 

viver na cidade representava uma promoção social.  

 É nessa conjuntura que o romance de Inglês de Sousa apresenta novas 

formulações literárias. O autor paraense passa a assumir maior observação do 

mundo exterior, nesse caso, da cultura interiorana. Expusemos na introdução que a 

trama de O Coronel Sangrado  se constrói mediante a representação de um aspecto 

da sociedade brasileira do século XIX, que é o choque entre a educação inspirada 

pelos valores do campo (a do não-civilizado) e a que incide sobre os valores do 

mundo civilizado da cidade, símbolo de modernidade. Baseado nesses valores, o 

narrador procura observar as transformações que podem ocorrer no padrão de 

hábitos de uma personagem, Miguel, no caso, quando esta se submete aos moldes 

da civilização do universo urbano. Essa análise é realizada pelo ponto de vista 

narrativo, peça fundamental do projeto autoral, ao levantar o ideal de civilidade em 

oposição ao de matutice, de sorte a construir uma crítica social, muitas vezes 

irônica, por meio do contraste entre essas duas imagens inscritas na linguagem do 

romance.  
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Miguel experimenta esses dois modos de vida. Primeiro, vivencia toda a sua 

infância e juventude na roça, ao lado de matutos como ele, no entanto, depois que 

viveu cerca de cinco anos na cidade de Belém, em busca de reconhecimento, 

contraiu todos os exteriores do homem civilizado, pelo menos na aparência. Por 

isso, vê-se que a prosa de Inglês de Sousa “apresenta o campo/interior e sua 

relação com a cidade/capital como sendo espaço de conflito”. (LEITE, 2002, p. 57). 

É esse espaço de enfrentamento, construído no romance, que será alvo de nossa 

análise à luz da construção da personagem Miguel. 

 Organizado em vinte e seis capítulos, O Coronel Sangrado (1877) é a 

continuação de O Cacaulista (1876). Embora os dois romances constituam relatos 

separados, o primeiro dá prosseguimento ao entrecho do segundo, acrescentando 

outras personagens à trama em um ambiente mais urbano do que rural. Por isso, 

primeiro apresentaremos a narrativa de O Cacaulista .  

Miguel Fernandes Faria é a principal personagem na trama de O Cacaulista . 

Tem entre dezessete - dezoito anos e mora com sua mãe viúva, D. Ana, na fazenda 

São Miguel, localizada em Paranameri-de-cima, um braço do rio Amazonas a 

algumas milhas acima da cidade de Óbidos, propriedade deixada por seu falecido 

pai, o português João Faria.  

Ainda garoto, Miguel Faria ficou sob a tutela de seu tio, o padre José 

Fernandes, que o levou para Óbidos, com o intuito de lhe fornecer uma escolaridade 

básica, mas o menino não se prendia aos estudos nem se adequava à vida citadina. 

Até que um dia, saturado da vida na cidade e com muita saudade da mãe e da vida 

na roça, partiu em direção à fazenda.  

Lá, havia um vizinho, o tenente Ribeiro, mulato, ganancioso e arrivista, que 

enriquecera e ascendera socialmente. O tenente vivia de artimanhas para ampliar a 

sua fortuna e uma delas foi se apossar do terreno do Uricurizal, uma pequena faixa 

de terra pertencente à fazenda São Miguel. Não se conformando com a perda, 

Miguel decide reivindicar na justiça a invasão da propriedade.  

Aliado à disputa pela faixa do Uricurizal, o enredo também oferece a ardente 

paixão, não correspondida, de Miguel por Rita, filha de seu adversário, o tenente 

Ribeiro. A moça, porém, casa-se com outro, o alferes Pedro Moreira Bentes, vindo 

de Belém, jovem de boa família e bem recomendado, distante da imagem de um 

simples matuto igual a ela. Abalado com a perda da questão do Uricurizal e com o 

casamento de Rita com Pedro Moreira, Miguel abandona a fazenda e decide morar 
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na capital da província, Belém. O término do romance deixa a narrativa inacabada 

requerendo sua continuidade em O Coronel Sangrado. 

Inglês de Sousa inicia esse novo romance, então, focando-se na volta de 

Miguel Faria à sua terra natal. Depois de viver aproximadamente cinco anos em 

Belém, chega a Óbidos e se torna alvo de atenção e curiosidade dos moradores, 

porque é tido como um “rapaz civilizado”. Quem domina a cidade é um grupo político 

de conservadores, cujo chefe é Severino de Paiva Prestes, alcunhado de “coronel 

Sangrado” por ter o costume de receitar sangrias para os doentes. O chefe convida 

Miguel para participar das eleições contra o tenente Ribeiro, seu inimigo do Partido 

Liberal, por saber da antiga rixa entre ambos por causa do Uricurizal. Todavia, o 

rapaz os surpreende, pois não aceita o convite, alegando ser desavenças passadas. 

Em face disso, fica poucos dias em Óbidos e embarca para o Paranameri, lugar 

onde reside sua mãe.     

Apesar dos ressentimentos, não lhe foi difícil reatar relações com o tenente 

Ribeiro. Isto se explica porque o moço ainda não havia esquecido sua paixão por 

Rita, agora casada e com uma filha. Passou a freqüentar constantemente o sítio do 

antigo adversário e, numa dessas oportunidades, ao estar a sós com a amada, se 

declara, dizendo estar disposto a aceitá-la caso ela o desejasse. Frente à recusa, 

Miguel, decepcionado e sem esperanças, passa a ter uma vida ociosa mergulhada 

em leituras. “Passava o dia inteiro no quarto, a ler. [...] Agora leva todo o santo dia a 

ler nos livros como um doutor”. (CS, p. 96)10.  

A essa altura, o coronel Sangrado pretende fazer de Miguel seu genro, 

atendendo aos desejos da filha Mariquinha, tímida e educada, porém sem atrativos 

físicos. Para tal feito, procura elegê-lo vereador da Câmara Municipal, dedicando-se 

à sua candidatura, o que acaba não acontecendo.  

Miguel vem a saber que Rita ficara viúva, com isso, desaparece da cidade e 

resolve casar-se com a amada, abandonando o coronel Sangrado e a sua filha 

Mariquinha. 

Enquanto isso, a disputa do processo eleitoral à Câmara fica mais acirrada. 

De um lado, o Partido Conservador; de outro, o Partido Liberal. O primeiro liderado 

pelo tenente-coronel Severino. O segundo pelo tenente Ribeiro. Mas os próprios 

                                                 
10 A edição do romance O Coronel Sangrado  usada por nós é a de 1968. A partir daqui, usaremos a 
sigla CS seguida da página, para nos referirmos aos trechos citados.  
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membros do Partido Conservador tramaram uma conspiração para derrotar os 

planos de Severino de Paiva e excluir o seu protegido Miguel Faria.  

A derrota política leva o coronel Sangrado a falecer depois de saber que o 

moço a quem protegeu se casaria com a afilhada do inimigo. Para Pereira, o coronel 

“morre menos de doença do que da derrota nas eleições, e de saber que o moço a 

quem desejava para genro se casaria com a filha do rival”. (1957, p.163). Marquinha 

termina sozinha e melancólica: “[...] cobrindo com as mãos o rosto, chorava 

amargamente o seu isolamento e o seu amor perdido.” (CS, p. 198). 

Comecemos pela narrativa de O Coronel Sangrado, atentando para o 

narrador que nos conta que Miguel Faria passara por uma transformação. Ao 

retornar da capital do Pará, tinha ares de citadino. A mudança era notada pelos 

habitantes de Óbidos, principalmente, pelas moças da cidade, não só pelo seu 

comportamento e hábitos citadinos, como pelos trajes. “Os trajes contavam muito na 

hora de se distinguir os cidadãos civilizados dos roceiros”. (BARRETO, 2003, p. 

129). Só pelo fato de a personagem ter vivido num grande centro urbano, para os 

moradores de Óbidos e do Paranameri-de-cima, já era suficiente para considerá-lo 

um homem superior aos matutos por seus hábitos civilizados: 

 

Na cidade não se falava senão em Miguel Faria, o recomendado do 
tenente Severino de Paiva, o sobrinho do ex-vigário de Óbidos. Agora 
todos recordavam-se de tê-lo visto menino e semi-selvagem, repicando os 
sinos da matriz ou pescando pirarucus no Paranameri-de-cima, e 
admiravam-se da grande mudança que fizera o rapaz. O curumim que 
passara desapercebido em Óbidos na sua vinda do sítio, era agora notado 
e apontado com muita curiosidade. As moças elogiavam-lhe o andar, a 
espessa barba que moldurava o rosto simpático, os grandes olhos 
castanhos e, sobretudo, o gosto inexcedível do trajar e as delicadas 
maneiras. A mais linda das moças da terra e a mais faceira, a Eugeninha, 
não deixava de correr à janela para vê-lo passar, [...]. (CS, p. 40). 

 

A instrução formal era outro fator que pesava como um traço da civilidade. 

Para conferir essa característica em Miguel, será necessário nos reportarmos a duas 

personagens de O Cacaulista , que figuram a relação contrastiva entre a ignorância 

e a educação. O primeiro é seu pai, João Faria, homem trabalhador, ativo, machista, 

grosseiro, analfabeto, de baixa educação, mas “dotado de tal energia de caráter, 

firmeza de vontade e honradez que se tornara respeitado de todo o distrito”. (C, p. 

3)11. Não admitia o pai que o filho recebesse educação na cidade, achando 

                                                 
11 A partir daqui, usaremos a sigla C seguida da página, para nos referirmos aos trechos citados do 
romance O Cacaulista, editado em 1973. 
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desnecessário em virtude da produção de cacau e gado. Mas, após sua morte, o 

menino recebe a influência do tio José Fernandes, o padre de Óbidos, homem 

severo, violento e autoritário, que se dedicava à educação do sobrinho. 

Miguel, no entanto, sentia saudade do campo, queria a liberdade selvagem, 

ouvir o mugido do gado no curral, o cantar do jappiim e o latido alegre do seu cão de 

caça; a vida na cidade o aborrecia. Foi nessas circunstâncias que “se revelavam 

nele as primeiras inclinações, com toda a força do natural”. (C, p. 5).   

Assim, a educação primeira de Miguel não foi suficiente para abrandar o 

gênio semi-selvagem e, na segunda oportunidade, pouco a pouco, com “o viver da 

capital, foram-se lhe modificando as idéias, à medida que se ia ilustrando mais o seu 

espírito”. (CS, p. 44). 

O romance deixa subjacente que o resultado de uma das transformações no 

caráter do moço tenha sido por meio de leituras e pela convivência com o patrão e 

amigos: 

 

No Pará, Miguel fora empregado na casa de um excelente homem que o 
tratou como filho. O rapaz teve, pois, tempo de instruir-se lendo alguma 
coisa. 
O resultado desta instrução e da convivência com o patrão e os seus 
amigos, foi a resolução que o vimos tomar e que tanto desapontamento 
causou ao coronel Sangrado, e em geral à gente de Óbidos. E isto porque, 
em vista do seu antigo proceder, não se podia esperar outra coisa. (CS, p. 
44). 
 

Miguel realmente parecia muito mudado, demonstrando ser um moço 

educado, polido e elegante, com requintes de urbanidade. Segundo o narrador, sua 

decisão de não se opor ao tenente Ribeiro era “efeito do poderoso impulso da 

civilização, que alargara a órbita estreita das idéias”. (CS p. 44).  

Vejamos um excerto em que Miguel aparenta ser um indivíduo civilizado: 

 
- Senhor tenente-coronel; penhora-me muito o interesse que toma pela 
minha causa e o afã que mostra em querer vingar-me das injúrias de um 
homem. Mas cumpre-me fazer desde já uma declaração. Eu não voltei 
para esta minha terra com projetos de vingança, não. Há muito tempo que 
esqueci as injúrias que aqui recebi, e por forma alguma, desejo lembrar-me 
dela agora. [...]. Eu não venho com tenções de guerrear pessoa alguma; 
pretendo simplesmente estabelecer-me aqui, porque gosto de Óbidos. (CS, 
p. 38). 
 

Trata-se de um homem exteriormente civilizado, com aparência, trajes e 

modos elegantes de citadino. Demonstra ser instruído e educado, tanto que sua 
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nova postura desperta olhares femininos, principalmente da educada e sensível 

Mariquinha. Ela se entusiasmou com o moço que: 

 

Mostrava delicadeza no trato, certa urbanidade nos modos que a moça não 
estava acostumada a encontrar na gente da terra e que de súbito 
impressionou-a. Se as maneiras de Miguel Fernandes eram frias, 
revelavam ao menos uma educação perfeita. [...]. (CS, p. 37). 

 
Todavia, há várias pistas sobre a identidade de Miguel já no capítulo III do 

romance. O narrador interfere com um comentário, que se repete em vários 

momentos da narrativa:  

 

Via-se que a vida das cidades dificilmente moldara à sua feição uma 
natureza virgem. Por vezes, pelos movimentos bruscos que como 
descuidadamente o assaltavam, via-se [...] aparecer o filho do mato sob o 
invólucro mentiroso cidadão. (CS, p. 23). 

 
Mas o conflito entre a civilidade e a matutice só é percebido por Miguel, ao 

chegar à fazenda de sua mãe, quando se dá o encontro com Rita e seu pai: 

 

Pela tarde vieram dizer ao recomendado do coronel Sangrado que o 
tenente Ribeiro o procurava. Miguel não pôde ter que não fizesse um gesto 
de espanto. Brilhou-lhe por um momento o fogo dos olhos, mas logo se 
apagou e o moço tomando um ar calmo e digno, saiu ao encontro do rico 
vizinho.  
[...] 

Um momento Miguel hesitou. A vista do mulato lembrava-lhe tantas coisas 
dolorosas, tantas decepções sofridas, que mal grado seu o sangue afluiu-
lhe para o coração, e estremeceu todo. Mas venceu logo estes 
sentimentos, e não querendo ficar inferior ao mulato em magnanimidade 
apertou-lhe a mão, [...]. (CS, p. 55). 
 

 
O texto insinua uma dualidade muito latente: a de um simplório matuto, que 

esconde as suas verdadeiras inclinações naturais, mas que encarna a imagem do 

homem citadino, para representar aquilo que ele tenta ser, tanto que a presença de 

Rita deixa-o perturbado e contribui para confundir seus sentimentos. Observemos:  

 

Miguel retirou-se ao seu quarto, dominado por sentimentos encontrados. 
Aquela palavra do tenente Ribeiro sobre Rita, as suas relações de outro 
tempo, tinham-lhe reaberto na alma a ferida que a presença da mãe fechara 
por algum tempo. (CS, p. 56). 
 
 

A partir daqui, Miguel vive um dilema que o incomoda: ama Rita, que é filha 

de seu antigo adversário, o tenente Ribeiro. Para ele, rejeitar o convite de visitá-lo 
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era se rebaixar, mas, ao mesmo tempo, pensava em sua dignidade.  Miguel é 

movido pelos sentimentos do passado: a paixão que nutria por Rita e o ódio pelo pai, 

pelas humilhações a que fora submetido, por isso: “Precisava apresentar-se de 

forma que impusesse o respeito que lhe era devido. Que mostrasse que o homem 

de hoje não era mais a criança de outro tempo.” (CS, p. 57). 

Neste final de capítulo, o narrador assume uma posição perante Miguel, como 

se tivesse em mente uma estratégia para alcançar a vitória sobre seus antigos 

desafetos: Rita, por rejeitá-lo em favor de alferes Pedro Moreira Bentes, considerado 

por ela, um cidadão civilizado, e Ribeiro por ter-lhe roubado a terra que pertencia à 

sua família. Miguel tem alguma arma escondida, que o narrador hesita em dizer: 

 

No fundo do coração de Miguel havia, porém, um sentimento cuja voz se 
fazia ouvir baixinho, mas repetidas vezes. Era a vaidade. O moço entendia 
que não lhe era possível deixar de tirar uma desforra passada.  
Qual de todas estas idéias e de todos estes sentimentos predominasse na 
luta íntima que se travara no seu coração, não é possível dizê-lo. O que é 
certo é que no dia seguinte encaminhou-se Miguel para o sítio do tenente 
Ribeiro. (CS, p. 57). (grifos nossos) 
 
 

Se, por um lado, a convivência de Miguel com as pessoas da cidade grande 

fez com que transformasse a imagem e os valores de matuto; por outro, vê-se que é 

movido pelo amor-próprio e pela ansiedade. Tudo indica que essa luta íntima, à qual 

o narrador se refere, seja mesmo decorrente do poderoso efeito da civilização.  

Para entendermos melhor esse conflito de Miguel, voltemos a O Cacaulista,  

quando o narrador determina exatamente os lugares onde Miguel viveu na infância, 

a algumas milhas acima da cidade de Óbidos, à margem do Paranameri, o mesmo 

rio Amazonas em cujas margens há sítios com plantações de cacau e criação de 

gado.  

