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HORTÊNCIA: ENTRE O PREFÁCIO E A NOTA 

 

Alan Victor Flor da Silva1 

 

RESUMO 

Objetiva-se, com este trabalho, analisar o prefácio e a nota do romance Hortência, de Marques de Carvalho, 
para compreender a imagem que o romancista paraense constrói do leitor e de si mesmo e a influência do 
movimento naturalista para a composição do enredo de sua obra. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the preface and the note of the novel Hortência, by Marques de 
Carvalho, to understand the image that the novelist born in the state of Pará builds of the reader and of 
himself and the influence of the naturalist movement to the composition of the plot of his work. 

 
Keywords: Hortência. Marques de Carvalho. Image. 

 

Para início de conversa... Por que ler os prefácios dos romances que lemos? 
 

 Se neste exato momento fosse feita uma rápida enquete com o público brasileiro 

em geral para saber quem faz a leitura dos prefácios dos romances que escolhe para ler, 

acredito que a resposta afirmativa, certamente, viria de um grupo muito seleto. Muitos 

leitores ignoram-no, menosprezam-no e pulam-no para começar logo a leitura do que 

realmente importa: o famigerado romance. 

 Quem sou eu para julgar o leitor? Como afirma Marisa Lajolo (2004) 

 

Mergulhar na leitura é o que fazem os leitores que gostam do que estão lendo. E 
quando não gostam? Quando não gostam, nem têm de ler por obrigação, largam 
o livro, pois o leitor é dono e senhor de seu nariz e de sua vontade: tanto pode 
fechar o volume depois de algumas páginas se não estiver gostando ou, ao 
contrário, esquecer o mundo à sua volta e mergulhar na história que o livro 
conta. (LAJOLO, 2004, p. 29) 

 

 O leitor, portanto, pode ler um romance como, quando e se quiser. Pode lê-lo no 

ônibus, no trem, no avião, na escola, na solidão do quarto, na praia ou na praça; deitado, 
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em pé ou sentado; sozinho à noite, às escondidas e à luz de velas, para que ninguém o 

surpreenda; ao lado dos amigos ou do namorado ou da namorada; de janeiro a janeiro; 

de domingo a domingo; de dia, de tarde ou de noite; de uma única vez, para descobrir 

logo o final, ou aos pedaços, para prolongar ainda mais as sensações provocadas pela sua 

leitura. Não importa! Bons romances podem ser lidos a qualquer hora, em qualquer 

lugar e de qualquer maneira. O importante é entrar dentro dele e não deixá-lo nunca 

mais sair de dentro de você.  

 Mas por que ler, então, os prefácios dos romances que lemos? Essa é a questão 

pretendo responder nesta pequena introdução. Espero que o leitor me acompanhe até o 

final! Vamos lá? 

 Acredito que desde o século XIX o romance é gênero do momento, da moda e do 

gosto do público em geral. Porém, nem sempre foi assim. Para quem não sabe, o 

romance nasceu plebeu, sem pedigree. Não desfrutava do mesmo estatuto dos gêneros 

de tradição clássica, como a tragédia e a epopeia – sempre mencionados nos manuais de 

poética e retórica. 

 O romance popularizou-se entre o público leitor europeu a partir no século XVIII 

(VASCONCELOS, 2007). Apesar do grande sucesso entre uma parcela significativa da 

população, recebeu inúmeras críticas dos intelectuais da época, que se comportavam 

como verdadeiros detratores do gênero. Coligada sempre ao deleite, à diversão e ao 

prazer, a leitura de romance, por exemplo, era vista como uma perda de tempo, pois era 

concebida como uma atividade sem finalidade prática (ABREU, 2004). 

 Outra crítica destinada ao novo gênero estava associada à instância religiosa. A 

Igreja considerava a leitura de romance um ato condenável, pois acreditava que o 

indivíduo era levado ao esquecimento de Deus e perdia um tempo que poderia ser muito 

bem empregado com meditação, rezas e trabalhos caritativos, a fim de favorecer sua 

entrada no reino dos céus (ABREU, 2004).  

