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RESUMO 

 

 

PORTO, Vitor Wieth. Os duelos de honra rio-grandenses através do jornal A 

Federação (1885-1910). Orientador: Jonas Moreira Vargas. 2019. 81 f. Monografia 

(Bacharelado em História) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

A honra é um valor individual e coletivo presente nas sociedades ocidentais no 

século XIX e no início do XX. Quando essa é ultrajada de alguma forma, a reparação 

por meio das armas é percebida como algo necessário e bem visto pela sociedade. 

A presente pesquisa tem por finalidade se aprofundar nos duelos de honra no 

estado do Rio Grande do Sul no período de 1885 a 1910, tendo como fonte o 

impresso A Federação, vinculado ao Partido Republicano Rio-grandense (PRR). Por 

meio da análise qualitativa das notícias de duelos encontradas durante o marco 

temporal e geográfico pré-determinado e utilizando-se da historiografia a respeito do 

tema, a monografia busca compreender quem eram os personagens que duelavam 

no estado, as regras e formas que esses duelos se davam, além de abordar como a 

própria honra era um elemento importante na sociedade rio-grandense durante a 

passagem do século. Sendo assim, essa pesquisa aspira somar a visão de um 

panorama sociocultural do estado e do país, tendo a honra e a defesa da mesma 

como fio condutor. 

 

 

Palavras-chave: Duelo. Honra. Rio Grande do Sul. A Federação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

PORTO, Vitor Wieth. The dueling practices in Rio Grande do Sul by the 

newspaper A Federação (The Federative) (1885-1910). Advisor: Jonas Moreira 

Vargas. 2019. 81 f. Monograph (Bachelor of History) - Institute of Human Sciences, 

Federal University of Pelotas, Pelotas, 2019.  

 

This research aims to analyze the practices of duels in the state of Rio Grande do 

Sul from 1885 to 1910, having as source the newspaper A Federação (The 

Federative), linked to the Republican Party of Rio Grande (PRR) through the 

qualitative analysis of the news about duels found during the predetermined temporal 

an geographic framework. Having the historiography as theme, the monograph seeks 

to understand who were the dueling characters in the states, the rules and forms that 

these duels as well addressing the honor itself was an important element in Rio 

Grande do Sul during the turn of the century. Therefore, this research aspires to add 

the vision of a sociocultural panorama of the state and the country, having the honor 

and defense of it as a guiding thread. 

 

 

Keywords: Duel. Honor. Rio Grande do Sul. A Federação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao pensarmos na palavra “duelo”, as prováveis imagens mentais que temos 

envolvem o ambiente inóspito e desértico em um esquecido rincão do oeste dos 

Estados Unidos, terra sem lei, onde dois homens se encaram a vários passos de 

distância, as mãos próximas aos seus revólveres ainda no coldre, analisando toda e 

qualquer movimentação do oponente à sua frente, ansiedade e tensão 

gradativamente crescentes, tendo como único objetivo o de desferir o tiro certeiro 

contra o alvo. Além de imaginar uma cena de um filme western hollywoodiano da 

década de 1960, os mais aficionados em História podem também pensar em outros 

exemplos, que vêm desde a antiguidade: o épico duelo entre Aquiles e Heitor e entre 

diversos outros guerreiros nas obras Ilíada e Odisseia de Homero1, as descrições de 

historiadores ainda na antiguidade de disputas mortais de honra entre os celtas2, 

entre outros3. Entretanto, o século XIX traz um fenômeno extremamente peculiar em 

que coloca o duelo como algo comum no ocidente, como nobre ato de defender a 

sua honra perante uma injúria, principalmente abrangendo as camadas mais altas 

da sociedade. Prática acordada por ambas as partes, padronizada, um verdadeiro 

tratado entre cavalheiros para resolver uma questão que, naquela sociedade, era 

contundente. 

Esse tipo de prática ser comum em pleno século XIX, o “século do progresso”, 

da racionalidade, onde a modernidade tecnológica4 se materializa progressivamente 

com as locomotivas, a consolidação das indústrias, a energia elétrica, além de várias 

outras inovações, nos faz refletir sobre as permanências e as transformações 

socioculturais. A simples ideia de um combate com riscos reais de vida acordado por 

ambas as partes e visto pela elite da sociedade como legitimo é extremamente 

                                                             
1
 REMEDI, José Martinho Rodrigues. Palavras de honra: um estudo a cerca da honorabilidade na 

sociedade sul-rio-grandense do século XIX, a partir dos romances de Caldre Fião. 2011. 307 f. 
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, 2011, p. 17. 
2
 Ibidem, p. 17. 