Lá, Miguel mora tranquilamente, rema, caça papagaios, arpoa pirarucus e 

tartarugas, faz arcos e flechas nas horas vagas. É o perfil exato de um matuto:     

“[...] criado a lei da natureza; nunca conseguira o padre licença de João Faria para 

ensinar sequer uma palavra latina ao sobrinho; o português como homem ignorante 

que era, votava profundo desprezo às letras”. (C, p. 4). A mãe, por sua vez, era uma 

mulher amável, tranqüila e respeitável, embora não soubesse comer com etiqueta: 

“comia com o prato sobre os joelhos, e não usava de talher nem de guardanapos.” 

(C, p. 12). 
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Também fazem parte de sua infância Ribeiro e Rita. O primeiro, mulato, 

preguiçoso, ladrão, sarcástico e zombeteiro, dotado de um comportamento canalha, 

porém, temido e respeitado pelo dinheiro que tinha: “pagando-lhe um jurozinho de 

seis por cento, tinha qualquer lavrador ou negociante a certeza de obter dele algum 

dinheiro emprestado.” (C, p. 84). Já Rita, sua afilhada, diverge do padrão da maioria 

das idealizadas heroínas românticas: ingênuas, singelas e puras. Ao contrário, é 

travessa, esperta, leviana, imatura e ainda ninguém se ocupara de modificar-lhe o 

caráter. Trata-se de uma “roceira sem educação” (C, p. 116), que pulava, batia nos 

moleques, subia nas árvores, andava descalça e beliscava as cozinheiras. Além 

disso, tanto no romance O Cacaulista  quanto em O Coronel Sangrado  assumia um 

comportamento inconstante e dissimulado em relação a Miguel. Vejamos os dois 

casos: 

 

- Sabe o que mais? – tornou Rita com uma volubilidade admirável – Pois 
para mostrar-lhe que não gosto mais dele [Moreira] do que você, Miguel, aí 
está um beijo. [...]. 
A Rita ria como uma perdida do abalo que o beijo causara em Miguel, e 
disse-lhe deitando a correr para alcançar os outros: 
- Está satisfeito? (C, p. 99). 
 
Rita ali estava, alegre, satisfeita, amável, familiar, sem vestígio algum dos 
sentimentos de despeito que manifestara na última entrevista. A que seria 
devida esta nova mudança? Não tratou de indagar. Entregou-se todo de 
novo à fascinação que sobre ele exercia a afilhada do Apanha-tudo, que ali 
estava rindo estrepitosamente, todo coração, todo franqueza e amizade, 
menos para o observador desinteressado que no som metálico das suas 
gargalhadas perceberia um ressaibo de ironia. (CS, p. 109).  
 

Como vimos, Miguel recebeu a influência de um pai ignorante, que não 

valorizava a cultura; o tio, apesar de todas as tentativas, possuía um gênio 

despótico; a mãe também sempre foi criada no mato e, por isso, que educação 

diferente seria capaz de oferecer ao filho? Também conhecera a figura de Martinho 

Mendes, um cacaulista que tinha a fama de velhaco: “Quando se precisava de uma 

testemunha falsa, procurava-se o Mendes do Paranameri, como o chamavam em 

Óbidos”. (C, p. 41). Moreira e Rita, evidentemente, contribuíram para que Miguel, um 

homem natural e simples, alterasse o seu modo de viver. Percebe-se até então, uma 

sociedade que, de modo algum, é inocente e indefesa, mas mesmo assim, para 

Miguel, ainda é muito melhor que a grande cidade, onde se concentram os maiores 

males da civilização:  
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Fora com impaciência viva que eu aguardava o dia da saída do vapor; 
sorvendo o vermelho pó da aborrecida Belém. Eu ia rever o Amazonas. 
Aquelas regiões, que eu deixara menino, apareciam-me agora envoltas 
num véu de não sei que grandioso e maravilhoso sonho. A minha 
imaginação, excitada pelos livros e pela incerta recordação do passado, 
que me deixara a descuidada infância, prometia-me um mundo de 
magníficas realidades, um paraíso de água e de verdura, em que, livre dos 
mesquinhos atentados do homem, se revelava a natureza com toda força e 
poesia! (CS, p. 24). 
 

 
Essa passagem nos surpreende porque o discurso de Miguel Faria aparece 

com uma linguagem romântica. Nela, há a presença dos signos da natureza: “um 

paraíso de água e de verdura”. Nota-se que o jovem está ansioso para retornar a 

esse mundo primitivo, à sua cidade natal, da qual fez parte. Mais à frente, porém, 

esse ideário romântico da personagem Miguel será alvo de crítica por meio do 

discurso do narrador, mostrando que essa imagem paradisíaca é excessivamente 

ilusória, posto que o lugar não está “livre dos mesquinhos atentados do homem”. 

Pelo contrário, lá, apesar de ser um ambiente muito primitivo, onde vivem inúmeros 

matutos, é possível perceber que não há pessoas tão virtuosas assim. A alusão às 

leituras que, por sinal, excitam a imaginação de Miguel, distanciam-no da realidade, 

uma vez que  a personagem se deixa consumir pelos devaneios românticos. 

Miguel deseja um mundo ideal: retornar ao campo, à sua terra natal, às 

pessoas com sentimentos mais verdadeiros, o que o distancia da realidade 

circundante, já que a civilização ficou-lhe na lembrança somente como “a aborrecida 

Belém”, enquanto o Amazonas se destaca como um mundo “grandioso e 

maravilhoso”. Vejamos a sua reação ao pensar no mulato: 

 

Miguel continuou no seu passeio, embebido em profundas meditações. [...]. 
E o mulato não era falso, não atraiçoava, recebendo o moço de braços 
abertos e de riso nos lábios? Não seria para enganá-lo e derrotá-lo por fim, 
infligindo-lhe assim uma segunda vergonha, a ele, o descendente dos 
altivos mandões do Paranameri? Sem dúvida nenhuma que era. (CS, p. 
115). 
 

O narrador expõe os confusos sentimentos de Miguel consigo mesmo, acerca 

da personagem Ribeiro. O jovem reflete sobre seu meio, mas parece se recusar a 

acreditar na maldade do cacaulista. Ao mesmo tempo, aparece o posicionamento 

autoral, por meio da interferência do narrador que, em discurso indireto livre, atua 

com o intuito de crítica à realidade social constituída por homens imperfeitos, 

cínicos, artificiais, gananciosos, interesseiros e traidores.  
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Apesar de aparecer a ideologia romântica na obra, vê-se que O Coronel 

Sangrado não se enquadra nos moldes do romance romântico, até porque se trata 

de um período que diverge daquele das obras de Alencar. O que se percebe, então, 

é que o sentimento de Miguel por Rita implica duas facetas: a do confronto entre ser 

X parecer apoiado sobre a duplicidade sentimento íntimo (matutice) X máscara 

social (jogo de interesses; civilidade) e a do desejo carnal. 

 Em O Cacaulista , Miguel tinha um grande afeto por Rita, mas depois de 

“civilizado”, este sentimento se direciona para o impulso sexual, mas nem de longe 

pode ser comparado com um desejo sexual bizarro e canalha. Pelo contrário, o 

narrador trata o sexo de maneira reservada, por ainda estar pautado na estética 

romântica: 

 

Perscrutando o íntimo do seu coração Miguel conhecia bem a diferença 
dos seus sentimentos para com a mulher do alferes Moreira. Outrora fora 
um entusiasmo juvenil, hoje era uma paixão em que havia uns laivos de 
ódio. Mas o fato é que o rapaz amava-a, mais como ela era agora, do que 
como fora. [...] a mulher do alferes Moreira fazia-lhe nascer no peito uma 
tempestade de sentimentos ardentíssimos e de desejos arrebatados. (CS, 
p. 88). 

 
[...] as curvas graciosas do seu corpo faziam-lhe ferver no cérebro desejos 
delirantes; as ondulações do andar causavam-lhe frenesi; a lembrança de 
sua voz acordava-lhe os mais íntimos ecos do coração, e a imagem do seu 
rosto moreno e formoso, [...], despertava nele uma força de entusiasmo e 
de amor, que se apoderava dele todo e o prostrava, como depois de uma 
longa luta. (CS, p. 95). 

 
Fervia-lhe na cabeça e no coração um mundo de sensações estranhas, de 
desejos ardentíssimos, de pensamentos acabrunhadores e de raivas 
impotentes. Andava-lhe tudo num turbilhão que não lhe permitia o 
reconhecimento da paixão dominante naquele momento, se o prazer, se o 
ódio, o amor, ou se tudo isto dava lugar a um profundo desgosto de si 
mesmo. Tinha idéias risonhas e cóleras surdas; arrebatamentos amorosos 
e remordimentos de ciúmes; indignações consigo mesmo pela sua baixeza 
de sentimentos e lisonjeamentos do seu orgulho e da sua vaidade; entrava-
lhe vagarosamente pelo coração adentro uma doce esperança de futuro 
feliz, e logo um sombrio desespero da vida, vindo do mais íntimo do seu 
ser, expulsava com violência aquele último raio de luz. (CS, p. 150). 
 

O modo como o narrador descreve esse sentimento é reflexo da transformação 

do rapaz. Ao mesmo tempo em que sente por ela o desejo carnal, vem-lhe a 

sensação de conflito, porque no fundo, o seu ser primitivo deseja vivenciar esses 

desejos, que são impedidos pela lembrança das imposições do mundo civilizado. 

Nesse último trecho, observamos o quanto a volta ao mundo primitivo ou pré-

civilizado seria para ele, uma “esperança de futuro feliz”, no entanto, o ambiente 
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civilizado “expulsa com violência aquele último raio de luz”. Por conta disso, essa 

passagem da matutice para a civilização é muito complexa. Trava-se uma luta íntima 

em seu peito. Eis como o narrador observa essa confusão de sentimentos:  

 

Ele estava realmente confuso ante aquela petulância de uma roceira. Sofria 
o seu coração com os modos frios e indiferentes da jovem, mais ainda 
sofria o seu amor-próprio de moço inteligente e educado, de moço da 
cidade, com o embaraço em que o colocavam as palavras de Rita. Quanto 
à frieza e indiferença da rapariga, Miguel enganara-se. A voz vibrante e 
nervosa da moça denunciava o despeito de que estava possuída. [...], fato 
que ela tomava, com a desconfiança da matuta [...]. Por seu turno, Miguel 
não estava muito satisfeito com o procedimento da amiga, e a recepção 
que ela lhe fazia agora não era própria para acalmá-lo. (CS, p. 100) 

     

 Na ocasião, Miguel estava com Rita no sítio de Ribeiro e por conta dos 

sentimentos, da falta de controle, a experiência urbana não lhe permitiu suplantar a 

natureza instintiva. O narrador fixa com clareza o comportamento tanto de Rita, 

quanto de Miguel. Um representando a matutice, o outro, a civilidade, contudo, 

ambos acabam agindo da mesma maneira, porque foram antes de tudo, autênticos, 

o coração os dominou e além do mais, o espaço não era controlado pela civilidade. 

Vemos que o narrador nesse extrato, uniu a imagem do civilizado e da matuta, a 

espontaneidade, justamente o contrário do jogo ser X parecer, estudou as duas 

personagens, suas ações e temperamentos com o instrumento da observação e 

análise, para chegar a uma determinada conclusão: 

 

Se o amor e o ciúme não cegassem, certamente o espírito fino e perspicaz 
de Miguel teria logo percebido a afetação da jovem senhora; mas mordia-
lhe o coração o despeito amoroso, e ele julgava-se ludibriado atrozmente 
por uma faceira que só tinha vontade de se divertir à sua custa. Esta 
convicção acanhava-o, confundia-o, perturbava-o [...] (CS, p. 100).    

 
 

É notável como a realidade e os valores de Miguel cabem apenas ao ponto de 

vista do narrador, que é a base da construção do romance. Ele organiza todos os 

pensamentos de Miguel e não levanta as suas ações e decisões do nada. Traça os 

atos e pensamentos de todos os personagens, as crises e tensões de Miguel até 

mostrar de fato, a volta ao antigo dilema: realmente vingar-se de Ribeiro e obter o 

amor de Rita. Onde está a prova da civilidade, se usou das mesmas armas do “jogo 

civilizado” ser X parecer da sociedade provinciana de Óbidos? 

Aqui, cabe uma explicação mais contundente. O modo de organização social 

civilizado praticamente impunha estereótipos. Como a vida social era pautada nesse 
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novo modo de vida, Miguel optou pela mudança do estado primitivo, do seu estado 

natural em favor do civilizado. Para isso, eram necessárias algumas prerrogativas, a 

saber: educação, polidez, delicadeza no trato, urbanidade nos modos e, mais ainda, 

ser proveniente de um grande centro urbano. Uma vez conquistadas tais qualidades, 

Miguel mereceria o respeito e a consideração por parte dos demais membros da 

sociedade. Foi exatamente o que aconteceu, mas aí reside um problema. A cisão 

entre o seu modo natural de ser (matuto) e o novo estilo de vida, assumindo o 

estereótipo de cidadão civilizado fez com que se adequasse a um papel social 

imposto pela sociedade, não pela própria vontade. Ele precisava mostrar-se 

diferente do que era antes, com outra mentalidade e outro comportamento, para 

provar a civilidade, porém, tal estereótipo destoa do seu modo roceiro de ser, por 

isso: “Na melindrosa situação em que estava era preciso todo o cuidado, 

necessitava toda a atenção para não incorrer naquilo que o moço mais temia: o 

ridículo”. (CS, p. 57).  

Se voltasse a Óbidos com a mesma mentalidade de antes, fatalmente não 

conquistaria o respeito e consideração de todos, precisava fazer o jogo da vida 

social, o jogo ser X parecer; precisou fingir ser o que de fato não era. Notem a sua 

dificuldade com as vestimentas: “Pôs maior cuidado do que o ordinário no seu traje; 

levou algum tempo a acertar o laço da gravata, escolheu o chapéu mais novo e as 

botas menos servidas, [...]”. (CS, p. 98). 

Devemos lembrar o momento em que o coronel Sangrado se oferece para 

ajudar Miguel no combate ao tenente Ribeiro, seu desafeto político. O recém-

chegado respondeu, de acordo com os modos civilizados, que não voltara com 

tenções de guerrear, que havia esquecido as injúrias de outro tempo, o que 

decididamente impressionou a todos. Todavia, contrapondo esse discurso de Miguel 

ao ponto de vista exposto pelo narrador no excerto a seguir, vemos que Miguel não 

havia esquecido a rixa com Ribeiro, no fundo ainda guardava ressentimentos e 

desejava realmente a vingança: 

 

 Levado por estes últimos pensamentos, mil vezes tentou o rapaz dirigir-se 
de novo à habitação do tenente; no primeiro caso para afrontar o ódio do 
vizinho; no segundo para lançar-se aos pés de Rita, mas uma mão de ferro 
prendia-lhe os passos e tirava-lhe as forças; era o orgulho, a qualidade 
predominante do seu caráter, que lhe fazia de novo crer em uma 
humilhação, e encarar com extrema repugnância a perspectiva de ceder 
em primeiro lugar, de ser o primeiro a dizer: eis-me aqui, estou vencido. 
(CS, p. 107). (grifos nossos) 
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Aos poucos, vemos que o narrador cria uma coesão na narrativa à medida 

que acentua cada particularidade de Miguel, cada traço seu, cada acontecimento, 

cada ato de sua vida, os pensamentos a fim de caracterizar a sua imagem que vai 

se construindo no mundo do narrador que é totalmente consciente das ações da 

personagem: “Estava meio desconfiado, e como sempre sucede nessas naturezas 

fortes e enérgicas, como a sua, a dúvida se estendia a tudo e a todos”. (CS, p. 116). 

Devido à confusão de sentimentos, o narrador externa uma posição em face dele já 

definida: “O moço chegava com ânimo briguento. A ausência do tenente e a 

presença de Rita varreram-lhe essas idéias da mente” (CS, p. 116). Miguel ainda 

conserva muito sentimento de Ribeiro, o contrário do que dizia, porque, a princípio, 

enxergar esse sentimento parece inacessível a ele.   

Aliado a isso, as conveniências sociais o atormentam. Não sabe o que fazer. 

A condição de homem civilizado não o deixa em paz, o impossibilita de viver feliz 

junto a Rita, pelas desavenças do passado. A desigualdade passa a existir entre ele 

e os matutos. A maneira cerimoniosa pela qual passou a ser tratado pelos antigos 

vizinhos fê-lo sentir-se “injustamente deslocado em sua própria terra. Os poucos 

anos vividos na capital e a nova condição que desfrutava haviam criado uma 

barreira psicológica entre ele e seus conterrâneos”. (BARRETO, 2003, p. 140).  

Todos achavam que o Paranameri não era mais um lugar apropriado para um 

homem como Miguel, que já não podia aos olhos dos outros viver de modo simples:  

 

Um rapaz, educado na capital, preferir viver entre os matutos do 
Paranameri, pescando tucunarés e arpoando peixe-bois, a estar ao menos 
na cidade de Óbidos, a conversar com os doutores e a namorar as 
raparigas bonitas, principalmente as mulatas do Amazonas! (CS, p. 113-
114). 