 Além de ser concebida como uma prática que retira o homem dos caminhos de 

Deus, a leitura de romance era também compreendida como uma forma de separar os 

jovens dos estudos, além de afastá-los dos gêneros de tradição clássica, como a tragédia 

e a epopeia, que exigiam dos leitores um conhecimento muito mais apurado, não apenas 

acerca das artes poéticas e retóricas, como também dos tratados sobre leitura (ABREU, 

2004). 
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 Do ponto de vista da moral, a leitura do novo gênero era uma atividade também 

censurada porque despertava sensações consideradas recrimináveis em seus 

apreciadores, pois os leitores de romance entravam em contato com cenas de adultério, 

de incesto, de sedução, de assassinatos, de crimes, entre outras (ABREU, 2004). Ao 

público feminino, essa prática de leitura era ainda mais prejudicial porque se acreditava 

que as mulheres eram governadas pela imaginação e inclinadas ao prazer, além de não 

terem uma ocupação sólida que as afastassem das desordens do coração. Para os 

difamadores do gênero, as mulheres deveriam ocupar-se em varrer a casa e fazer meias 

e camisas para os maridos (ABREU, 2004). Além disso, uma das críticas mais recorrentes 

feitas ao romance é o seu caráter alienador, pois se acreditava que os leitores, 

principalmente as leitoras, não sabiam distinguir entre a realidade e a ficção, de tal 

modo que desejam fazer, na vida real, o mesmo que faziam as personagens (ABREU, 

2004). 

 As críticas destinadas ao romance eram inúmeras. No entanto, se, por um lado, 

havia os detratores, que não lhe perdoavam o caráter alienador, a falta de prestígio e de 

finalidade prática, por outro, havia os defensores, sobretudo os próprios romancistas, 

que usavam o espaço do prefácio para discutir a composição do romance, muitas vezes 

até mesmo para advogá-lo. 

 Os prefácios, quando escritos pelos próprios romancistas, prática muito comum 

no século XIX, funcionam como um espaço reservado ao diálogo entre autores e leitores 

(SALES, 2003). Nesse texto introdutório ao romance, os escritores, em tom de conversa, 

expõem suas opiniões, suas confissões, suas queixas e seus pensamentos aos possíveis 

leitores de suas obras, justamente com a finalidade de envolvê-los e seduzi-los (SALES, 

2003). 

 É por essa razão que os prefácios nos permitem compreender qual seria o leitor 

pretendido ou idealizado pelo romancista, quais seriam as estratégias empreendidas 

pelo escritor para atrair o público leitor e quais eram as discussões empreendidas em 

torno do próprio gênero romance ou do movimento literário em vigor (SALES, 2003). 

 Os prefácios, portanto, devem ser lidos como parte integrante do livro onde o 

romance se encontra impresso, pois completa-lhe o sentido. Desse modo, prefácio, 

prólogo, introito, preâmbulo, proêmio ou prelúdio, como o leitor quiser chamá-lo, esse 

gênero que introduz o romance deve ser lido para descobrir quais são as estratégias 
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empreendidas pelo escritor, sempre muito atento ao gosto do público, para atrair a 

atenção, para seduzir e evolver você, leitor, sem o qual a escrita de romances perderia 

totalmente o sentido. 

 No Brasil, algumas pesquisas que tomam os prefácios escritos pelos próprios 

romancistas como objeto de estudo já foram desenvolvidas. No livro Formação do 

romance inglês: ensaios teóricos (2007), Sandra Vasconcelos reuniu os prólogos de 

romances ingleses do século XVIII para discutir as definições e as características do 

romance moderno, a figura do leitor e o papel do romancista na Inglaterra setecentista. 

Na Tese de doutoramento Palavra e sedução: uma leitura dos prefácios oitocentistas 

(2003), Germana Sales, por sua vez, compilou os prefácios de romances brasileiros 

durante o Romantismo, especificamente desde 1826 até 1881, com a finalidade de 

analisar a imagem que o romancista constrói do leitor, do gênero romance e de si 

mesmo.  

 Inspirado nessas pesquisas, este trabalho pretende considerar apenas o prefácio 

do romance Hortência (1888), de Marques de Carvalho, para respondermos as seguintes 

perguntas: qual é o leitor idealizado por Marques de Carvalho? Qual é a imagem que o 

escritor paraense constrói de si mesmo? Qual é o movimento literário ao qual ele se 

vincula? 

