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Introdução:

O romance O homem maldito, do pelotense Carlos Eugenio Fontana, foi

publicado em 1858 em Rio Grande, e constitui-se num dos primeiros romances

gaúchos, após os dois livros de Caldre e Fião.

A primeira vertente da obra apresenta fatos históricos da metade do século

XIX, como a Revolução Farroupilha, o surgimento da imprensa no interior gaúcho,

os boicotes políticos, a epidemia de cólera. A segunda apresenta uma história de

amor, entre Carlos Fabiani e Sofia, que não pode ser concretizada devido à

ambição de José Luis à família Fabiani, após engravidar a irmã de Carlos.

Comum nas letras brasileiras, o diálogo entre jornal e ficção pode ser

observado em vários momentos da nossa literatura. Primeiramente, os jornais –

objetivando o aumento das vendas – conquistaram o público leitor com as

narrativas ficcionais denominadas folhetins, e, em seguida, o jornal invadiria as

páginas dos romances, transformando a linguagem concisa e objetiva das

reportagens em pura ficção.

Assim, as fronteiras entre história e literatura ficaram ainda mais próximas,

levando a questionar sobre até que ponto a literatura pode ser considerada

puramente imaginativa e o jornalismo completamente fiel à realidade. Nesse

sentido, a obra de Fontana torna-se um exemplo de fundamental importância para

o estudo da intrínseca relação entre história e ficção.

Objetivos
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Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar os limites entre o

discurso histórico e o literário através do romance citado, relacionando-o com as

matérias jornalísticas apresentadas no jornal O Povo.

Metodologia:

Algumas etapas prévias já foram realizadas em outros momentos da

pesquisa, como a leitura do romance, a busca de novos biográficos sobre o autor,

a análise literária – inclusive com a publicação de artigo na revista on-line Mafuá

(UFSC) – e a digitação do romance para publicação no site do projeto do

programa de pós-graduação.

A forma de organização metodológica para a realização desta pesquisa foi

fazer inicialmente a leitura de referenciais teóricos que analisam a relação

história/ficção e a releitura do romance. Atualmente, estamos analisando jornais

da época em que o romance foi publicado para compreender melhor o contexto

histórico da narrativa.

Resultados parciais

Dessa forma, conseguimos provar que a transição do real exposto em

matérias jornalísticas para o imaginário ficcional pode ser observada na obra de

Fontana, já que grande parte do conteúdo presente no romance está explicitada

n’O Povo. Além disso, é importante salientar que a proximidade de datas das duas

fontes coletadas e que, em muitas matérias, o redator é o autor do romance. Isso

leva a acreditar que a intenção do escritor ao transportar os fatos do jornal para a

ficção possa ter sido justamente buscar a liberdade de imaginação e invenção que

só a literatura pode oferecer.

Conclusão:

Com base nas análises realizadas até o momento, podemos verificar que o

romance O homem maldito mostrou-se como uma fonte fértil, dando-nos um

manancial de elementos que contribuíram para uma melhor compreensão da

intrínseca relação existente entre história e literatura. Assim, percebemos, através



dele, que a união dos discursos históricos e fictícios garante o conhecimento e a

descoberta de novas perspectivas e versões sobre os acontecimentos históricos.
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