 

Esse confronto entre campo X cidade aí presente nos aproxima do 

pensamento filosófico de Rousseau, que frutificou em muitas obras dos escritores do 

século XIX, conforme Orione (2000) aponta:  

 

O que tenciono mostrar é como o escritor naturalista é, na verdade, um 
escritor romântico travestido, pelo fato de ele partilhar ainda da ideologia 
romântica e rousseauniana, [...] e com a qual esses autores chegam a 
construir personagens diretamente calcadas na figura do homem primitivo 
descrito por Rousseau no Discurso sobre a desigualdade. (p. 104-105). 
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Essa temática do confronto entre a essência rude, mas verdadeira do não 

civilizado X a exterioridade e a máscara social do civilizado é o foco avaliativo do 

narrador, que contrapõe dois universos: o mundo primitivo (Paranameri) e o mundo 

social, representados por dois espaços – Óbidos (pré-civilizado) e Belém 

(civilização), a fim de traçar uma relevante crítica social sobre as conseqüências dos 

padrões da sociedade brasileira do final do século XIX, como os preconceitos de 

classe, raça e origem social, que acabavam diferenciando o cidadão urbano do 

roceiro; o sentimento de superioridade que os citadinos nutriam em relação aos 

interioranos, desprezando os modos incultos e a aparência de caipira, as traições, a 

mesquinhez das intrigas da terra; as tensões decorrentes do choque entre a 

civilidade e a matutice, o desprezo de uns e a ignorância de outros. 

Então, para sobreviver nessa sociedade, que ditava regras e valores da 

civilidade, Miguel foi praticamente obrigado a usar uma máscara, para se adequar a 

esse estereótipo, fingindo ser o que, no íntimo, sabia não ser. Ele se prestou a esse 

papel “em nome daquilo que o meio social demonstra já ter de antemão escolhido 

para ele”. (ORIONE, 2000, p. 32).  

   Por isso, talvez a relação Mariquinha/Miguel/Rita se justifique como uma 

estratégia autoral para opor essas duas figuras femininas tão contrastantes, a fim de 

nos mostrar as duas imagens – a da civilizada (Mariquinha) e a da não civilizada 

(Rita), inscritas no discurso do narrador, bem como a adoção de uma figura feminina 

romântica e outra realista. O fato de Miguel estar dividido entre a matutice e a 

civilidade o leva também a ficar dividido entre essas duas mulheres: 

 

[...] a graça, a elegância, a delicadeza de Mariquinha vinham-lhe 
constantemente à memória. Depois eram a coragem e o ânimo da jovem 
que lhe assaltavam a mente. Em seguida, o seu olhar doce, terno, 
eloqüente, como que lhe varava repentinamente o coração, e o rapaz 
sentia-se ferido, antes de ter tido tempo de verificar a origem daquela dor. 
Miguel pretendia repelir aquelas idéias, forcejava por lembrar-se de Rita; 
retraçava na sua imaginação a figura terrena e apetitosa da afilhada do 
tenente Ribeiro; mas, de repente, [...] reapareciam pouco a pouco os traços 
da filha do coronel Sangrado. Todavia, Miguel ainda não comparava as 
duas moças; para ele, na sua imaginação exaltada, as duas formavam uma 
só; não sabia distingui-las e por isso não as comparava; o seu coração 
hesitava entre as duas, mas não tanto que já amasse a pessoa de 
Mariquinha; o que ele amava era um fantasma com as formas robustas e 
lascivas de Rita e as maneiras delicadas, o olhar penetrante e meigo da 
filha do Sangrado. (CS, p. 146). 

 
A figura de Mariquinha pode se enquadrar no estereótipo da personagem 

romântica, por um lado, nas atitudes e no comportamento, mas, por outro, o 
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narrador não a descreve somente dessa maneira, o que gera ambigüidade, valendo-

se, ainda, dos ideais românticos e também dos realistas. Mariquinha era meiga – de 

gestos angelicais -, comportada, tímida, inteligente e educada, porém, destituída de 

beleza, egoísta, retraída, séria, contudo, às vezes, revelava uma duplicidade de 

comportamento – ora faceira, ora acanhada. Segundo Barreto (2003), o assunto que 

ocupa quase todo o capítulo IV do livro O Coronel Sangrado  denuncia o típico 

realista que Inglês de Sousa se mostrou, ao traçar o perfil da personalidade da 

moça.  

Já Rita, aparece até a metade do capítulo XIV, como uma figura mais realista, 

por isto revela certa leviandade, um comportamento inconstante e dissimulado em 

relação a Miguel. Ou demonstra um desembaraço total, traindo a posição de mulher 

casada; ou se constrange diante de tamanha leviandade. É nesses momentos que a 

narrativa realista se trai, porque enxergamos claramente uma volta ao romantismo, 

quando o narrador descreve tanto a paisagem amazônica quanto Rita com uma 

visão romântica: 

 

- Sou casada, Miguel – disse a moça, de olhos baixos e voz firme. – Sou      
casada, e embora o meu coração quisesse atendê-lo, o dever não o 
consentiria. (CS, p. 118). 
  
O rapaz parou a montaria, e pôs-se a contemplar por algum tempo aqueles 
soberbos espécimes da flora amazônica, aquelas brilhantes ninfáceas, que 
não têm rivais na flora de país algum conhecido. Miguel fez entrar a canoa 
por entre as plantas e, à sua chegada, bandos de aves aquáticas 
levantaram o vôo, soltando gemidos aflitivos, como se abandonassem com 
pesar o flóreo ninho de uma beleza incomparável.  
[...] entreteve-se o moço em colher as flores brancas, cor-de-rosa e 
vermelha da vitória-régia, com que formava um ramalhete lindo de ver-se e 
de um aroma suavíssimo; e em apanhar as sementes saborosas da 
maravilhosa planta [...]. (CS, p. 107-108). 
 

 
No primeiro extrato, as atitudes e comportamento de Rita numa obra realista 

fatalmente a levariam a um adultério, fato que não se consumou nesta obra, pelo 

menos não fisicamente, apesar de parecer que vontade não lhe faltou. Com efeito, a 

ideologia patriarcal que favorece a dominação do homem sobre a mulher, por 

intermédio do casamento e da dedicação ao lar e à família, poderiam ser motivos 

para que não se cometesse a traição, de fato. As mulheres eram educadas para o 

casamento, a vigilância patriarcal sempre acompanhada dos maridos ou das 

mucamas, a vida reclusa que levavam eram costumes típicos do Brasil patriarcal. 
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Desse modo, esse é um exemplo de personagem, na qual consta um elo entre a 

ficção realista e a romântica.  

No segundo, importa notar que o narrador faz claramente uma idealização do 

espaço natural, onde nasceu. É curioso observar, também, que há aí uma sutil 

correspondência com a biografia de Inglês de Sousa, que encontra uma forma de 

representar, por meio da personagem Miguel, o retorno idealizado ao seu próprio 

passado. Esse retorno à natureza e fuga da civilização ocorre em momentos nos 

quais a personagem prefere se refugiar no mundo natural para se confessar:  

 

[...] porque ali, a sós com o silêncio do rio ou com o discreto vozear das 
matas, podia entregar-se melhor aos pensamentos que o absorviam, 
confessar-se à natureza majestosa do Amazonas, sem receio de ser 
incomodado por estranhos e indiferentes. (CS, p. 107). 

 

Essa atitude se reflete, também, no modo como o narrador descreve o meio 

ambiente natural em frases idílicas como esta: “aquelas brilhantes ninfáceas, que 

não têm rivais na flora de país algum conhecido”. (CS, p. 107-108). 

 Diante disso, como Lúcia Miguel Pereira pôde afirmar que O Coronel 

Sangrado é “o único livro inteiramente liberto do romantismo” (1957, p. 33)? Embora 

seja muito forte a tendência realista nesse romance, há claramente uma ideologia 

romântica que o perpassa, até mesmo em comparações como a que aproxima a 

personagem Rita à vitória-régia: 

 

Contemplando essas magníficas flores que mudam de cor, passando do 
branco até o vermelho de sangue, Miguel lembrou-se do que ele chamava 
a inconstância de Rita, e não se pôde ter que não dissesse consigo:  
- Ela muda como a vitória-régia!  
E atirou indignado à água as flores que colhera com tanto trabalho. As 
pobrezinhas puseram-se a nadar ao sabor do vento que enrugava a 
superfície do lago, oferecendo aos beijos ardentes do sol as suas pétalas 
de cores variegadas. (CS, p. 108). 
 

 
Aí parece que Inglês de Sousa traz à tona o estereótipo da figura feminina da 

literatura brasileira: sensual, bela e vinculada à natureza, numa linguagem carregada 

de um lirismo capaz de valorizar os elementos da fauna e da flora nacionais.  

Então, a construção dessas duas personagens femininas caracterizadas seja 

com atitudes românticas, seja com realistas, reflete a figura autoral também de 

alguém dividido entre essas duas estéticas: romântica (natureza, fuga da civilização; 

discurso idealizado; “cor local”) e realista (cidade; civilização; máscaras sociais; jogo 
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de interesse; discurso de observação e análise crítica; documental). O texto deixa 

uma margem interpretativa bastante larga para relacionarmos a figura de Miguel 

dividido entre matitice/campo X civilidade/cidade, entre as duas mulheres e o 

narrador entre as duas estéticas.  

O fato é que o narrador se vale do conflito de Miguel para mostrar o quanto 

ele segue as pressões do meio e das outras personagens, quer no caso de Rita que 

se casa com outro, quer no caso de o coronel Sangrado empurrar a filha para 

resolver o casamento. É essencialmente uma relação entre a política e o amor, visto 

que os comportamentos emocionais das personagens estão entrelaçados com o 

contexto dos poderes. Rita casa-se com Moreira não por amor, mas pelo interesse 

de sua condição civilizada; o marido, por sua parte, a escolheu não porque o amor o 

surpreendesse, mas pelos interesses financeiros. Questão que mostra claramente a 

ascensão social do homem por meio do casamento, outra nuança do cotidiano da 

sociedade cacaueira obidense. Moreira era um jovem civilizado, entretanto, pobre; 

portanto, a sua união com a matuta Rita seria um investimento, conforme insinua o 

narrador: 

 

Qual fosse o verdadeiro motivo por que ele, um moço do Pará, por cujas 
estrelas tanto se entusiasmam os oficiais da nossa armada, se mostrava  
apaixonado por uma roceira sem educação, isso não poderíamos dizê-lo; o 
que é certo é que, ou o amor o surpreendesse, ou os trinta mil pés de 
cacaueiros, as seis léguas de terra e os escravos do tenente lhe 
dançassem na cabeça, os três dias passados no sítio depois da festa do 
José Lopes foram suficientes para determinar o triunfo completo da Rita. 
(C, p. 116). 
 

Mesmo Miguel estando cada vez mais apaixonado pela filha do tenente 

Ribeiro, esse sentimento agora, insinuava um amor frustrado pela civilização e 

envolto pelos desejos da carne como também pela vontade de sobressair diante 

daquela que um dia o fez sentir-se “vencido, desprezado por um maricas da cidade!” 

(C, p. 130). Por isto, a união entre os dois depois da morte de Moreira, está 

efetivamente pautada na relação de interesses. Ela, novamente, pelo ideal de 

civilidade; Miguel, porque, enfim, chegava a sua vez de tirar uma desforra.   

Já a relação Mariquinha/Miguel está pautada por um elemento fortemente 

marcado no século XIX: o patriarcalismo. Severino de Paiva, como um autêntico 

coronel do interior brasileiro, baseia-se na sua influência e poder para construir uma 

carreira política para Miguel e ganhá-lo como genro. “O projeto do coronel Sangrado 
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era dar toda a importância ao moço que lhe viera recomendado do Pará; pretendia 

casá-lo com a filha e elevá-lo em posição social [...]”. (CS, p. 81).  

Essa relação entre o amor e o contexto dos poderes revela um trabalho 

racional da parte do narrador. Até Mariquinha que seria a personagem que mais se 

aproxima dos padrões românticos, o narrador oscila entre “uma paixão sem limites, 

que desvairam a razão” (CS, p. 48) e o interesse por um possível casamento, mas 

deixa bem claro que o interesse pelos rapazes de fora é decorrente de seu 

descompasso com o modo dominante na cidade de Óbidos – a matutice, por isso, 

“depositava as esperanças, e sempre que via algum rapaz de fora sentia ela bater-

lhe apressado o coração”. (CS, p. 35).  

É impressionante como a relação de amor gira em torno de uma política de 

interesses. Seja pela ascensão econômica (Moreira), seja pelo ideal de civilidade 

(Rita) ou pela afinidade de civilidade (Mariquinha). A organização dessas relações 

no texto de Inglês de Sousa permite-nos a interpretação de que o narrador usou o 

conflito de Miguel como uma estratégia a fim de desmascarar a vida cotidiana na 

sociedade amazonense, abordando-o com uma visão crítica e irônica. Em virtude 

disso, temos a presença de um narrador que ao invés de acentuar o conflito de 

Miguel, enfatiza o contrário, reduzindo o confronto com a sua raiz matuta e selvagem 

de não civilizado. Vale notar isso neste momento:  

 

A primeira idéia clara que lhe veio foi a viuvez de Rita. [...]. O rapaz sentia 
uma alegria enorme ao pensar nisto, mas logo o remorso de alegrar-se 
com a morte de um homem, de um pai de família, sucedia àquele prazer. 
[...] Mas o que o levaria esse amor? A um casamento, impossível! Ele, 
Miguel de Faria, o bisneto do coronel Gama, casar com a filha do Apanha-
tudo! Era uma coisa inadmissível. Onde estava então o seu orgulho, o 
legítimo despeito, a justificada vingança, a que tinha direito, embora não 
quisesse usar dela por generosidade, por civilização, para mostrar que 
vivera entre gente, no Pará. Tudo se opunha a esse casamento: tradições 
de família, conveniências sociais, sentimentos pessoais, tudo. Não se 
esquecera do que devia o tenente Ribeiro, o mulato. E Rita? Ter-se-ia rido 
dele, tê-lo-ia escarnecido, ludibriado, ter-lhe-ia preferido a um homem cujo 
único mérito consistia em ter músculos e barbas, quase imbecil, e ele agora 
iria suplicar humildemente que lhe concedesse a graça de desposá-lo? Mil 
vezes não. Antes morrer, antes viver desesperado, perseguido sempre pela 
lembrança daqueles encantos que tão vivos se lhe retraçavam agora na 
memória. Aquelas formas potentes e provocadoras tinha-as agora o 
mancebo diante dos olhos. [...]. O andar, a graça do talhe, a voluptuosidade 
das formas despertavam nele umas sensações fortes, dominadoras e 
agudas. [...] aqueles fortes e rijos seios ofegantes, tinha-os ele ali, vivos, 
claros, perceptíveis, tangíveis, e reconhecia a impotência da sua vontade e 
do seu orgulho diante daquela beleza física que positivamente o atordoava. 
Era um amor fatal e irresistível, na sua opinião. [...] Era-lhe preciso Rita, 
toda inteira, como o ar para respirar. [...] A morte, mesma, não o salvaria 
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das torturas do desejo, porque este o havia de perseguir até no túmulo, tal 
era a intensidade com que se apoderava do seu corpo. (CS, p. 150-151). 
 

Aqui se inicia um dos embates finais acerca do dilema que o conduziu ao 

conflito íntimo. A cumplicidade entre a personagem Miguel e o narrador traz à sua 

consciência a questão da força do desejo sexual, que diríamos até ser mais forte do 

que o próprio confronto entre a civilidade e a matutice. O narrador faz questão de 

evidenciar o desejo de Miguel por Rita, na verdade, a paixão aliada ao seu instinto 

sexual e a atração física pela matuta, causou, mesmo que de modo indireto, uma 

espécie de corrupção de seu caráter, uma degradação moral, pois, a moça acabou 

conduzindo-o a abandonar o seu ambiente natural para viver na cidade, onde a 

imposição dos valores de civilidade pela sociedade fez com que, de certa forma, o 

seu caráter se deformasse, agindo em benefício próprio por meio da máscara da 

civilidade:  

 

Que lhe importavam o coronel Sangrado, a sonsa da Mariquinha, as 
eleições, Óbidos, tudo? O que ele queria era Rita, era o Paranameri, era o 
Amazonas vasto, para si, para si só, era a vida a vida tranqüila, mas cheia 
de satisfação de desejos muito tempo nutridos e recalcados no fundo do 
peito. [...]  
 
Incontinenti tomou o chapéu e dispôs-se a sair. Quando se viu em plena 
rua sentiu-se confuso e envergonhado. Parecia-lhe que todas as pessoas 
que encontrava tinham os olhos nele. [...] Como teria ânimo de anunciar ao 
tenente-coronel Severino de Paiva o seu casamento com a afilhada do 
Ribeiro? Teria ele coragem para suportar a expansiva indignação do 
honrado velho? Tê-la-ia?[...] Voltou apressadamente pelo caminho que 
viera. Parou de novo. Seguiu depois de novo em direção à sua casa, com 
passos vagarosos e a cabeça baixa.  
Achara um meio de obrigar o coronel Sangrado a não falar-lhe mais em 
casamento. Era fazer-lhe perder as eleições. (CS, p. 154). 
 