 

O prefácio de Hortência: desabafo ou estratégia? 

 

 No jornal Diário de Belém do dia 8 de dezembro de 1888, saiu uma nota sobre o 

lançamento do romance Hortência, de Marques de Carvalho, previsto para a próxima 

terça-feira em todas as livrarias. Nessa nota, destacam-se informações acerca das 

qualidades do texto assinado pelo escritor paraense e do suporte material em que essa 

obra foi impressa – o livro. 

 

Hortência 
De grenhada, toda risinha e tafula entrou-nos ontem à tarde pela porta dentro a 
Hortência, romance naturalista do ilustre escritor paraense Marques de 
Carvalho. 
Primorosamente brochado, nitidamente impresso, é o livro do Sr. Carvalho uma 
obra que tem de ser bastante apreciada pelos adeptos do realismo. 
Será exposta à venda em todas as livrarias na manha de terça-feira. (Diário de 

Belém, Belém, 08 dez. 1888, p. 3.) 
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 Já no dia 11 de dezembro de 1888, justamente na terça-feira anunciada, diversas 

notas foram publicadas no jornal Diário de Belém, anunciando que o romance de 

Marques de Carvalho já se encontrava à venda em todas as livrarias da cidade de Belém. 

 

Leiam a “Hortência”, que será hoje posta à venda em todas as livrarias. 
*** 

A “Hortência” de Marques de Carvalho aparecerá em todas as livrarias. 
Traz uma bela fotografia da heroína. 

*** 
Marques de Carvalho publica hoje o seu romance “Hortência”, em bela edição 
ornada de uma fotografia da heroína. 

*** 
Os Srs. Gomes Pereira & C.ª, da Livraria Moderna, oferecem ao público o 
“Hortência” de Marques de Carvalho. 
É um grosso volume de páginas compactas, ornado de um bonito retrato da 
heroína. 

*** 
A Livraria Moderna expõe hoje à venda o romance “Hortência”, de Marques de 
Carvalho. (Diário de Belém, Belém, 11 dez. 1888, p. 2.) 

 

 Ao se deparar com essas notas tão elogiosas publicadas no jornal Diário de Belém, 

o leitor, certamente, se sentiria atraído pela leitura do romance de Marques de Carvalho. 

Ao abrir a página, contudo, se não pulasse diretamente para as linhas iniciais do 

romance, talvez se sentisse surpreendido com o tom de hostilidade e desabafo presente 

no prefácio dessa obra. 

 No pequeno prólogo do romance Hortência, Marques de Carvalho demonstra-se 

intolerante em relação aos presumíveis julgamentos aos quais estaria sujeito, escritos 

pelos “mesquinhos mercenários do baixo jornalismo”, que não compreenderiam o 

projeto literário de seu trabalho recém-lançado. 

 

Este livro despretensioso salta hoje para a rua, desafiando os botes agarotados 
de todos os meus detratores. Os insultos da hipocrisia literária que não gosta de 
ver-se descrita e combatida nos livros de pura e severa naturalidade 
intransigente. 
Mais uma vez direi: não me intimidam as banalidades que, a seu respeito, hão 
de lançar-me os mesquinhos mercenários do baixo jornalismo: tenho para mim 
que as insídias de semelhante corja devem servir-me de poderoso incentivo 
para novos trabalhos. Só é discutido o homem de merecimento. 
Aí está toda a minha vingança. (CARVALHO, 1997, p. 9) 

 

 Embora assevere que as críticas que seriam destinadas a seu romance lhe seriam 

improdutivas, Marques de Carvalho acredita que os julgamentos triviais dos quais seria 
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alvo lhe serviriam apenas de incentivo a novos trabalhos, pois, segundo o escritor 

paraense, somente os homens de merecimento são dignos de comentário. 

 Qual é, então, a imagem que o escritor paraense constrói de si mesmo?  

 Sobre o papel que os romancistas concebem de si mesmos diante de seu público, 

Germana Sales (2003) indica algumas categorias de análise para qualificar as múltiplas 

naturezas de autoria representadas por meio da voz dos escritores. A autora propõe que 

há os romancistas que classificam a escrita como uma prática trabalhosa, que exige 

tempo, dedicação e inúmeras revisões para que seja concluída e chegue até as mãos dos 

leitores. Além dos escritores laboriosos, há os que se identificam com a figura paterna, 

pois se posicionam como verdadeiros pais de suas obras, consideradas como se fossem 

as filhas de sua prática de escrita. Uma terceira categoria é destinada aos escritores 

modestos, cujos prefácios são repletos de excessos de humildade e de acentuado 

comedimento, pois avaliam que suas obras necessitam de consertos, por apresentarem 

defeitos que precisariam ser corrigidos. O próximo grupo é dedicado aos prosadores que 

negam a autoria da própria obra ficcional, uma vez que se mostram como tradutores ou 

compiladores de manuscritos dos quais se apoderaram, como editores de cartas que 

supostamente encontraram por acaso ou ainda como contadores de histórias que lhes 

foram relatadas por terceiros. Na última categoria, ao contrário dos escritores que se 

passam por modestos e humildes, há os que se apresentam como militantes ou como 

indivíduos eruditos, instruídos e sábios. Estes introduzem epígrafes em línguas 

estrangeiras no início de seus prefácios ou inserem um discurso favorável a seu 

romance, proferido por algum crítico consagrado ou por alguma figura importante da 

época. Aqueles, por seu turno, promovem discursos em seus prólogos a serviço de 

causas sociais, políticas ou literárias (SALES, 2003). 

 Considerando todas essas categorias, podemos perceber que Marques de 

Carvalho não se enquadra em nenhuma delas, pois em seu prefácio e em sua nota o 

romancista não concebe a escrita romanesca como uma prática laboriosa, não se revela 

como a figura paterna de seu romance, embora também não lhe negue a autoria, assim 

como ainda não demonstra modéstia nem erudição. A imagem de Marques de Carvalho 

que, na verdade, é transmitida no prefácio é a de um escritor intransigente, que não 

aceita críticas estéreis, cujo conteúdo apresenta não apenas um teor pretensioso, como 
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também banalidades ridículas e a ausência de ideias novas e de observações pertinentes, 

que possam contribuir para o desenvolvimento de trabalhos posteriores.  

 Em nota publicada ao final do romance Hortência, Marques de Carvalho assegura 

que sua obra foi escrita à maneira naturalista, seguindo, portanto, fielmente as máximas 

desse movimento estético-literário. Além disso, o romancista paraense ainda revela que 

pretende ser o porta-bandeira do Naturalismo na Amazônia. 

 

A muita gente – não hesito em dizê-lo, o meu livro, que se diz naturalista, 
baseado nas firmes e severas máximas literária da vencedora escola de 
pretendo ser o porta-bandeira na Amazônia – terá parecido o produto 
debilitado de um sonho polucional, a criação dum cérebro transviado, um caso 
incongruente, medonho e estranho, incrível pelo seu horror e exposto à 
contemplação do público sem o titubeio duma hesitação pudica, extreme de 
toda a consideração para com a jesuítica hipocrisia de nosso tempo. 
Mais de um leitor haverá voltado a folha, enojado, em certas páginas onde a 
ação natural dos fatos logicamente deduzidos se desdobra severa, inclemente 
em sua verdade, na sua “áspera verdade” – reputando inverossímil o meu 
romance, crendo a sociedade contemporânea incapaz de produzir aberrações 
semelhantes, casos teratológicos tão notáveis. (CARVALHO, 1997, p. 188) 

 

 É possível perceber que Marques de Carvalho infere que os presumíveis leitores 

de seu romance naturalista – seu primeiro e único trabalho do gênero romanesco a ser 

publicado em livro – não o receberiam com regozijo, pois, ao lerem logo as primeiras 

páginas, se sentiriam enojados, sobretudo nas cenas mais repugnantes, nas quais a ação 

dos fatos e a verdade se manifestam severamente. 

 Quem é, portanto, esse leitor idealizado ao qual Marques de Carvalho se destina? 