Na verdade, Miguel descarta de uma vez por todas tudo o que o impede de 

ser feliz e o que o fez adiar o seu sonho de amor romântico. Decididamente, prefere 

a rotina e a tranqüilidade do campo, os prazeres que a natureza pode lhe 

proporcionar junto à presença da bela e sensual matuta, isolados de toda e qualquer 

conveniência social. Barreto entende que a vida de Miguel está poderosamente 

condicionada pelo ambiente externo em que nasceu e viveu, de modo que não há 

quase nada a se fazer para alterar a influência avassaladora das forças físicas e 

sociais. Segundo o autor, “as impulsões deterministas e catásticas eram tão 

enraizadas que neutralizavam qualquer tentativa de enquadrá-los ou convencê-los 
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[Miguel e José Marques] das vantagens da vida social citadina”. (BARRETO, 2003, 

p. 142). 

Entendemos também que a sociedade, de modo geral, foi responsável por 

impor o estereótipo do homem civilizado, acarretando, obviamente, não só uma 

mudança no plano exterior (indumentária), mas também em seu caráter. Miguel 

deveria ser, ou pelo menos, parecer civilizado, para que, dessa forma, pudesse 

receber alguma consideração de todos. Mas chegou a um determinado ponto, que 

não agüentava mais essa situação: “Tinha uma sensação agudíssima de dor, um 

atordoamento, uma sufocação. Eram as últimas fases, as crises da luta tremenda 

que se travara entre a sua honra e o seu amor” (CS, p. 153). Queria se libertar das 

amarras sociais para ser feliz e para isso acontecer, somente voltando ao campo. 

Não achando outro meio, optou pela derrubada do coronel Sangrado nas eleições, 

por meio de uma ação premeditada e extremamente racional da personagem 

Miguel.  

Se, por um lado, o que se percebe é que na volta ao campo, uma força da 

natureza que derrota a civilidade é romântica; por outro, o fato de usar a máscara 

social de civilizado para se vingar dos antigos desafetos é bastante realista. Dessa 

forma, o autor opõe o campo à cidade, não só para contrapor a civilização à 

matutice, mas também como um meio de demonstrar que essa volta à natureza não 

é regenerativa a ponto de melhorar a pessoa moralmente. Nesse caso, apesar de 

acontecer uma derrota da civilidade, Miguel Faria toma a decisão de retornar ao 

campo, porque também temos aí uma sexualidade instintiva que aflora e é 

acompanhada de certo malcaratismo. Podemos dizer, então, que houve a 

transformação de Miguel que se torna um homem mais polido e cordial, ainda que 

essa cordialidade seja apenas uma fina camada de civilidade, própria da imagem 

social de um homem citadino, o que, decididamente, não foi suficiente para 

abrandar-lhe a natureza instintiva e selvagem. 

A experiência na cidade de Belém não provocou uma transformação 

verdadeira e essencial em Miguel, pois, ao que tudo indica, ele a usou como uma 

“máscara” social de civilizado para encobrir seus verdadeiros desígnios de vingança, 

usando das mesmas armas do “jogo civilizado” ser X parecer da sociedade 

provinciana de Óbidos. Miguel se utiliza dessa arma para sair vitorioso sobre seus 

desafetos: Rita e Ribeiro. A estratégia de Miguel foi civilizar-se para mostrar a ela 
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que podia ser tão, ou melhor, que Moreira, e o caminho para isso não poderia ser de 

outro modo: 

 

Se deixara o Paranameri, fora para voltar mais apto para gozá-lo; se 
deixara Rita, fora para não sofrer o suplício de Tântalo. Agora, porém, não 
havia mais considerações que o detivessem. O cepticismo, a que não 
pudera fugir na vida que levava na capital, fazia-lhe pensar que a vida 
sendo breve, tolo era aquele que a não sabia aproveitar. Queria ser sempre 
um homem de bem, mas não um mártir de preconceitos. Era tempo de 
viver. (CS p. 154).  

 
Só conseguiria ser páreo para Moreira se igualando a ele em educação12 e 

condição; o que mostra que Miguel só decidiu viver em Belém, porque o meio o 

induziu a isso, fato que se confirma também pelas palavras do marinheiro do vapor 

Ligeiro:  

 

- Muito bem, meu amigo [...] – mostrou agora que é um homem e cedo hão 
de eles conhecer que você vale mais do que todos os Moreiras do mundo. 
[...]. Tenha coragem, não desanime, que espero vê-lo em breve de volta a 
Óbidos. Então será a sua vez.  
Miguel não respondeu, e seguiu o comandante a câmara onde lhe 
mostraram o seu camarote. (C, p. 140).  
 

Em resumo, podemos verificar que a experiência na cidade conferiu-lhe a 

aparência exterior de homem civilizado “mas ainda conservava muito do antigo 

pescador do Paranameri. A vida da cidade conseguira modificar-lhe o caráter e 

abrandar-lhe o gênio, mas não o curou radicalmente”. (CS, p. 42). Miguel possuía 

“uma natureza selvagem e ardente, de que uma educação civilizadora apenas 

aparara as pontas, cortara os ângulos bruscos, encobrira as exterioridades [...]”. 

(CS, p. 151). A sua natureza selvagem fora atenuada, mas não anulada pelos anos 

que passou na capital paraense, de modo que o narrador acaba reduzindo o 

contraste entre a civilidade e a sua raiz matuta e selvagem de não-civilizado que, no 

final, acaba presente:  

 

Quando tal pensava, toda a natureza selvagem de Miguel se rebelava; o 
seu orgulho de criança, que a educação conseguira sopitar, mas não 
matara, pulava-lhe de novo no peito, forte e vigoroso, aquele seu orgulho 
indômito que arrostara com todos os perigos e todos os reveses quando 
Miguel era ainda um órfão débil e desamparado. (CS, p. 106)  

                                                 
12 Segundo Barreto, “A educação era valorizada como uma característica da civilidade, mas na 
Amazônia do século XIX, assim como no resto do Brasil, a instrução escolar básica era uma raridade 
tanto para os homens quanto para mulheres, sendo a maioria da população analfabeta.” (2003, p. 
131). 
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Apresentado o processo de análise sobre o conflito vivido pela personagem à 

luz do discurso ambivalente entre a civilidade e a matutice, passemos à tarefa de 

expor a conseqüente redução da construção dialógica da personagem pela 

condução da trama pelo narrador, que tende a lhe dar conclusibilidade. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. A Construção dialógica da personagem Miguel pe lo autor: confrontos e 

afinidades 

 

Esse conflito entre a civilidade e a matutice que nós percebemos em Miguel é 

capaz de dilacerar essa personagem? Ela chega a tomar consciência dessa 

polaridade? O romance intensifica o diálogo duplo ou há uma resposta que conduz 

para uma conclusão? 

Para enfrentar essas questões, lançamos mão do instrumental bakhtiniano, 

pois percebemos que há certo dialogismo13 em alguns aspectos que vamos 

determinar, acompanhando a construção da narrativa pelo narrador, a partir de 

importantes núcleos do enredo. 

Comecemos pelo capítulo III, quando Miguel chega a Óbidos, revelando um 

tom único, direto e francamente intencional do posicionamento autoral, refratado no 

modo como o narrador avalia a máscara da civilidade que Miguel ostenta: 

 

A cabeça [...] erguida dava ao passageiro do Madeira um ar nobre e altivo, 
[...]. O corpo era elegante, não dessa elegância afetada dos nossos 
ridículos gomeux; mas de uma elegância natural, quase selvagem. [...]  
Via-se que a vida das cidades dificilmente moldara à sua feição uma 
natureza virgem. Por vezes, pelos movimentos bruscos que como 
descuidadamente o assaltavam, via-se perfeitamente aparecer o filho do 
mato sob o invólucro mentiroso do cidadão. Um observador veria sob as 
vestes da moda bater o peito do matuto ingênuo e simples. (CS, p. 23). 
 

A caracterização da personagem está em consonância com os padrões 

estéticos civilizados. A civilidade é reconhecida pelo comportamento adotado por 

Miguel, que lhe dá uma espécie de superioridade, no entanto, não se trata, 

naturalmente, de uma mera descrição do narrador, mas de crítica a um ideal de 

civilidade sobre aqueles que, como Miguel, desejam se passar por indivíduos 

civilizados, sendo, no fundo, apenas simplórios matutos.  

A princípio, percebemos essa personagem como alguém que conhecera os 

dois ambientes – a vida rude do Paranameri e os requintes da vida urbana (Belém) - 

                                                 
13 Compreendemos o dialogismo como um fenômeno da linguagem interativa, uma conjugação 
dialógica de duas linguagens e de duas perspectivas, tipicamente representado na prosa 
romancesca, pelas articulações internas do discurso plurilíngüe, conforme a concepção de Bakhtin. 
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e, por isso, “era um moço do tom que viera trazer da capital as últimas modas e as 

últimas notícias”. (CS, p. 23). Até aqui, seria apenas um antigo roceiro que a cidade 

“dificilmente moldara à sua feição uma natureza virgem”. (CS, p. 23). Esta avaliação 

direta do narrador ocorre desde o primeiro movimento discursivo, logo no capítulo III, 

o qual determina uma presença forte de sua autoridade na condução da 

personagem e permanece em muitos momentos da narrativa como neste trecho, por 

exemplo: 

 

Miguel que viveu cinco anos na cidade de Belém, com a sociedade mais 
culta do Pará, tinha todos os exteriores do homem civilizado, mas ainda 
conservava muito do antigo pescador do Paranameri. A vida na cidade 
conseguira modificar-lhe o caráter e abrandar-lhe o gênio, mas não o curou 
radicalmente. (CS, p. 42). 

 

Ao percorrermos a tessitura do texto, notamos que o conflito entre a civilidade 

e a matutice na personagem Miguel Faria se torna mais visível. A sua natureza 

primitiva, instintiva, a pulsão sexual, o desejo ardente de possuir Rita, os 

sentimentos pessoais, as conveniências sociais, a justificada vingança a que tinha 

direito contra o tenente Ribeiro transtornavam-lhe a cabeça. As circunstâncias do 

momento fizeram com que aderisse a uma realidade sociocultural totalmente oposta 

à vida rude e isolada a que estava acostumado. Na realidade, a decisão de assumir 

um novo modo de vida junto à hostilidade dos moradores e dos antigos amigos fê-lo 

sofrer uma crise de identidade. 

Em face disso, o que parecia uma linguagem extremamente simples, comum 

e normativa, una e única, revelou ser algo bastante complexo, porque além do 

conflito, que passou a atormentar a mente da personagem, encontramos num único 

enunciado, dois tons e dois estilos, denominado por Bakhtin (1993), como 

construção híbrida. Nesses enunciados não há fronteira formal, composicional e 

sintática.  

O teórico russo explica que “a divisão de vozes e das linguagens ocorre nos 

limites de um único conjunto sintático [...] um mesmo discurso pertence 

simultaneamente às duas línguas, às duas perspectivas que se cruzam numa 

construção híbrida.” (p. 110).  

Vejamos um exemplo do romance: 
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Poucos dias depois partiu Miguel para o Paranameri a visitar a mãe. 
Subindo o Amazonas na pequena galeota que o coronel  lhe 
emprestara, como ia meditando o moço,  e que pensamentos 
encontrados o agitavam!  Ele que sem dizer coisa alguma à mãe, que a 
prevenisse, a abandonara, como devia agora encontrá-la, pobre senhora! 
Miguel não queria pensar no tenente Ribeiro, mas pe nsava . O que teria 
dito e feito o mulato quando soube da sua partida precipitada? A idéia de 
que D. Ana poderia ter sofrido alguma coisa do vizi nho fazia-o 
estremecer . (CS, p. 42). 

 

Notemos a alternância entre o discurso direto do narrador (negrito), que 

assume a narração e, inclusive, penetra nos recônditos da consciência da 

personagem (“e que pensamentos encontrados o agitavam!”); e o discurso indireto 

livre, no qual a ambivalência surge quando o tom discursivo inscreve dentro do 

discurso do narrador outro que não é dele, mas da própria personagem Miguel 

(grifos). Temos aí um enunciado duplo com dois acentos diferentes: o do narrador e 

o da personagem; esse é o discurso indireto livre.  

Se por um lado, o romance realmente apresenta graus de dialogia do discurso 

dentro do discurso, na construção da personagem Miguel; por outro, não vemos uma 

irremediável inconclusibilidade da personagem, uma vez que, em vários momentos 

do discurso, o narrador parece dominá-la completamente. Com isso, a dialogia não 

se mantém no romance todo. Seria, então, uma estratégia autoral? Um jogo de sua 

parte, apenas uma discussão aparente, em que ele intensifica o conflito de Miguel, 

para depois, reduzi-lo, chegando a uma conclusão?  

Investigando nessa direção, deparamo-nos com uma forma relevante de 

dialogismo, quando se introduz no romance um tipo peculiar de gênero intercalado - 

a carta -, que inscreve dentro de si um outro: o relato de viagem, evidenciando os 

diferentes aspectos da realidade amazônica, objeto dos inúmeros viajantes que 

passaram pela região. Bakhtin salienta que a inclusão de outros gêneros no 

romance “introduzem nele as suas linguagens e, portanto, estratificam a sua unidade 

lingüística e aprofundam de um modo novo o seu plurilinguismo.” (1993, p. 125). 

A longa carta que Miguel escreveu ao amigo Júlio, quando retornava de 

Belém para Óbidos, no navio a vapor Madeira, é um tipo peculiar de gênero 

intercalado. A carta mantém a sua elasticidade estrutural, a sua autonomia e a sua 

originalidade lingüística e estilística. Analisaremos sucessivamente alguns 
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momentos da carta, a fim de observarmos o discurso citado14 e as intenções do 

narrador refratadas na personagem Miguel. 

Ao longo da carta, notamos a travessia pelo panorama humano e geográfico 

das margens do rio Amazonas, pela perspectiva de um viajante. Isso nos induz a 

crer que refratada no ponto de vista da personagem e do narrador está a própria 

imagem do autor, que “durante os primeiros anos de sua vida, perlustrou as 

margens do rio e aí recebeu as impressões que deviam enriquecer a palheta do 

paisagista”. (ARARIPE JR., sd., p. 10). Aparece, nessa hibridização com os relatos 

de viagem, a ocasião propícia para a inserção do tom local e regional na narrativa: 

 

As margens do Amazonas são de uma opulência, de um luxo de vegetação 
verdadeiramente espantosos; porém, de uma monotonia tal que entristece e 
acabrunha. [...]; por toda parte ribanceiras negras e canas selvagens, e 
água, muita água. 
[...] 
Ao avizinhar-se o Madeira de alguma habitação, os cães acompanhavam 
com furiosos latidos o compassado bater de roupa da negra lavadeira, e os 
meninos da casa, saindo precipitadamente do banho, assistiam de pé sobre 
o cedro que serve de ponte, nus e de braços cruzados, à passagem do 
mensageiro do progresso. Ao longe, bem retirada da margem por causa das 
enchentes, a casinha do roceiro com o seu teto de palha e as paredes de 
barro escuro.  
[...] 
Ora passava o Madeira por um estreito caminho entre duas verdejantes 
ilhas e as canaranas corriam quase ao alcance da mão; a água atirada 
pelas rodas da embarcação molhava o capinzal da beira. Ora se alargava o 
estreito formando grandes baías, perdia-se de vista a terra, e só se tinham 
por companheiros de viagem as gaivotas ribeirinhas. (CS, p. 25-26). 
 
 

Certamente Inglês de Sousa recebeu a contribuição dos seus genitores para 

reconstituir a realidade local, de forma tão verossímil. Salles (1990) dizia que o pai 

do escritor era uma “enciclopédia viva” das terras do norte, o que, sem dúvida, 

ajudou a levantar a memória de adolescência do autor, para a reorganização 

ficcional do mundo amazônico. Marcus Leite não acredita nessa hipótese, para o 

autor, o escritor não se apossa do sentimento nostálgico na elaboração de seus 

romances, porque a sua escritura: 

 

é capaz de narrar como o fizeram os grandes realistas (Balzac, Stendhal, 
etc). [...], a sua escritura ‘carrega’ a experiência histórica do seu tempo, na 
medida em que produziu uma narrativa que apresenta de modo exemplar a 

                                                 
14 Segundo Bakhtin, “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, 
ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação.” (2006, p. 
150). 
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descrição dos acontecimentos cotidianos e a imersão destes 
acontecimentos na sua época histórica. (1998, p. 27). 
 

Para transpor tanto a paisagem-natureza quanto a paisagem-social, o escritor 

paraense possivelmente assenhorou-se da junção dos dois fatores. Por isso, na 

carta, o discurso de Miguel opera como um anteparo para dois outros: o do narrador 

e o do próprio autor, enfatizando o pitoresco e o paisagismo, não só para 

representar a fauna e a flora, mas, principalmente, para inscrever na narrativa as 

marcas do contexto sócio-cultural da região.   

Inglês de Sousa nasceu no campo, todavia era um homem essencialmente 

urbano, daí o contraste evidente entre o campo e a cidade em sua narrativa, 

mostrando sempre o primeiro espaço como o primitivo e o segundo como o 

urbanizado, ambos corrompidos pelo meio social. Barreto entende que “as duas 

proposições são antes complementares do que antagônicas”. (2003, p. 74). Para 

ele, é difícil não conceber um caráter reminiscente às suas obras que, além de 

conservarem fortes impressões da natureza e da sociedade amazônica, ainda 

reconstituem meticulosamente a realidade física e social da região. 