 Sobre o leitor idealizado pelos escritores nos prefácios de suas obras, é possível 

identificar quatro categorias para classificar o grupo adepto à leitura de romances, 

considerando a maneira como os romancistas dirigem-se ao público leitor ao qual 

pretendem atingir (SALES, 2003). A primeira categoria é destinada às leitoras, 

frequentemente mencionadas nos textos introdutórios, pois o desenvolvimento da 

instrução feminina no Brasil do século XIX propiciou a inclusão da figura feminina no 

grupo de leitores de romances. A segunda classificação está relacionada ao leitor 

benévolo e benigno, aquele de quem o autor pode obter a solidariedade na leitura de sua 

obra. Essa classe de público, supostamente, acolhe e recebe a obra do romancista com 

benevolência e complacência, sem fazer críticas severas. A terceira categoria é dirigida 

ao leitor erudito e crítico, a quem o autor escreve algo que julga que lhes será útil como 
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informação e instrução. A essa categoria, enquadra-se, da mesma forma, o leitor 

conhecedor de outros idiomas, capaz de ler epígrafes escritas em língua estrangeira e de 

reconhecer as referências a obras clássicas ou a personagens históricas. Na última 

categoria, há os leitores que leem romances em busca de entretenimento e distração. 

Nesse grupo, existe o leitor ocupado e o leitor ocioso. A este as obras são destinadas com 

a única função de entreter e de passar o tempo. Aquele, por sua vez, dedica algumas 

horas de seu dia à leitura de romances, pois não pode perder muito tempo com obras 

consideradas frívolas (SALES, 2003).  

 Mais uma vez, podemos observar que Marques de Carvalho não se enquadra 

nenhuma dessas categorias, pois não se reporta ao público feminino nem aguarda a 

benevolência de seus leitores. Do mesmo modo, não se refere a nenhum sujeito erudito, 

pois não insere epígrafes em línguas estrangeiras nem faz referência a obras clássicas ou 

a personagens históricas, assim como também não espera que alguém leia seu romance 

em busca de entretenimento, uma vez que Hortência, hipoteticamente, apresenta 

páginas cuja leitura provoca nos leitores enjoo e repulsa. 

 Parece que Marques de Carvalho, na verdade, idealiza um leitor habituado aos 

romances românticos ou folhetinescos, que levam o público ao delírio da expectativa e, 

às vezes, ao exagero da comoção. Essas obras apresentam temáticas muito comuns, que 

se referem quase sempre aos amores proibidos, às paternalidades trocadas, aos filhos 

bastardos e às heranças usurpadas. Em todos esses casos, não poderiam faltar duelos, 

raptos, traições, assassinatos, segredos e prisões, além, é claro, de muito suspense. Os 

leitores que consumiam esse tipo de produção romanesca, provavelmente, se sentiriam 

no mínimo desconfortáveis, quando se deparassem com o enredo de um romance 

naturalista, assim como Hortência, com cenas supostamente abomináveis e com 

presumíveis personagens em situações de desequilíbrio emocional ou psicológico 

acentuados, temas próprios ao Naturalismo. 

 Depois de imaginar quais seriam as sensações dos leitores ao entrarem em 

contato com o enredo de seu romance, o escritor paraense, como se estivesse revelando 

um segredo, afirma que seu romance foi fielmente baseado em um fato verídico. 

  

Pois se disponha o leitor a pasmar com o que vai saber. 
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O meu romance é fielmente inspirado num fato verídico; da vida real apenas 
trouxe para o papel os acontecimentos mais simples, os atos menos 
repugnantes à doce alma compassiva dos venerandos burgueses assustadiços. 
O verdadeiro Lourenço e a verdadeira Hortência foram bem mais cínicos e 
desprezíveis, bem como criminosos do que os meus pobres personagens. Estes, 
que tantos furores excitam entre o jornalismo indígena, são pacatões matutos 
simpáticos ao lado daqueles celebrizados heróis da vida lisbonense 
escandalosa. (CARVALHO, 1997, p. 188-189) 

  

 Para garantir a adesão dos leitores, Marques de Carvalho transcreve um 

fragmento da correspondência de Eduardo Martins, enviada para o jornal A Província do 

Pará, no dia 14 de setembro de 1886, que conta a história de um irmão que matou a 

própria irmã, com quem mantinha uma relação incestuosa.   

 

Querem a prova? 
Ei-la, flagrante, indiscutível, irrecusável, palpitando no seguinte excerto da 
correspondência que o sr. Eduardo Martins enviou para “A Província do Pará”, 
em 14 de setembro de 1886: 
– “Aí vai um rol de crimes, alguns bem repugnantes, praticados a maior parte 
nesta civilizada cidade de Lisboa. 
O que maior impressão causou foi o de – um irmão que matou a irmã. – Pode 
chamar-se-lhe tragédia. 
Eis em resumo o triste caso: Libânio Rodrigues da Silva, um devasso que a 
polícia tem metido quatorze vezes na cadeia por vadio, furtos ferimentos, etc., e 
que já cumpriu degredo em África, tinha uma irmã, Antônia Virgínia de Jesus, 
que exerce o mister de enfermeira no hospital Estefânia. 
Libânio procurava-a repetidas vezes, quase sempre para lhe pedir dinheiro, e 
quando ela lho recusava, ameaçava de matá-la! 
Em um dos últimos domingos foi ao hospital – na véspera havia morrido a mãe 
deles – Libânio, próximo mesmo ao cadáver da pobre velha, teve uma 
altercação com a irmã, e de repente, puxando de uma faca, feriu-a no peito. 
Antônia correu pelas enfermeiras, gritando por socorro, mas o malvado, cego 
de ira, seguiu-a sempre, vibrando-lhe novos golpes, até que a desgraçada caiu 
morta. 
O assassino tentou evadir-se, procurando primeiro ferir as pessoas que se lhe 
deparavam no caminho. 
Por fim, como o porteiro, de revolver em punho, lhe embargasse a saída, 
Libânio foi entregar-se ao médico Serrano, que corajosamente lhe intimara 
prisão. Nos interrogatórios na Boa Hora, declarou ter assassinado sua irmã, 
com quem entretivera relações incestuosas durante perto de dez anos, por esta 
ultimamente mostrar desejos de cortar essas relações, que eram conhecidas e 
sabidas pela própria mãe e por toda a vizinhança da estrada da Penha de 
França, e da qual houve três filhos, que morreram de pouca idade. 
Tudo isso é perfeitamente horrível!” (CARVALHO, 1997, p. 189-190) 

 

 Assim como ocorreu no prefácio dos romances em folhetim A leviana: história de 

um coração e O pajé, publicados, respectivamente, nos jornais A Província do Pará e A 

República (SILVA & SALES, 2012), é possível inferir que Marques de Carvalho tenha 
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utilizado a estratégia de atribuir veracidade a seu romance para ser fiel à máxima 

fundamental do Naturalismo – a transposição fiel de cenas da realidade para a ficção.  

No ensaio Do romance, Émile Zola (1995) assegura que a imaginação e a fantasia 

não são mais qualidades que podem ser atribuídas aos novos romances. Embora admita 

que a imaginação seja um artifício utilizado até mesmo pelos escritores que se detêm a 

produzir romances naturalistas, qualidade sem a qual não seria possível escrever uma 

obra ficcional, esse estratagema deve ser ocultado sob o real. Assim, para que o real se 

sobreponha ao imaginário, Zola informa que, para compor uma obra de cunho 

naturalista, quase todos os escritores contemporâneos precisam tomar longas notas, 

examinar todas as fontes e adquirir todos os documentos que lhe sejam necessários. 

Somente após essa investigação é que é possível para os romancistas começar a 

escrever, pois, segundo Zola, a configuração da obra origina-se – de forma natural, lógica 

e espontânea – justamente a partir dessa pesquisa na qual os escritores se devem se 

deter. 

Além de desqualificar a imaginação como elemento imprescindível para compor a 

economia do romance, Zola defende que o senso do real é o principal atributo de um 

escritor. Para o autor francês, no entanto, essa qualidade, embora pareça intrínseca a 

todo o ser humano dotado de razão, é muito rara, pois o homem, de modo geral, observa 

os fatos da vida a partir de sua visão muito particular e, por esse motivo, não consegue 

perceber a realidade tal qual ela é. Nesse sentido, o senso do real pode ser visto como 

uma disposição natural ou um dom com que o ser humano nasce. 

Já no ensaio O romance experimental, Zola (1982) também demonstra como não 

apenas a realidade, mas também a verdade são elementos essenciais para a economia do 

romance naturalista. Se, para o romancista francês, a realidade é ponto de partida e só 

pode ser captada a partir de uma observação atenta e minuciosa dos fatos, a verdade é o 

produto final ao qual o escritor deve buscar com base na experiência. 