Miguel, ao escrever a carta para o amigo Júlio, de certo modo, também 

escreve ao leitor do romance, “pois é como se a missiva fosse destinada ao leitor 

também, já que é por meio dela que ambos, Júlio e o leitor, conhecem, 

simultaneamente, as impressões e os fatos da viagem de Miguel”. (CORRÊA, 2004, 

p. 64). De início, a impressão é de um retorno idealizado à terra natal, porque o 

contato com o outro mundo parece não lhe agradar: “Depois de mais de cinco anos 

de exílio ia eu rever a família, os amigos da meninice, aquelas grandiosas terras do 

Amazonas que nunca se cansa de admirar, [...]”. (CS, p. 24).   

É possível perceber que o tempo passado fora do Amazonas provoca na 

personagem certa nostalgia. O narrador parece mostrar um saudosismo das 

lembranças, mas, ao mesmo tempo, contesta essa idealização de um tempo 

passado, no momento em que critica esse postulado romântico:  

 

De vez em quando parava o rapaz, e levava a contemplar as casinhas da 
cidade que tinha diante de si, absorto em melancólicos pensamentos. O 
seu olhar, em que brilhava por vezes um fogo estranho, parecia querer 
abranger a cidade toda, e corria constantemente da boca do igarapé ao 
depósito da lenha, como se uma febril impaciência não lhe permitisse 
observar detidamente os diversos pontos de vista. (CS, p. 23). (grifos 
nossos)  

. 
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Na realidade, o discurso de Miguel Faria “encharcado” de nostalgia se 

contrapõe a outro discurso que o cruza, vindo de outra perspectiva e com outra 

intenção: o discurso do narrador que refrata o ponto de vista autoral, cuja intenção 

se constrói sobre um discurso crítico quanto ao romantismo. A ambivalência se faz 

na forma de enfocar o Amazonas; enquanto o discurso de Miguel idealiza um mundo 

maravilhoso, o do narrador aponta as precárias condições de existência dessa 

camada popular: “misérrimas habitações de tapuios que se avistam aqui e ali, [...] 

estão muito longe de despertar sentimentos agradáveis” (CS, p. 25). Referimo-nos à 

palavra bivocal, conforme o princípio dialógico de Bakhtin: um discurso duplo com 

dois sujeitos, duas vozes, duas linguagens, duas intencionalidades e duas visões de 

mundo que permite, também, um confronto entre a concepção romântica e a 

realista. A intenção autoral aparece refratada na da personagem, ao montar um 

verdadeiro painel da situação do rio Amazonas: 

 
[...] o compassado bater da negra lavadeira, e os meninos da casa, saindo 
precipitadamente do banho, assistiam de pé sobre o cedro que serve de 
ponte, nus e de braços cruzados, à passagem do mensageiro do progresso. 
(CS, p. 25). 

 
Há, primeiro, uma descrição realista e, depois, utiliza uma linguagem 

totalmente poética e idealizante:  

 

Logo apareceu-nos toda a cidade com as suas casinhas brancas, que o sol 
banhava em cheio, [...]. O coração pulava-me no peito. [...] e os passageiros 
murmuravam com gestos de alegria: - Óbidos! (CS, p. 26).  

 
Temos um escritor regionalista que traz à tona a realidade ambiental e social 

da região amazônica. Barreto assevera que o autor: 

 

não somente compôs uma obra inerentemente regionalista, mas também 
conseguiu fixar através de um enfoque realista, o ambiente, os tipos 
humanos e os costumes da sociedade cacauicultora amazônica em um 
determinado momento histórico: as décadas de sessenta e setenta do 
século XIX. (2003, p. 34). 

 

Outro importante núcleo de enredo está no capítulo V, quando o narrador 

mostra o encontro de Miguel com o tenente-coronel Sangrado, que é aqui ironizado, 

porque age com a maior formalidade ao chegar à sua própria casa: “- Então, eh lá 

eh! Sinhá dona, dá licença?”. (CS, p. 37). Ainda a maneira engraçada e 

descontraída com que apresentou sua filha a Miguel fez o narrador esclarecer: “No 
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Amazonas não se usam muitas cerimônias”. (CS, p. 37). No capítulo II, encarnada 

na figura do coronelismo – o coronel Sangrado é ironizado e ridicularizado pelo 

narrador-refletor da ideologia autoral, que o vê como um arremedo de Napoleão 

Bonaparte: 

 

O tenente-coronel tinha a pretensão de parecer-se com o imperador 
Napoleão III, [...]. 
O seu maior prazer era ver formado o batalhão, pôr-se à sua frente, 
dirigindo-lhe as manobras; aí sim, o Severino de Paiva já não era o mesmo 
homem, já não era o compadre bonachão [...].Teso e apertado na gravata 
de couro, com o chapéu armado posto de través (à moda do primeiro 
Napoleão, que ele em tudo procurava imitar) e a comprida espada a se lhe 
atrapalhar nas pernas [...]. 
E era vê-lo então! Ele, o homem simples saudava os amigos, que 
passavam, com um ar todo protetor. Pacato e pachorrento às vezes, era 
agora irritável em excesso, malcriado e brigão. [...]. Ai do pobre matuto que 
não se apresentasse de calças brancas em dia de mostra! [...]. O honrado 
homem já não podia ver um rapaz maior de quatorze anos que lhe não 
batesse no ombro, dizendo: 
- Boas costas para uma farda! 
Tal era o homem na guarda nacional e nas eleições. (CS, p. 18-19). (grifos 
nossos). 

 

Ao mesmo tempo em que há a ideologia autoral, aparece a enunciação de 

outrem, que caracteriza o próprio falante, no caso, a maneira de falar e o estado de 

espírito do tenente-coronel Severino de Paiva. Seria o discurso de Sangrado dentro 

do discurso do narrador, refratando a intenção autoral de ironizá-lo.  

Logo no primeiro encontro entre Miguel e Sangrado, o rapaz utiliza um 

discurso regido socialmente pela ideologia de civilidade que, por sua vez, sublinha 

suas ações: ele vive e age em seu próprio mundo ideológico, ele representa a sua 

concepção de mundo, personificada em suas ações e em suas palavras. Entretanto, 

não é possível descobrir a sua identidade apenas em suas ações. É necessário 

descobrir as suas palavras, porque, conforme observa Bakhtin “só estas palavras 

podem realmente ser adequadas à representação de seu mundo ideológico original, 

ainda que estejam confundidas com as palavras do autor”. (1993, p. 137).   

A imagem que as outras personagens têm de Miguel é pautada pela 

superioridade – em modos, educação e cultura – em detrimento do que se 

considerava a rudeza da vida sertaneja. Mariquinha, por exemplo, imediatamente se 

afeiçoa a Miguel, porque “descobriu logo nele um igual, pressentiu o superior à 

gente com quem estava acostumada a lidar, e sentiu-se atraída para ele por uma 

simpatia rápida” (CS, p. 37). Nota-se a intenção autoral de evidenciar um importante 
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indicador ideológico de modernidade oitocentista: o ideal de civilidade, aparecendo 

com relevância no decorrer do romance. 

A imagem e o discurso de Miguel contrastam com o jeito rude, áspero, 

enérgico e prepotente de Severino, chamando mais a atenção de Mariquinha. 

Depreende-se do texto que o povo passa a enxergá-lo de forma muito diferente da 

época em que era um menino semi-selvagem, pois “era agora notado e apontado 

com muita curiosidade”. (CS, p. 40). O jovem rapaz é o símbolo da modernidade; 

uma visão que passou a caracterizar a mentalidade de uma sociedade, modificando 

as relações sociais.  

O moço tido como “civilizado” exercia um irresistível fascínio sobre as moças 

da pequena vila, pois sua nova condição de citadino era sinônimo de civilização e 

modernidade. A população mal conhecia Miguel e já o tinha como “um rapaz de 

bem” (CS, p. 40), dando-lhe razão quanto à questão do Uricurizal. Em outras 

palavras, a identidade e o caráter da personagem eram determinados pelo seu estilo 

de vida citadino. Miguel incorpora em seu discurso a idéia de civilidade e, na visão 

das outras personagens, ele se enquadrava perfeitamente no estereótipo do homem 

urbano.   

O posicionamento crítico do narrador revela-se ao enfatizar como o 

pensamento da população é pautado pela imagem dos novos hábitos civilizados. 

Quando Miguel era “um matuto, que nem sequer tinha uma calça de casimira, um 

homem que não sabia dançar” (C, p. 109), foi rejeitado por Rita, matuta, como ele. 

Agora, pela condição de cidadão civilizado não deixa de atrair a atenção de todos 

que “tomavam notas de todos os seus gestos e de todas as suas palavras.” (CS, p. 

41).  

A caminho do Paranameri, antes mesmo de reencontrar a mãe e o tenente 

Ribeiro, já é possível evidenciar o conflito pelo discurso ambivalente:  

 

Lançava em rosto a si próprio o seu procedimento de outrora. Perguntava a 
si mesmo o que fora buscar no Pará. O pensamento de que o seu proceder 
poderia ser tachado de ingratidão horrorizava-o. À medida que mais se 
afastava de Óbidos, mais as idéias do moço se tornavam negras e 
carregadas. (CS, p. 42). 
 

A alternância entre a palavra do narrador e a da personagem Miguel, com a 

qual compartilha a visão dos fatos, imprime ao discurso tonalidades que vão do 

discurso indireto livre ao indireto, como acontece aqui, quando é o narrador quem 
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sumariza o conflito vivido por Miguel. Embora a presença do discurso citado seja 

fator de relativa ambivalência, não resta dúvida de que se trata de um grau menor de 

dialogia. 

Tal questionamento sobre os graus de ocorrência da construção dialógica da 

personagem no discurso do narrador nos permite fazer uma confrontação com o 

discurso do próprio Miguel, como ocorre no trecho abaixo: 

 

O rapaz pensava se devia ou não ir à casa do tenente e hesitava na 
resolução a tomar.  
Deixar de ir era talvez mostrar que conservava o antigo ódio, era ser pouco 
generoso. O tenente falava-lhe com tanta franqueza! O que não diria ele 
agora se visse o rapaz eximir-se de visitá-lo, fugir por assim dizer de sua 
presença?”. (CS, p. 56). (grifos nossos) 

 

Essa construção dialógica da personagem pelo narrador permite-nos 

perceber o confronto entre o horizonte de expectativa do narrador e o da 

personagem Miguel, nesse espaço ambivalente pautado pelo discurso indireto livre 

na sua dupla acentuação. Enquanto o narrador assume um posicionamento crítico-

analítico e irônico (“o tenente falava-lhe com tanta franqueza!”), a personagem 

deixa-se levar pelas sensações desencontradas sobre as quais não tem controle. 

A indecisão da personagem leva o narrador a tomar posse da narração. Por 

isso, é ele quem, em muitos momentos da prosa inglesiana, comanda a ação e torna 

visível o verdadeiro sentimento de Miguel, reduzindo a construção dialógica no 

romance, como ocorre neste fragmento: 

 

Mas não era nada disto, forçoso é dizê-lo, que o fazia hesitar em 
apresentar-se em casa do tenente Ribeiro. O rapaz temia sobretudo a 
presença de Rita; já receoso de que lhe aumentasse o amor com a vista, já 
incerto do modo de proceder para com a mulher do alferes. Na melindrosa 
situação em que estava era preciso todo o cuidado, necessitava toda a 
atenção para não incorrer naquilo que o moço mais temia: o ridículo. (CS, 
p. 57). (grifos nossos)  
 

O que conta aqui é o modo como o narrador dirige o foco para a consciência 

da personagem Miguel, embora ela mesma não tivesse esse autocontrole, pois é do 

narrador a última palavra (“Mas não era nada disto, forçoso é dizê-lo, que o fazia 

hesitar”). 

O narrador arquiteta, assim, um conjunto de pontos possíveis de observação 

que nos permite perceber a construção dialógica da personagem Miguel, mesmo 

que reduzida, por meio de seu tom opinativo e de forte acentuação crítico-ideológica. 
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É possível reconhecer uma das formas de introdução do plurilinguismo não 

apenas pela presença do gênero intercalado do relato de viagem, mas também pelo 

modo como o narrador reconstitui os quadros de costumes, tal qual ocorre neste 

trecho: 

 

A Ana Maria fora muito cortejada durante a noite pelo doutor Justino, que 
era um moço de futuro, segundo dizia o boticário Anselmo; ouvira com 
aborrecimento as sovadas amabilidades do tenente Matos, com prazer as 
graças do Janjão Barradas e com desenfado as criancices de Pedreira; mas 
o que lhe não saía da lembrança era o que havia dito o capitão Matias; 
irritava-a aquilo. Pois seria possível que a desenxabida filha do coronel 
Sangrado lograsse prender o moço do Pará? Aquela desajeitada feiarrona 
havia de vencer todas as moças de Óbidos, inclusive ela, Ana Maria? Como 
é que um moço, vindo da capital, podia enamorar-se de uma rapariga como 
Mariquinha? Não, não era possível; apesar de toda confiança que tinha na 
perspicácia do capitão Matias, não podia acreditar em semelhante coisa. Só 
se o Faria fosse um ambicioso, que aceitasse aquele casamento por causa 
da fortuna e da posição do pai da moça, que afinal nada mais era do que o 
coronel Sangrado! E se assim fosse, então o moço do Pará não merecia a 
atenção de moça alguma séria... (CS, p. 79). (grifos nossos)  

 
O narrador aí se atém à órbita social e humana da sociedade de Óbidos, 

tendo como foco a figura de Miguel construída por avaliações e acentos introduzidos 

seja pelo discurso de outras personagens, seja por sua representação dentro do 

discurso do narrador.  

Segundo Bakhtin (1993), essa dupla entonação discursiva, normalmente, é 

introduzida no discurso direto das personagens, nos diálogos, mas também está 

disseminada no discurso do narrador, por meio das várias formas de transmissão 

disfarçadas do discurso de outrem. Nesse trecho, a personagem Miguel é objeto da 

visão de outra, no caso, a personagem Ana Maria, mas a sintaxe discursiva aponta, 

também, para a presença do narrador, que se imiscui no pensamento da 

personagem por meio da presença intermitente do discurso indireto livre (grifos). É o 

discurso interior15 da personagem, porém, na representação do discurso do 

narrador, com suas questões provocantes e suas reservas irônicas e reveladoras 

(“apesar de toda confiança que tinha na perspicácia do capitão Matias”), mas com a 

manutenção do colorido expressivo de Ana Maria. Personagem e narrador exprimem 

                                                 
15 Essa é a forma habitual de transmissão dos monólogos internos no romance. Ela introduz no curso 
desordenado e entrecortado do monólogo interior da personagem uma ordem e uma harmonia 
estilística, porque, se aplicasse a forma do discurso direto, reproduzir-se-ia forçosamente essa 
fragmentação. 
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conjuntamente, nos limites de uma mesma e única construção, as entoações de 

duas vozes diferentes.  

É em momentos de intensificação do conflito interno da personagem Miguel 

que a conduta do narrador pode ser observada com maior clareza: 

 

Voltando do sítio do tenente Ribeiro [...] Miguel vinha entregue a uma 
paixão forte que o dominava completamente e não lhe deixava um só 
momento de repouso de espírito. Vinha entregue a um pensamento único: 
ser amado de Rita. Para ele a vida resumia-se nisso. Era difícil consegui-
lo? Era indigno tentá-lo? Era um crime só o pensamento desse amor? [...] 
Eis o que ele não indagava, nem queria indagar. [...] Era verdadeiramente 
sincero? Ele o pensava, e comprazia-se em julgar-se o mais infeliz dos 
homens, se não obtivesse logo o amor da afilhada do tenente. (CS, p. 87). 
(grifos nossos) 
 

O que chama a atenção é a presença do narrador que conduz a consciência 

de Miguel na sua relação consigo mesma e com a sociedade.  Embora o narrador, 

aparentemente, abra espaço para a conscientização da personagem sobre a sua 

própria condição, nega-lhe essa oportunidade, na verdade, no momento em que 

pensa por ela e preenche um vazio que ela não sabe preencher. Por isso, as 

questões são falsamente atribuídas à personagem (“Era difícil consegui-lo? Era 

indigno tentá-lo? Era um crime só o pensamento desse amor?”), pois é o narrador o 

verdadeiro autor delas (“Eis o que ele não indagava, nem queria indagar”), fazendo 

do discurso indireto livre um ato de simulação de suas verdadeiras intenções. 