 Nesse sentido, é possível assegurar que Marques de Carvalho, muito afeito aos 

princípios naturalistas, tenha afirmado que seu romance foi escrito baseado em fatos 

reais para ser fiel às máximas do romance experimental. A presença do excerto da 

correspondência de Eduardo Martins, por exemplo, é a principal estratégia da qual o 

romancista se aproveita para convencer seus leitores de que Hortência é mesmo um 

romance fundamentado em acontecimentos verídicos. 
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 No século XIX, era uma prática muito comum os prosadores afirmarem em seus 

prefácios que seus romances foram baseados em fatos verídicos. Em geral, essa era uma 

tática empreendida pelos romancistas para aproximar a ficção da realidade. Dessa 

maneira, os leitores seriam conduzidos a acreditar na veracidade dos acontecimentos 

narrados e, consequentemente, poderiam se identificar com a descrição de alguma 

personagem ou com alguma situação que já vivenciaram (ABREU, 2004). 

 Assim como os escritores de meados do século XIX, Marques de Carvalho se 

utilizou da mesma estratégia, pois afirmou que seu romance Hortência apresenta cenas 

reproduzidas da vida real. No entanto, será que o autor paraense fez uso dessa tática 

com a mesma finalidade ambicionada pelos romancistas românticos?  

 É necessário recorrermos mais uma vez aos textos críticos de Émile Zola. Se a 

representação fiel da realidade era o interesse fundamental dos romancistas 

naturalistas, é possível que Marques de Carvalho tenha se apropriado de uma técnica já 

muito utilizada pelos escritores românticos brasileiros, mas para fins diferentes. Se estes 

defendiam que suas obras eram baseadas em fatos verídicos, pois o romance em meados 

do século XIX ainda não dispunha de nenhum prestígio literário, aqueles, por sua vez, 

visto que o gênero romanesco já estava consolidado no final dos Oitocentos, talvez assim 

o fizessem para demonstrar que eram conhecedores das teorias naturalistas propostas 

por Émile Zola. 

 Para ser, portanto, condizente aos princípios naturalistas, Marques de Carvalho 

propôs-se a escrever uma obra de ficção supostamente baseada em fatos reais, pois a 

verossimilhança nos romances vinculados a essa estética literária não é uma categoria 

relacionada à coerência interna da obra, cujo enredo não precisa necessariamente ser 

uma cópia fiel à realidade. Para o Naturalismo, no entanto, a verossimilhança manifesta-

se no plano externo, uma vez que a coerência da obra revela-se na transposição dos 

fatos reais, assim como são observados, para o enredo do romance. Talvez seja por esse 

motivo que Marques de Carvalho tenha afirmado que as cenas de seu livro foram 

copiadas da vida real com o maior e mais consciente escrúpulo, justamente com o intuito 

de defender a estética naturalista e de mostrar-se como um verdadeiro conhecedor dos 

princípios do mais novo movimento estético-literário no final do Oitocentos. 

 Ao finalizar a nota, Marques de Carvalho afirma que seus detratores o acusaram 

de “imoral” e “torpe fantasiador de grandes libertinagens impossíveis”.  
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Por aí me alcunham de imoral e torpe fantasiador de grandes libertinagens 
impossíveis. Não querem que eu ponha na boca de homens do povo – de 
simples mulatos sem educação – a linguagem desnuda que lhes compete, a sua 
única maneira de expressão fiel e natural. 
Fazem de mim o grão-lama de tudo quanto cheirar a gordurosa hediondez de 
forma literária. 
Entretanto, como fica provado, neste romance não fiz mais nada além de copiar 
algumas das negras infâmias da sociedade atual sintetizada em dois 
personagens aos quais perdeu a falta de cultura intelectual e moral, aliada 
ainda ao irresistível determinismo do temperamento e da gravitação 
mesológica da existência deles. 
Acusem e condenem o mundo, ou a esse improvado poder ao qual se atribui os 
destinos humanos, porém não me criminem, a mim que apenas fui observador, 
o analista e o crítico de um certo acontecimento. (CARVALHO, 1997, p. 190) 

 