No entanto, a narrativa nos oferece, também, ocasiões em que a personagem 

vê-se sozinha e aí a sua autonomia, a sua palavra sobre si mesma, ganha maior 

expressividade por meio de monólogo direto: 

 

Sou para todos o moço do Pará, um estranho. Um ser importuno, cujas 
ironias se temem, e cujas maneiras são uma crítica acerba e ultrajante aos 
simplíssimos costumes do Amazonas. Sou um homem em cuja presença a 
gente precisa estar com cerimônias e civilidades, [...] ninguém a mim se 
quer mostrar tal qual é, ninguém quer conversar comigo, porque receiam 
todos dizer alguma tolice que eu note cuidadosamente em minha carteira 
de viagem; [...] Não sou eu hoje por acaso o mesmo Miguel que era 
dantes? Sou ou não sou? Não sou ao que parece, porque todos não 
podem ter mudado, e com certeza quem mudou fui eu. Mas é isso o que 
não posso crer, porque sinto dentro de mim que ainda sou o mesmo que 
era dantes. O meu coração não mudou, os meus afetos são os mesmos. 
Sou, pois, forçado a crer na desconsoladora realidade... os outros é que 
mudaram. (CS, p. 89-90). (grifos nossos) 
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O discurso direto mostra o grau de conflito da personagem Miguel entre a 

civilidade e a matutice e é significativo para nos fazer refletir sobre a crise de 

identidade de um homem dividido entre a natureza e a cultura, mas que não é capaz 

de tomar ciência da transformação pela qual passara (grifos). Cabe, mais uma vez, 

ao ponto de vista narrativo, em cujo discurso se inscreve o discurso citado de 

Miguel, a percepção e avaliação dos limites da personagem, que fica à mercê de 

sua crítica analítico-ideológica, refletora do posicionamento autoral. 

Os momentos de tensão não lhe permitiam clarear os acontecimentos. Ele por 

si só não conseguia enxergar a si mesmo. Daí a presença forte de um narrador que 

conhece o que é inacessível a ele. É nesse campo de visão e conhecimento do 

narrador, que “pouco a pouco, porém, foram-se-lhe aclarando os pensamentos, fez-

se a luz no meio daquele caos” (CS, p. 150), uma vez que “não conseguia prestar à 

sua consciência conta das suas idéias e dos seus sentimentos.” (CS, p. 150). 

Depois de uma série de elementos que parecem atingir Miguel em cheio, 

provocando-o, interrogando-o, o narrador dá a última cartada. Conduz Miguel a olhar 

a sua figura no presente:  

 

Com estas reflexões que calaram-lhe com força no espírito reto e 
esclarecido, cheio de nobreza cavalheiresca, de que dera tantas 
provas, o rapaz sentia uma raiva surda crescer-lhe no peito, um 
desespero hórrido invadir-lhe o coração”. (CS, p. 153).  
 

Trava-se aqui, o conflito final entre a matutice e a civilidade, entre a razão e o 

coração ou mesmo entre a honra (Mariquinha e Severino) e o seu amor (Rita): 

“Tinha uma sensação agudíssima de dor, um atordoamento, uma sufocação. Eram 

as últimas fases, as crises da luta tremenda que se travara entre a sua honra e o 

seu amor”. (CS, p. 153).  O que vemos aqui é uma explosão de Miguel, mas ele não 

está sozinho. Todo esse mundo não está na perspectiva da personagem, mas na do 

narrador que reflete a ideologia realista das situações geradas pela hereditariedade, 

e explica o homem como sendo fruto de suas determinações de origem: “O egoísmo 

da mãe, D. Ana, da voz carinhosa, revelava-se nele”. (CS, p. 154).   

No romance, notamos que o conflito da personagem Miguel se reduz em 

intensidade, posto que não se constitui como um ser fragmentado, múltiplo, plural e 

sem identidade, a ponto de manter um caráter inconcluso. Contrariamente a isso, o 
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que vemos é a atuação de uma voz narrativa que sumariza, explica e acaba por 

concluir a personagem: 

 

O que ele queria era Rita, era o Paranameri, era o Amazonas vasto, para 
si, para si só, era a vida tranqüila, mas cheia de satisfação de desejos por 
muito tempo nutridos e recalcados no fundo do peito. E os seus apetites, 
uns apetites selvagens, punham-se todos alerta, prontos a devorar, com a 
gana de um bando de cães esfaimados. Rita, a liberdade, a vida ampla do 
sítio, os dias bem nutridos, as noites bem gozadas na frescura das redes 
de linho, está aí o que ele queria, está aí o que ele, no fundo, desejara 
sempre. Se deixara o Paranameri, fora para voltar mais apto para gozá-lo; 
se deixara Rita, fora para não sofrer o suplício de Tântalo. Agora, porém, 
não havia mais considerações que o detivessem. O cepticismo, a que não 
pudera fugir na vida que levava na capital, fazia-lhe pensar que a vida 
sendo breve, tolo era aquele que a não sabia aproveitar. Queria ser sempre 
um homem de bem, mas não um mártir de preconceitos. Era tempo de 
viver. (CS p. 154).  

 

O que se depreende a partir da análise é que a duplicidade da personagem 

Miguel foi construída pelo projeto autoral para evidenciar o contraste entre a 

civilidade e a matutice. As vantagens e superioridade do modo de vida citadino não 

prevaleceram nem contribuíram para dilacerar a personagem, porque nela estavam 

incutidas, acima de tudo, as impulsões irresistíveis do seu temperamento.  

Apesar de encontrarmos a intensificação das entonações do outro, num ou 

noutro discurso, o que prevalece são as elucidações e avaliações do narrador que 

refletem a ideologia autoral e dominam a narração, a ponto de constituir uma 

imagem precisa e determinada de Miguel.  

Bakhtin explica que: 

 
Qualquer discussão entre duas vozes num discurso com o intuito de 
assenhorar-se dele, de dominá-lo, é resolvida antecipadamente, sendo 
apenas uma discussão aparente. Cedo ou tarde, todas as elucidações 
pleni-significativas do autor se incorporarão a um centro do discurso e a 
uma consciência, todos os acentos, a uma voz. (1997, p. 205). 
 

A trajetória individual de Miguel Faria desde O Cacaulista  até O Coronel 

Sangrado serve como “pano de fundo para que se abordem os conflitos fundiários, 

a vida rotineira nos sítios da área rural, as disputas político-eleitorais em Óbidos e as 

tensões decorrentes do choque entre a civilidade e a matutice” (BARRETO, 2003, p. 

144). Estão todos assimilados no campo de visão uno e na consciência do narrador. 

Observa-se, então, que o narrador concentra em sua palavra um extenso saber 

sobre os costumes dessa terra, a vida social, o modo de vida da população 

amazônica, confronta esses modos, descreve, explica e avalia os aspectos da vida 



 69 

cotidiana, a discrepância entre os modos de vida citadino e rural, as relações 

patriarcais, as injustiças, a opressão, os artifícios fraudulentos nas campanhas 

políticas, o interesse social e financeiro, as desigualdades entre as classes até a 

mórbida curiosidade dos habitantes de Óbidos.  

O conflito de Miguel foi reduzido a dois pólos antagônicos: a cidade e o 

campo; a primeira considerada símbolo da civilidade e da urbanidade, de que 

procurou se apropriar para poder sobreviver nesse meio e; o segundo como o 

isolamento e placidez do sítio, onde gozaria da tranqüilidade, da liberdade e da 

satisfação amorosa e sexual, estimulada por sua natureza instintiva. 

 Então, nesse caso, o escritor contrasta o campo à cidade, a fim de 

representar a desigualdade surgida com esse novo estilo de vida, a degradação da 

espécie humana e o quanto as impulsões irresistíveis de um temperamento16 se 

justificam mediante o determinismo exercido pelo meio social no seu jogo ser X 

parecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 É evidente que Inglês de Sousa deixa implícita a crença de que o homem é condicionado pelo meio 
social, pelo seu momento histórico e pela hereditariedade, mas, de modo algum, assume a intenção 
de realizar o romance de tese, assim como o fez em O Missionário.  
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. A personagem Miguel e o Coronel Sangrado 

 

4.1.1. Sangrado e suas relações no contexto do coro nelismo político da 

Amazônia no século XIX 

 

Até agora enfocamos a formação da identidade de Miguel Faria à luz do 

conflito campo X cidade e da construção dialógica da personagem. Vimos que a 

figura de Miguel está subordinada ao contexto da trama que retrata situações típicas 

da vida interiorana do Amazonas e, dentre os aspectos de maior relevância dessa 

vida regional estão as relações políticas do Segundo Reinado. Em face disso, o 

romance O Coronel Sangrado  apresenta dois importantes eixos. De um lado, 

Miguel e; de outro, o próprio coronel Sangrado, personagem que dá título ao 

romance.  

 O coronel Sangrado é a figura que mantém relação com todas as 

personagens, inclusive com Miguel Faria que, no capítulo XX, sai de cena, embora 

suas ações passem a se refletir nas personagens às quais, de certo modo, ele 

descarta: o coronel Sangrado e Rita.  

O narrador, nos capítulos finais, centra-se na personagem do coronel 

Sangrado, chefe político do local dando lugar a outra temática do romance, 

vinculada com as questões regionais: a presença do coronelismo17 na Amazônia do 

século XIX. 

Pode-se dizer que o romance de Inglês de Sousa desenrola todos os 

percalços de uma típica eleição municipal de cidade do interior amazônico durante o 

Império, onde corrupção política, barganhas, mandonismo e clientelismo18 

concentravam-se no interior rural do Brasil, em regiões muito distantes do país oficial 

e dominada pelos coronéis. Elevava-se na hierarquia de domínio e incluía entre os 

                                                 
17 Entende-se por coronelismo uma forma específica de poder político brasileiro; um mandonismo 
local, surgido a partir da proclamação da República e que, historicamente, marcou o Brasil.  
18 Tipo de relação política em que uma pessoa (o patrão) dá proteção a outra (o cliente) em troca de 
apoio, estabelecendo-se um laço de submissão pessoal que, por um lado, não depende de relações 
de parentesco e, por outro, não tem conotação jurídica. 
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coronéis aqueles que possuíssem bens de fortuna para fazer favores e conseguir 

clientela. Mas o chefe político por excelência era aquele que além de possuir uma 

liderança econômica, assumia também um aspecto nitidamente carismático. Desse 

modo, o indivíduo escolhido “só chegava a grande chefe se apresentasse aquela 

inexplicável qualidade que despertava a adesão afetiva e entusiástica dos homens, 

levando-os espontaneamente à obediência [...]”. (FAUSTO, 2000, p. 177). 

No caso de Severino, ambos agiam juntos, porque possuía tanto a posição 

econômica para exercitar o poder de fazer favores quanto o indiscutível dom de 

impor as suas ordens. Ele era possuidor de um bom cacaual, algumas casas na 

cidade, uma pequena fazenda de gado e era um homem simples e bom, tinha um ar 

protetor, saudava os amigos. Era a pessoa mais popular de Óbidos, tanto que a sua 

influência não se restringia apenas ao âmbito local, mas também regional: 

 

Com um posto elevado, presidente da câmara municipal, e reconhecido 
chefe do partido conservador de toda a comarca de Óbidos, era Severino 
respeitado de todos e em toda a parte recebido com acatamento. (CS, p. 
20).   

 

Um dos perfis do tenente-coronel Severino de Paiva é o mandonismo local. 

Aliás, por meio do mando pessoal, ele domina um sistema bem organizado de cabos 

eleitorais, pois, “para ele, guarda era sinônimo de votante, e estava intimamente 

convencido de que se o governo lhe confiara o penacho de tenente-coronel 

comandante, fora para alinhar os votantes como alinhava soldados [...]”. (CS, p. 19).  

Então, quando o assunto era política partidária impunha ele as mesmas leis 

de disciplina militar que executava na Guarda Nacional. Ali, era o verdadeiro senhor 

de Óbidos, o homem mais influente da cidade, e esse prestígio advém 

essencialmente da capacidade de fazer favores; “quanto maior esta capacidade, 

maior eleitorado terá e mais alto se colocará na hierarquia política”. (FAUSTO, 2000, 

p. 171).  

Em Sangrado se representa a imagem de um homem rude, autoritário, 

reacionário, conservador e vingativo; ou seja, nas relações políticas era um homem 

essencialmente enérgico, cruel e violento, mas nas relações sociais, o coronel é 

outro homem. Assume a posição de protetor de seus amigos e correligionários. É 

bom patrão, bom pai, amante da homeopatia e da sangria, o que lhe valeu o apelido 

de tenente-coronel Sangrado, “alcunha que ficou e foi com o tempo abreviada, 

dizendo-se simplesmente – o coronel Sangrado”. (CS, p. 19).  
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Essa duplicidade da personagem se marca já pelo seu pseudônimo 

Sangrado, que se refere tanto ao ato de “sangrar” os eleitores, no sentido de 

ameaça e coação, quanto ao de ajudar na saúde das pessoas. “Toda a gente pobre 

sabia que encontrava no Severino estas duas coisas: remédio para as suas doenças 

e cadeia para as suas faltas à revista” - comenta o narrador. (CS, p. 19). 

Trata-se exatamente da figura do patriarcalismo, que assume uma posição na 

vida pública e outra na vida pessoal. Na pública, é completamente perverso e sem 

escrúpulos: “Quando se tratava de levar votantes à urna, Severino de Paiva era o 

mesmo comandante de batalhão despótico e malcriado, cheio de iras e de arrotos 

de importância” (CS, p. 19), mas nas relações humanas é um homem boníssimo: 

“Fora da guarda nacional e das eleições, entregue aos seus hábitos pacatos e 

bonachões, era muito dado à homeopatia. Não ouvia falar em moléstia que não 

ensinasse uma dose e a todos prestava [...] o seu tesouro”. (CS, p. 19). 

O coronel Sangrado e seu grupo lideravam o Partido Conservador, enquanto 

o do Tenente Ribeiro, o Liberal, mas 

 

[...] Liberal e Conservador – eram apenas dois lados da mesma moeda. Era 
comum, em muitas cidades, liberais e conservadores marcarem suas 
posições pela ocupação das duas alas da igreja local. (TEIXEIRA, 2000, p. 
155). 

 

Embora fossem rivais e separados, muitas vezes, por questões pessoais, as 

ideologias eram praticamente as mesmas. Buscavam na política, “a avaliação 

pública da posição social” (GRAHAM, 1997, p. 152), o que os distinguiam e 

consagravam em relação aos subordinados. Também viam na eleição, um processo 

para angariar cargos públicos, fortificando a imagem de poder local. 

O narrador traça com ácida ironia o comportamento moral dos políticos 

acostumados a um processo de acomodação político-institucional, sendo que o 

alcance ideológico era apenas o exercício do poder político local e toda a sorte de 

benefícios que dele se pudesse tirar. (2000).  

O diálogo de Sangrado travado com Batista representa bem a situação da 

vida política regional. O seu discurso é reflexo de um jogo político sórdido e 

dissimulado, onde o que importa é o poder do mando local: 

 

[...] – este Óbidos está ficando insuportável à vida; passam-se dias sobre 
dias sem chuva; a gente morre assado, o rio vaza, as plantações definham, 
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o gado estica de sede, e no meio de tudo isto os tais meus senhores 
vereadores da câmara municipal dormem o sono solto, apesar de meus 
esforços, e nem sequer cuidam de mandar irrigar as ruas. É isto. Em 
estando cá o degas fora da presidência, por doente ou por outra qualquer 
outra coisa, morre toda a gente sufocada pela poeira ou mordida pelos 
cães danados, que é mesmo uma lástima. (CS, p. 68). 

 
Nesse discurso, encontramos a base real da estrutura do poder da República 

Velha – uma organização repleta de negócios próprios, cuidando mais de garantir o 

apoio aos interesses particulares e preservar o mando pessoal do que garantir os 

méritos da nação. Mesmo em se tratando de uma ficção, a literatura inglesiana fixa 

com apuro a vida política e as relações coronelistas do século XIX. O narrador não 

encobre esse cenário político, pelo contrário, sabe colocá-lo em suas verdadeiras 

dimensões, dando um teor acusatório inequívoco: “Severino levantava-se, e 

passeava agitado pela sala, como se estivesse deveras indignado com os seus 

companheiros da câmara.” (CS, p. 68).  

A atitude de Severino representa plenamente a base da antiga estrutura 

eleitoral, onde os chefes políticos locais ou regionais “continuavam elegendo para as 

câmaras seus parentes, seus aliados, seus apaniguados, seus protegidos” 

(FAUSTO, 2000, p. 155). Sangrado se empenhava na candidatura de Miguel e, para 

isso, impunha as suas leis, mostrando o original caráter do condicionamento político: 

“- Qual tempo nem pêra tempo nem qual histórias de qualificação! Você pensa que 

eu nasci ontem? O tempo arranja-se.” (CS, p. 69). 

A rígida dominação exercida por Sangrado sobre seus subordinados também 

estabelece um aspecto muito importante para que essas relações acontecessem: 

era a barganha e a consideração de voto como uma posse, que era considerado um 

bem de troca e permitia aos eleitores “barganhá-lo” à custa de favores e benefícios. 

Essa atitude era completamente normal, no período das eleições, os chefes políticos 

e seus cabos eleitorais presenteavam em troca de votos. Botinas, facão, enxada, 

tecidos, roupas, brinquedos para as crianças, transporte, alimentação e até a cédula 

de voto junto com alguns mil réis dentro de envelopes eram levados aos eleitores. 

(FAUSTO, 2000). 