 O escritor paraense não foi o único adepto das ideias naturalistas a ser taxado de 

imoral e libidinoso. A partir da associação entre autor e obra, Adolfo Caminha também 

foi acusado pela crítica de compartilhar os mesmos desejos de seu personagem Amaro, o 

protagonista do romance Bom-Crioulo, que sente atração pelo grumete Aleixo, um belo 

marinheiro de quinze anos de idade e de olhos azuis (MENDES, 2003). Em sua defesa, 

Caminha afirma que Gustave Flaubert, Émile Zola e Eça de Queirós, embora escrevessem 

romances com temáticas consideradas imorais, não praticavam incestos nem adultérios 

monstruosos. Do mesmo modo, ainda que Caminha tenha composto um romance em que 

o personagem principal é homossexual, isso não significa que ele também sentisse o 

desejo de deitar-se com outro homem (MENDES, 2003). Segundo Leonardo Mendes, o 

interesse de Adolfo Caminha pela homossexualidade masculina era resultado de suas 

experiências como jovem oficial da Marinha brasileira na penúltima década do século 

XIX, quando passou onze meses viajando pelas Antilhas até chegar aos Estados Unidos 

(MENDES, 2003). 

 Na nota publicada ao final do romance Hortência, é possível perceber que 

Marques de Carvalho afirma que as ríspidas cenas que foram representadas em sua obra 

foram fielmente copiadas da realidade. Desse modo, o romancista defende que a 

responsabilidade pela linguagem vulgar e pelo comportamento hediondo das 

personagens não é sua. Para ele, o mundo é que deve ser acusado e condenado, pois a 

matéria para compor o enredo de seu romance foi retirada das execráveis máculas da 

sociedade. Para ser ainda mais fiel às máximas do movimento estético-literário do qual 

pretende ser o porta-bandeira na Amazônia, Marques de Carvalho assegura que apenas 
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foi o observador, o analista e o crítico de um determinado acontecimento, princípio 

básico para que uma obra seja escrita aos moldes naturalistas, segundo o que defende 

Émile Zola em sua obra O romance experimental. 

 

Para encerrarmos o assunto? 

 

 No prefácio e na nota do romance Hortência, percebemos que Marques de 

Carvalho demonstra já ter uma ideia prévia acerca da recepção de sua obra por parte do 

público leitor oitocentista. Para o escritor paraense, seu romance, escrito supostamente 

à maneira naturalista, provocaria nojo e repulsa em que entrasse em contato com seu 

conteúdo. Nesse sentido, pudemos apresentar uma noção da imagem que Marques de 

Carvalho constrói de si mesmo e dos leitores de sua produção romanesca. 

 Quanto ao perfil que elabora de si mesmo, o romancista paraense revela-se como 

alguém que não aceita julgamentos destinados a seu romance que sejam escritos por 

jornalistas que não apresentam um compromisso em elaborar uma crítica séria, 

comprometida com a verdade e desprovida de interesses pessoais ou alheios. Quanto ao 

perfil que elabora de seu público, Marques de Carvalho, por sua vez, acredita que seus 

leitores, acostumados ao estilo romântico ou às leituras melodramáticas, não 

compreenderiam seu projeto literário, pois o enredo da obra Hortência, baseado nas 

máximas do romance experimental, apresenta cenas supostamente repugnantes aos 

olhos do leitor oitocentista. 

 Percebemos que Marques de Carvalho, portanto, foi um escritor que adotou, 

defendeu e idealizou o Naturalismo na Amazônia como o mais novo e promissor 

movimento estético-literário no final do século XIX. Além disso, observamos que ele foi 

um autor ousado ao escrever um romance à maneira naturalista, pois os críticos e os 

leitores oitocentistas sempre apontavam o alto teor pornográfico, as cenas abomináveis 

e a linguagem considerada pouco literária nas obras que seguiam o mesmo estilo da 

produção romanesca de Émile Zola, apreciado como o precursor e a figura mais 

expressiva da escola literária naturalista. 

 Então, meu caríssimo leitor, você achou mesmo que o havia eu esquecido, não é? 

Despeço-me de você que me acompanhou até o final deste trabalho e espero que, de hoje 
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em diante, você não pule mais a leitura dos prefácios dos romances que você tiver a 

oportunidade de ler. Afinal, eles foram escritos unicamente para você!... 
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