A compra de votos ou o que se chama de voto de cabresto funcionava como 

um sistema de domínio eficiente e, se por acaso, restasse qualquer dúvida quanto à 

fidelidade da clientela, capaz de pôr em risco o resultado das urnas, ainda era 

possível fazer desaparecer votos indesejados e aparecer os não previstos, como os 

eleitores fantasmas, pessoas já falecidas, por exemplo. Em O Coronel Sangrado,  
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as chamadas “questões de identidade” são exemplos freqüentes dos meios ilícitos 

adotados no momento da eleição. Não era difícil convencer o eleitorado a se passar 

por outra pessoa, como é o caso do votante Antônio Lopes da Costa: 

 

Quando Matias proclamou o nome de Antônio Lopes da Costa, um sujeito 
gordo, baixo e vermelho rompeu a custo do meio da multidão, tendo na 
destra alçada, com ar de triunfo, uma chapa de cor amarela [símbolo liberal]; 
quando ele tentava lançar o papel à urna, o tenente Felisberto agarrou-o 
pelo punho e disse-lhe com intimativa: / - Não vota. (CS, p. 141). 

 
E a parir daí, travou-se a discussão. Os conservadores afirmavam não se 

tratar do próprio; os liberais defendiam a identidade. “Houve então uma gritaria 

infernal. Vota, não vota, é fósforo, é o próprio, há de votar! Isto é uma violência! Fora 

a bandalheira! Conservadores de uma figa! Liberais de borra! [...]”. (CS, p. 141). O 

narrador ironiza o quadro político e as atitudes das pessoas consideradas as mais 

ilustres da cidade:   “Eram as vozes mais distintas que se ouviam no meio da 

algazarra produzida por toda aquela gente a gritar”. (CS, p. 141). Muitas pessoas 

uivavam, o gorducho se mexia, batia com os pés e as mãos, vociferava; Antônio 

Batista “trepava” a uma cadeira, conta o narrador. Até que o tumulto foi contido com 

a chegada da polícia, que conseguiu serenar o ânimo do homem. Mas a 

desonestidade não parou por aí. Antes de ser expulso do recinto, não perdeu a 

oportunidade de tirar proveito da situação:  

 
- Então, Sr. Tenente Gama, eu não sou Antônio Lopes da Costa? 
- Não, senhor, esse homem já morreu – respondeu-lhe o tenente. 
- Pois então – exclamou o homem, falando para todos os homens 
presentes -, sirvam todos de testemunhas. Os senhores são testemunhas 
disto. Como não sou Antônio Lopes da Costa, como o Antônio Lopes da 
Costa já morreu, não pago ao Sr. Tenente Felisberto os cinqüenta mil réis 
que lhe devo, nem os paneiros de farinha que lhe comprei ontem. (CS, p. 
14). 
 

É grande a carga de ironia nesse capítulo, o qual exprime explicitamente a 

rivalidade entre os partidos bem como todas as artimanhas possíveis para 

conquistar o poder, a saber: fraude eleitoral, violência física e política e cumplicidade 

das autoridades públicas. O narrador parece desmascarar a “boa sociedade”, já que 

era a parcela mais privilegiada da sociedade: 

 

Restabeleceu-se a ordem, apesar dos três chefes do partido liberal de 
Óbidos, que falavam em violência contra a liberdade do voto e o direito do 
cidadão, em lei e em constituição, em depravação de costumes e em 
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outras coisas que Antônio Batista ouvia com um sorriso de ironia e a que 
ninguém prestava atenção. (CS, p. 142).  

 
É assim que Inglês de Sousa em O Coronel Sangrado  representa as 

imagens do processo eleitoral no Segundo Reinado. Os personagens que fazem 

parte da eleição, apenas se interessam em obter prestígio e benefícios para si 

próprios e para a família. Sangrado fazia inúmeras promessas:  

 
Falou ao boticário Anselmo, ao capitão Matias e a outros muitas vezes, com 
instância, não se encontrava com eles que não lhes tocasse no assunto; 
pedia, prometia, ameaçava. (CS, p. 84).  

 
Ao boticário prometeu-lhe a freguesia; ao Capitão Matias, o lugar de 

Secretário na Câmara; ao mestre-escola, pôr um colégio e muitos discípulos, não se 

esquecendo de ninguém, inclusive, os menos favorecidos. A estes o tratamento era 

à base de violência: “Nas eleições ninguém recebe chapa senão do meu balaio... 

senão, [...]. Meto tudo na cadeia, tudo, entenderam? Se se fazem de tolos, súcia de 

uma figa, dou-os todos as costas no quartel. (CS, p. 85), aos outros “pedia, 

invocando a antiga amizade ou prometendo mundos e fundos ou ainda lembrando-

lhes que poderia abandoná-los para todo o sempre e até passar-se para os liberais”. 

(CS, p. 84).   

Eis como o narrador descreve a situação de conquista do poder pela votação 

fraudulenta, denunciando o coronelismo que Sangrado representa, bem aos moldes 

do realismo:  

 

[...] Óbidos tinha um aspecto silencioso e triste dos seus dias normais. 
Bandos de matutos, vestidos de longas sobrecasacas esquisitas, ou de 
jaquetas de brim pardo, percorriam as ruas, olhando curiosamente para 
todas as casas. [...] Alguns tapuios embriagados dormiam sobre as pedras 
dos passeios, tendo ainda em uma das mãos a garrafa de cachaça já 
vazia, e ao pé de si o novo par de sapatos de couro branco que lhes havia 
sido dado, como presente de cabala. Os lojistas com ambição do lucro 
estampado na fisionomia, agarravam os tapuios na passagem e 
desdobravam ante os seus olhos, maravilhados e ardentes de cobiça, as 
peças de chita de grandes ramagens verdes e escarlates e de alvo morim 
[...]. A cabala corria as ruas; os políticos disputavam-se os votantes com 
ardor, até entre os do mesmo partido, porque cada qual queria levar para a 
igreja maior número de votantes. (CS, p. 133-134). 

 
O narrador introduz a forma como os eleitores eram coagidos para votarem a 

seu favor. Lançava-se mão de artifícios ilícitos como a compra de votos, além da 

manipulação do eleitor por meio, inclusive, da embriaguez “Afinal, o desgraçado, que 
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se achava incapaz de raciocinar, e a quem a idéia da prisão aterrava, deixava-se 

conduzir para o viveiro conservador.” (CS, p. 135). 

Viveiro era um lugar onde ambos os partidos, conservadores e liberais, 

prendiam os votantes incertos. Em Óbidos, havia duas casas desse tipo. Uma 

liberal, localizada num armazém, na rua do porto de baixo; e a outra, dos 

conservadores, numa grande casa, no porto de cima. Lá, a cena das pessoas se 

alimentando parece um documento vivo de um sistema político atrasado e que visa 

apenas o poder e as vantagens pessoais: 

 

Reinava uma alegria ruidosa, cheia  de urros e contentamento bestial 
e de soluções de ébrios; o chão estava imundo, coberto de pedaços 
de carne, de espinhas de peixe, de grãos de farinha, de escarros 
nauseabundos e de aguardente derramada; a fumaça espessa dos 
cachimbos e dos cigarros de tauari enchia a sala, sobrecarregando a 
atmosfera e assaltando a garganta dos que entravam. Era um quadro 
curioso e ao mesmo tempo repugnante. [...] No centro das casas, a 
mesa com o cheiro azedo das comidas já tocadas, e os tapuios em 
roda, uns com a boca cheia de farinha e lambuzada de caldo, outros 
[...], de cócoras, assobiavam e arremedavam bichos. Por toda a parte 
a embriaguez, o cinismo, a satisfação animal, de envolta com o 
cheiro penetrante, ativíssimo e repugnante do álcool, do tabaco e do 
peixe seco. (CS, p. 138). 

 

Note-se que o narrador mostra o agrupamento, os tipos que representam a 

engrenagem social e faz questão de retratar atitudes das personagens primitivas, 

acentuando a degradação dos tipos. Para isso, o romance destaca os instintos 

naturais, comparando as personagens a animais.  Assim, uns “uivavam”; outros 

ficavam de “cócoras”; “assobiavam e arremedavam bichos”.  

Esse ambiente pautado por aspectos específicos do jogo eleitoral brasileiro 

parece moldar e determinar a conduta dos que ali vivem. A vida social amazonense 

é constantemente uma disputa pelo poder político e luta pela sobrevivência, onde o 

direito do cidadão e a busca pela mudança de rumos da ação político-administrativa 

do governo é o que menos importam.  

 Inglês de Sousa ataca de modo incisivo a estrutura de poder da República 

Velha, oferecendo-nos um espetáculo retratado com fina ironia, em que os 

poderosos podiam exercer direta ou indiretamente em suas áreas de domínio, total 

controle e autoridade sobre os fracos e a violência, a opressão e a crueldade 

funcionavam como armas para sufocar a cidadania.  
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4.1.2. A relação Miguel X Sangrado  

 

A partir do capítulo XX, não temos mais a presença de Miguel no romance, 

mas permanece na memória das personagens, sendo alvo da maledicência dos 

obidenses. 

Na continuação da narrativa, fica clara a ambição de mando do coronel 

Sangrado, “nesta fora chefe, obrara de inspiração própria em vez de obedecer, 

impusera a sua vontade, fizera os outros seguirem o seu capricho [...]”. (CS, p. 161). 

Achava ele que Miguel estava eleito e que a sua causa era realmente a causa dos 

chefiados, de modo que já atentava para a possibilidade de ascensão a postos mais 

elevados na hierarquia do governo “e o resultado assegurava-lhe um ascendente 

enorme sobre o partido conservador de Óbidos.” (CS, p. 161). 

 O discurso de Sangrado é representado artisticamente para abordar um ponto 

de vista particular sobre a estrutura coronelista. Em face disso, temos aí a palavra 

citada, o discurso de outrem, graças às entonações e às acentuações próprias da 

personagem. De um lado, a sintaxe e o estilo são determinados pelas tonalidades da 

soberba, da supremacia de Sangrado; de outro, é representado pelo discurso do 

narrador, que usa as estratégias retóricas do discurso indireto livre e da ironia: 

 

Por que lhe não seria possível exercer a sua força legítima sobre aqueles 
toleirões do partido? Eles teriam coragem para reagir? Duvidava. Eram 
todos uns parvos e uns sujeitos dependentes dele, Severino; o único que 
tinha um olho aberto era o Antônio Batista, mas esse não tinha remédio 
senão vergar-se ante o comandante da guarda nacional de Óbidos, porque 
além de tudo era seu subalterno. E que não obedecessem, havia de 
mostra-lhes! (CS, p. 162).  

 

Nesse excerto, encontramos conjuntamente a voz de Sangrado e a do 

narrador, nos limites de uma mesma e única construção. Ouvimos ressoar a voz de 

Sangrado na voz do autor que irremediavelmente debocha e zomba de Sangrado, 

pois, enquanto julgava seguro o seu poder de mando local, “Todo o Óbidos 

pertencia-lhe, desafiava-o, e por pouco não desafiava o mundo” (CS, p. 162), 

fazendo jus ao cargo ocupado, o narrador parece mostrar que toda a cidade é muito 

mais esperta do que todo o seu poder junto. Ainda que utilize as suas armas no jogo 

político, ele talvez seja quase inocente se comparado com as demais personagens: 

“[...] e ele há de estar pulando de contente, o criançola! Mas por onde anda, ele? Ah! 

provavelmente lá está ainda na igreja, querendo ver a coisa até o fim, como os 
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novatos.” (CS, p. 164). O coronel Sangrado não apresenta dicotomia ser X parecer, 

Sangrado é muito autêntico, por isso, a traição política lhe é quase fatal:  

 

[...] deixou cair a lista, e voltando-se para o capitão Matias, num acesso de 
verdadeira fúria, bradou-lhe, de punhos cerrados e semblante contrariado: - 
Canalha!/ e caiu redondamente no chão. (CS, p. 166).  

 
É relevante chamar a atenção para o modo como o narrador descreve o 

tenente-coronel Sangrado num momento de muita limitação: “Estava horrendo. A tez 

tinha uma cor carregada de açafrão tirante a negro [...]. Assim deitado e despido, 

Severino oferecia um aspecto de magreza quase sinistra”. (CS, p. 168). 

Compreendemos que a descrição é um recurso utilizado tanto na prosa romântica 

quanto na realista, mas com finalidades diferentes. A caracterização da personagem 

retrata claramente como ela realmente é; como toda pessoa comum, num momento 

debilitado, poderia ficar. A descrição minuciosa preconiza maior aproximação com a 

realidade, maior acesso ao real pela interpretação e crítica da realidade social:  

 

Os sofrimentos dos últimos dois dias haviam-no abatido muito, e aquela 
aparência de saúde e vida, sustentada pela energia de uma vontade firme, 
havia sumido para dar lugar à triste realidade. (CS, p. 168).  

 
Em alguns excertos do romance, Inglês de Sousa demonstra como a vida em 

sociedade pode aniquilar o ser humano:  

 

Visto assim, Severino quase inspirava horror; era verdadeiramente feio; 
apesar disso, porém, tinha alguma coisa de enérgico e decisivo naquele 
seu todo que inspirava o respeito pelas grandes dores, como esses 
caracteres fortes, que, ao se quebrarem de encontro aos rochedos da vida, 
inspiram ainda um resto de respeito pela sua força ausente. (CS, p. 168). 

 
A relação entre Sangrado e Miguel, entre a sua conduta com Severino e, por 

sua vez também com Mariquinha, plasmada no texto de Inglês de Sousa, no período 

do Segundo Reinado, permite-nos a interpretação das práticas sociais dessa 

sociedade interiorana, a saber: a ascensão econômica e política; o casamento por 

interesse; o prestígio social, seja pelo ideal de civilidade, pelo poder político, ou por 

meios ilícitos. E a resistência de Sangrado e o seu modo rude, ainda que doente e 

debilitado, demonstram a luta para se reerguer e a vontade de continuar reinando e 

chefiando Óbidos.  

Mas, uma das estratégias autorais foi também manter um vínculo entre a 

figura de Sangrado e seu recomendado justamente como uma necessidade de 
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revelar uma política de compromisso entre o poder local com o poder da capital da 

província. Havia uma cadeia que estruturava toda uma hegemonia política. O 

primeiro círculo abarca os deputados gerais, presidentes de províncias, senadores e 

conselheiros do Conselho do Império, que se apresentam como “o elemento coesivo 

principal, que centraliza a nível nacional, que torna eficiente e potente um conjunto 

de forças” (GRAMSCI, 1978, p. 171). No segundo círculo, encontram-se os 

proprietários e sitiantes, que exerciam o poder nas regiões mais distantes. Segundo 

Gramsci, estes são “elemento difuso, de homens comuns, [...] que oferecem como 

participação a sua disciplina e a sua fidelidade [...]”. (1978, p. 170).  A Guarda 

Nacional, as alianças familiares, os médicos, etc, faziam parte dos estratos 

intermediários, uma espécie de “elemento médio, que articula o primeiro com o 

segundo elemento, que os põe em contato, não só ‘físico’, mas moral e intelectual”. 

(GRAMSCI, 1978, p. 171).  

No entanto, vale ressaltar que essa superioridade mantinha plena dominação 

sobre a sociedade, por meio do clientelismo. O grupo dirigente do Estado Imperial 

compunha uma política de compromisso com os proprietários de terras. São os 

homens ricos que reúnem todos os poderes, são eles, portanto, os que mandavam, 

trocando favores e benefícios, e os mandados era a população pobre e 

trabalhadora. Essa experiência histórica da sociedade do Baixo Amazonas encontra-

se na relação que se estabelece entre Sangrado e Miguel. A parceria do poder 

central com o poder local é evidente nas atitudes de Sangrado que, ademais, 

relaciona a figura do recomendado da capital com o avô, o capitão Miguel 

Fernandes e o bisavô, o coronel Gama, antigo chefe do Partido Conservador. Para 

conseguir eleger Miguel, além de comunicar a decisão ao amigo Antônio Batista, 

grande influência desse partido na localidade, precisou providenciar 

correspondência para os políticos da capital:  

 

Curvado sobre a mesa da sala de jantar, escrevia com a sua letra grossa e 
feia as cartas de pedido a todas as influências políticas que julgava 
poderem ajudá-lo. Quando se tratava de alguma carta mais importante 
para os amigos do Pará ou de Santarém, Mariquinha era a sua secretária. 
(CS, p. 81).   

 
Essa parceria era eficaz, porque mantinha o equilíbrio do consentimento, 

conforme dá a entender Gramsci: “O fato de que a hegemonia pressupõe [...] os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, 
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que se forme certo equilíbrio de compromisso”. (1978, p. 178). Por isso, Sangrado 

buscou também o apoio político de Pereira, um homem importante da capital, já que 

segundo ele, não havia remédio senão pedir a esses “políticos da barriga”, a essa 

“súcia”, que bem os conhecia, “que só fazem um favor quando esperam arranjar 

algum interesse”. (CS, p. 82). Pela autenticidade do tenente-coronel lhe era difícil 

manter as cerimônias, porque, para ele, em questão de política “uma mão lava a 

outra, ambas o rosto, lá diz o ditado”. (CS, p. 82). De fato, um dependia do outro 

para manter a relação de poder: “Pensas que eu não sei que ele precisa de mim? 

Era bom se ele não quisesse ser deputado! Politicões de barriga e nada mais!” (CS, 

p. 83).  

A política também entra no jogo ser X parecer da vida pública, e o único que 

parece não entrar nesse jogo é Severino. O narrador atesta que a personagem 

Matias “não quis sair sem dar mais uma prova de seu talento”. (CS, p. 178). O 

ardiloso Matias certamente já sabendo do procedimento de Miguel, fez questão de 

lembrar Sangrado do seu antigo plano que não se concretizou: “Lembre-se que há aí 

duas pessoas ansiosas por vê-lo prontinho, para poderem trocar o sim sacramental.” 

(CS, p. 178). 

A traição política atormentava Sangrado. As palavras de Matias não lhe saíam 

da cabeça. Estava impaciente, com um nó na garganta. Apesar da ausência de 

cerimônia nos encontros entre Miguel e Mariquinha, o pai não havia relaxado na 

vigilância patriarcal, afinal, “a vigilância, como se sabe, sempre foi a garantia do 

casamento por aliança política e econômica”. (D’INCAO, 1997, p. 236). E Severino 

“sempre estava presente às entrevistas deles, zeloso da reputação da filha, que 

prezava acima de tudo” (CS, p. 131), conforme atesta o narrador.  

Sangrado não se dava conta do desaparecimento de Miguel. Amável como 

sempre fora com a filha, ainda fazia planos: “Oh! Ainda hei de fazê-lo deputado 

provincial, oh lá, se hei de! Fizeram-me uma bandalheira, uma grandessíssima 

bandalheira” (CS, p. 188). Mas, apesar de Sangrado ser o chefe supremo e o 

elemento chave para se saber tudo o que ocorria na cidade, dois fatores escapam 

de seu alcance: a relação Miguel/Rita e a conspiração política. A primeira pela 

relação mais instintiva, pelos desejos comprimidos e, consoante Corrêa (2004), pela 
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noção de recalque19, porque, para ele, pelo que pudemos entender as conveniências 

sociais não são suficientes para inibir o que está no seu inconsciente, no caso a 

pulsão sexual (libido). Miguel procura afastar de si esse sentimento, mas o desejo é 

mais forte. Ainda nas palavras de Corrêa: “só há desejo quando há falta de algo, 

quando não se possui em mãos o objeto desejado [...]” (2004, p. 34), por isso, não 

hesitou em descartar qualquer possibilidade de compromisso com Mariquinha, 

mesmo esta sendo herdeira do homem mais poderoso da cidade. Preferiu seguir os 

apelos do coração e os instintos da carne ao lado de Rita, ainda que ressentido com 

ela, à ascensão sócio-política e à vida de um bem sucedido citadino junto à doce 

Mariquinha.  

O segundo deve-se como já dissemos a sua quase inocência. Mesmo que 

Severino agisse a serviço dos interesses da aristocracia proprietária, se 

preocupando apenas em obter prestígio e vantagens para si próprio e sua gente20 e, 

muitas vezes, empregava a violência com relação aos indecisos e aos adversários, 

ele era um homem “bom” e fora vítima dessa sociedade. Inglês de Sousa procurou 

revelar as conexões causais dessa dupla derrota que o levou à morte, tentou 

mostrar a influência do ambiente, observando e descrevendo os problemas e as 

complicações humanas derivados daquela situação social.  

Todo o enredo de O Coronel Sangrado  está em sintonia com o contexto 

histórico e o meio social, com o tempo e o espaço da produção da vida sociocultural, 

ou seja, o seu “plurifacetado cotidiano social”. (BARRETO, 2003, p. 144). 

 Inglês de Sousa utiliza a figura de Miguel em relação à de Sangrado para 

demonstrar o que se passava em torno deles: o primitivismo das populações rurais, 

o ideal de civilidade, as intrigas da terra, a política de compromisso, as fraudes 

eleitorais, as disputas de terras, o casamento arranjado, a família patriarcal, o 

mandonismo local, etc. O autor realmente não se distanciou de tudo aquilo que esse 

restrito meio social apresentava como peculiar, fixando o meio com muita seriedade, 

                                                 
19 A exclusão, do campo da consciência, de certas idéias, sentimentos e desejos, que o indivíduo não 
quisera admitir, e que, no entanto, continuam a fazer parte da vida psíquica, suscitando, não raro, 
graves distúrbios. 
20 Segundo Fausto, “A formulação ‘gente’ indicava indivíduo de nível inferior, que podia inclusive ser 
parente, mas seria sempre parente pobre. Em segundo lugar, a ligação com o coronel Fulano 
também dava imediatamente a conhecer se o indivíduo estava em posição de apoio ao poder local ou 
regional, ou contrário a este, pois ninguém desconhecia a atitude dos coronéis com relação à 
situação ou oposição. [...]. ‘Gente do coronel Fulano’ significava então a clientela deste.”. (2000, p. 
156).   
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por isso, Barreto tem toda razão quando entende que as obras de Inglês de Sousa 

focalizam mais a vida social, sendo Óbidos protagonista do enredo:  

 

A tendência à objetividade fica ainda mais patente em O Coronel 
Sangrado, onde as tramas políticas na pacata Óbidos e a tumultuada 
campanha eleitoral dividem espaço com diversos outros fatos da vida 
corriqueira regional e ganham tanto ou mais relevo que a paixão de Miguel 
por Rita. Aliás, nesse último romance fica-se, por vezes, com a nítida 
impressão de que o verdadeiro protagonista é a cidade de Óbidos, 
localidade provinciana cuja vida política e social o autor consegue retratar 
com fina sagacidade. (2003, p. 45). 

 

Para finalizar, Sangrado saberá do procedimento de Miguel na fala de 

Gonçalo Bastos, um honrado português: “- E por falar nisso, o diacho do rapaz que 

não aparece! Ah! vagabundo, boas costas para uma farda! Mas onde foi ele? – 

tornou, voltando-se subitamente para Mariquinha [...]”. (CS, p. 188). 

 Apesar do enorme cansaço, é possível perceber a luta do coronel para 

sobreviver nessa sociedade, que “engole” os mais fracos e ingênuos. Ironicamente a 

notícia sobre o casamento entre Rita e Miguel é dada de forma ingênua pela única 

personagem verdadeiramente idônea do romance, que é chamada de mentirosa por 

Severino: “- Tu mentes, cachorro! – uivou o coronel Sangrado, atirando-se como um 

possesso contra o camponês, enquanto Margarida amparava Mariquinha que 

perdera os sentidos”. (CS, p. 191).  

A dupla traição, o duplo fracasso: a derrota eleitoral e o casamento de seu 

protegido com outra, levam-no à morte. Os planos arquitetados para a política e para 

a filha fracassaram. Ele foi excluído da vida política e a filha da vida amorosa, 

portanto, a sua morte é romântica; Sangrado foi traído, e Miguel fora mais um que o 

decepcionara em vida: 

 

O coronel Sangrado ergue-se de um ímpeto, e como movido por uma força 
estranha. Os olhos grandemente abertos tinham um fulgor sinistramente 
amarelo. As narinas extremamente dilatadas, o rosto cavado e uma 
indizível expressão de cólera que tinha o seu semblante, davam-lhe à 
fisionomia um aspecto horrível. Atirou-se de novo contra o português, 
agarrou-o pelo colarinho, [...] bradando em tom de voz vibrante e áspera: - 
Canalha, Canalha!  
[...] A sua boca contraída em uma cólera branca parecia dizer: 
- Canalha, Canalha. (CS, p. 191). 

 
O discurso do narrador cria uma forte impressão de verdade. A exploração 

dos adjetivos “quase negro”, “fulgor sinistramente amarelo”, “narinas dilatadas”, “o 

rosto cavado”, “um aspecto horrível” marcam a precisão de sua aparência no 
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momento de revelação da verdade. Esse final esclarece que o grande tema do 

romance não é simplesmente uma história de amor ou mesmo uma história de 

desejo, é uma história de conflito político que retrata a vida política de Óbidos no 

final século XIX.  

A decadência do coronel Sangrado e o resultado das eleições esclarecem o 

título do terceiro romance de Inglês de Sousa, porque é ele o fator determinante do 

enredo, tanto é que a representação da cena de sua morte no discurso é de extrema 

expressividade, como se o narrador deixasse o distanciamento do relato em 3a. 

pessoa e assumisse a pessoalidade de uma testemunha da cena, da qual nós 

partilhamos, não apenas como leitores, mas também como protagonistas dessa 

experiência. 

Na verdade, o narrador nos conta sobre a trajetória do altivo Miguel em 

conflito com a sua consciência e a forma de um poder político brasileiro exercido por 

um pitoresco coronel do interior, para nos dar uma concepção da realidade 

brasileira, humana e social da Amazônia bastante profunda, própria da construção 

realista pelo poder de observação e análise que propicia para o outro.  

A morte de Sangrado, por exemplo, é uma morte impressionante, que 

perpassa por todo o penúltimo capítulo, mostrando a tremenda luta que Sangrado 

trava por sua sobrevivência. A relação Miguel X Sangrado figura também o processo 

ascensão e queda. De simplório matuto adaptado à vida rude do Paranameri de 

cima, Miguel elevou-se à condição de rapaz civilizado e se tornou superior aos olhos 

dos obidenses, superior a todos com quem convivia. Sangrado, de líder do Partido 

Conservador e alto oficial da Guarda Nacional que o situava no topo da hierarquia 

social, foi traído e derrotado completamente. Foi uma dupla queda: traído pelos seus 

próprios partidários e pelo indivíduo que mais protegera. 

 É claro que não podemos deixar de mencionar o enterro de Sangrado cheio 

de pompa e de convidados. Entretanto, o número de participantes não significava 

respeito e consideração pelo defunto. A literatura inglesiana contrasta o coletivo de 

um lado, e um único caso, de outro, para fixar a realidade amazônica. A maioria das 

pessoas fingiam “uma tristeza profunda, outros semi-risonhos, contentes de se 

mostrarem em procissão, com as suas fatiotas pretas, olhando com orgulho para as 

moças que se apinhavam às janelas” (CS, p. 196), e apenas ele, Gonçalo Bastos 

ficara sinceramente triste “enxugando as lágrimas que lhe obscureciam a vista”. (CS, 

p. 196). Somente ele ficara no cemitério, depois que desceram-no à cova, contra 
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todos os outros que tagarelavam “animadamente, com sofreguidão, para se 

desforrarem do constrangimento a que a solenidade do enterro os tinha obrigado”. 

(CS, p. 197).  

 Dessa forma, o processo de construção da narrativa articula os dois eixos de 

personagens: Miguel e Sangrado, porque O Coronel Sangrado , embora 

corresponda a uma narração completa, constitui desdobramento de O Cacaulista , 

por isso, a segunda narrativa de inglês de Sousa é a junção de ambas as temáticas. 

Em O Cacaulista , o herói central é o moço Miguel, em O Coronel Sangrado , o 

tenente-coronel Severino de Paiva Prestes, o coronel Sangrado, mas, a ênfase recai 

sobre a órbita social e política de Óbidos, sobre os grandes interesses que 

governam o homem, particularmente, a ambição pelo poder, sobre o homem em seu 

meio social modificado todos os dias. Segundo Pereira, “captar a substância 

humana através das misérias quotidianas estava mais nas suas cordas do que 

exprimir os aspectos poéticos da vida e da natureza”. (1957, p. 163).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho de análise possibilitou construir a identidade da personagem 

Miguel Faria dividida entre a matutice e a civilidade no romance O Coronel 

Sangrado  de Inglês de Sousa. Na raiz desse conflito está um dos princípios da 

filosofia de Rousseau fundado sobre o jogo ser X parecer na organização das 

sociedades, isto é, a idéia de que o homem em grupo precisa se mostrar diferente 

do que realmente é para se ajustar às regras sociais e, para isso, é obrigado a usar 

uma máscara e fingir socialmente. Assim, o filósofo francês distingue o modo de 

viver do homem primitivo do modo de viver civilizado.  

Para verificarmos se o conflito vivido pela personagem chega ao ponto de 

dilacerá-la, questionamos sobre os graus da construção dialógica da personagem no 

discurso do narrador. Como o romance apresenta dois planos, sendo, de um lado, a 

questão do rural e do urbano e; de outro, a disputa política representada por Miguel 

e o tenente-coronel Sangrado, a obra permitiu-nos equacionar a relação da figura de 

ambas as personagens. 

O caminho que percorremos para elucidar a imagem da personagem passou, 

primeiramente, pela análise do novo gênero de vida baseado no ideal de civilidade 

no contexto do século XIX. O surgimento do novo modo de vida nas cidades em 

contraste com o do meio rural acabou distinguindo o mundo da civilidade e o da 

matutice no imaginário da população brasileira. Mesmo com todo o progresso e as 

transformações que diferenciavam cada vez mais o modo de vida citadino do rural, 

vê-se que a vida urbana do Baixo Amazonas demonstrava ainda um lado bastante 

primitivo, vinculado a um sistema político obsoleto e atrasado – o coronelismo - 

pautado pela violência e pelo benefício próprio.  

A segunda questão é a polêmica da crítica sobre o enquadramento da obra 

de Inglês de Sousa no romantismo ou no realismo-naturalismo.  Apesar de o 

romance O Coronel Sangrado  mostrar aspectos de cisão com a estética romântica, 

passou despercebido e sem lograr popularidade, tratamento de todo injusto, uma 

vez que “o descaso por Inglês de Sousa nem sequer provinha de seus defeitos reais 

ou pelo menos de supostos defeitos apontados.” (LINHARES, p. 206, 1987). Foi 

quando Lúcia Miguel Pereira reparou em seu talento que alguns outros críticos 
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também o fizeram, contudo a obra continua sem repercussão entre os leitores. 

Acreditamos que a comparação feita entre Inglês de Sousa e Aluísio Azevedo, no 

sentido de desmerecer o valor de um em detrimento do outro, seja decorrente do 

problema da prioridade naturalista colocada pelos historiadores e críticos literários. 

Constatamos que o romance não pode ser considerado naturalista porque não 

apresenta a rigorosa doutrina do romance experimental de Zola, porque ainda 

manifesta muito da ideologia romântica e a obra fez parte de um período de 

transição literária, o que, de certa forma, também explicou o conflito de Miguel, 

marcando o confronto entre a ideologia realista de um lado, ao usar a máscara 

social de civilizado; e a romântica, de outro, ao se posicionar contrário aos males da 

civilização e retornar às origens agrárias e rurais.     

A análise da personagem demonstrou que Miguel sofre uma transformação 

no plano externo e interno, contudo não a ponto de ser uma mudança verdadeira e 

essencial, pois o rapaz vestiu a civilidade como “máscara” social para encobrir os 

seus verdadeiros desígnios de vingança, usando as mesmas armas do “jogo 

civilizado” ser X parecer da sociedade provinciana de Óbidos. A experiência na 

cidade conferiu-lhe a aparência externa de homem citadino, apesar de conservar 

muito de sua natureza instintiva e semi-selvagem, de modo que o narrador reduz o 

contraste entre a civilidade e a sua raiz matuta que, no final, acaba prevalecendo. 

A construção da personagem, por sua vez, à luz da concepção dialógica 

bakhtiniana, revelou que o conflito vivenciado por Miguel Faria entre a civilidade e o 

lado selvagem de sua natureza de matuto não contribuiu para dilacerá-la. É o 

narrador quem acaba contaminando a conduta da personagem com suas avaliações 

e julgamentos, que a explicam e a concluem na direção do determinismo exercido 

pelo meio social no jogo ser X parecer.  

Além disso, o romance mostrou o elo entre a ficção romântica e a realista por 

meio da figura de Miguel, dividido entre a matutice/campo e a civilidade/cidade; e o 

narrador, refletor da ideologia autoral, também dividido entre as duas estéticas: a 

romântica, simbolizada pela valorização da natureza e por um discurso idealizado, 

que procura enaltecer a “cor local” da exuberância amazônica; e a realista por meio 

da observação e da análise crítica dos fatores regionais.   

A título de considerações finais de nossa pesquisa, é importante destacar 

como o romance O Coronel Sangrado  se estrutura sobre dois eixos, cada um deles 

alicerçado sobre uma personagem (Miguel Faria; e o coronel Sangrado, que dá título 
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ao livro) e uma temática: a intimista – o conflito vivido por Miguel entre o lado 

selvagem e o civilizado de sua natureza; e a social como a prática do coronelismo 

no poder local. 

O romance demonstra a fragilidade de ambos: o viés do coronelismo, 

simbolizado por Sangrado, que acaba sendo questionado ao ser destruído com a 

morte do coronel, por meio da subjetividade (o sentimento de traição); e o da 

exuberância da natureza selvagem da região amazônica, representada pela 

personagem Miguel Faria, também sob o prisma da crítica. Assim, ambos os 

conceitos estereotipados sobre a região amazônica acabam revirados pelo avesso, 

denunciando a sua inautenticidade graças à malha crítica a que são submetidos 

nesse romance regional-realista.  
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