3
 José Martinho Rodrigues Remedi discorre sobre vários duelos famosos no ocidente trespassando 

os séculos, abrangendo tanto a Europa quanto a América e, mais especificamente, o Brasil. Cf. 
REMEDI, José Martinho Rodrigues. Intelectuais e honorabilidade: o papel dos duelos como forma de 
pertencimento ao campo social. MÉTIS: história & cultura – v. 8, n. 15, p. 167-184, jan./jun. 2009. 
4
 Essa modernidade tecnológica mostra-se presente no contexto da chamada Segunda Revolução 

Industrial, onde há um enorme aprimoramento da industrialização e, consequentemente, de sua 
infraestrutura. Cf. LANDES, David. Prometeu Desacorrentado: transformação tecnológica e 
desenvolvimento industrial na Europa Ocidental de 1750 até os dias de hoje. Trad. Marisa 
Rocha Motta. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, p. 205-244, 2005. 
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interessante. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello por meio da 

História da Virilidade (2013), um trabalho de grande fôlego e enorme contribuição, 

trazem uma boa abordagem sobre o fenômeno dos duelos europeus (e que 

traremos com a devida atenção mais à frente desse trabalho), mas pouco ainda foi 

feito nesse sentido para o Brasil, e mais especificamente para o Rio Grande do Sul, 

o que torna um terreno interessante de ser explorado por si só. Embora os trabalhos 

que envolvem duelos e a honra5 especificamente presentes na historiografia sejam 

poucos, possuem enorme valor para o desenvolvimento dessa pesquisa e serão 

dissertados durante o seu andamento. 

A primeira pergunta (adiantamos que serão várias) que podemos fazer para 

mover essa pesquisa é: onde podemos encontrar esses duelos? Uma possibilidade 

são as páginas dos jornais. Noticiados com maior ou menor cobertura, eles se 

mostram presentes na imprensa brasileira. Embora os impressos fossem 

antigamente vistos com grande desconfiança para a pesquisa histórica pela falta de 

credibilidade6, atualmente são inúmeros os trabalhos que recorrem à imprensa, seja 

utilizando-a como fonte ou objeto de estudo. Entretanto, como toda e qualquer fonte, 

o jornal possui uma metodologia distinta. Tânia Regina de Luca elabora alguns 

pontos que o pesquisador de um periódico deve se atentar. Embora a própria autora 

alerte que não existe um roteiro fixo ou uma fórmula que se aplique a todo e 

qualquer impresso7, a mesma lista alguns aspectos selecionados que serão 

frutíferos para a pesquisa aqui proposta8.  

O primeiro aspecto seria exatamente o de encontrar uma fonte e, assim, 

elaborar uma série sobre o assunto específico que se busca pesquisar. Em seguida, 

“localizar as publicações na história da imprensa”, ou seja, contextualizar onde no 

espaço-tempo da história da imprensa no Brasil o periódico em questão se encontra, 

logo que ele não é algo isolado e único9. Também analisar a materialidade do 

                                                             
5
 Embora não seja o objetivo dessa pesquisa, faz-se necessário mencionar contribuições clássicas 

sobre a honra feminina, a defesa da mesma e sua ressignificação. Cf. CAULFIELD, SUEANN. Em 
defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918-1940). São Paulo: 
Ed. da Unicamp, 2000 assim como CAULFIELD, Sueann. ESTEVES, Martha Abreu. 50 anos de 
virgindade no Rio de Janeiro da Belle Époque: as políticas da sexualidade no discurso jurídico e 
popular: 1890-1940. Caderno Espaço Feminino, v. 1, p. 15-52, 1996. 
6
 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, p. 

20. 
7 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla (Org.). 
Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2008, p. 130. 
8
 Ibidem, p. 142. 

9
 Ibidem, p. 138. 
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periódico: a sua impressão e o próprio papel utilizado, sua periodicidade e o uso (ou 

não) de iconografia e publicidade.  

Assim, avançamos para o próximo passo, que é o de “conquistar” o modo de 

organização do conteúdo interno do jornal. Esse é o mais importante, a espinha 

dorsal de toda a pesquisa, já que compreender a organização do conteúdo (seja 

esse uma notícia, um editorial, uma reportagem, etc.) nos dá uma noção mais exata 

de sua importância dentro da lógica do impresso, mesmo que ele já se faça 

importante por simplesmente estar ali, logo que todo e qualquer tópico é 

selecionado, estruturado e narrado por um objetivo10. Perguntas balizam assim o 

princípio da análise. Em que local na disposição interna do periódico ele se 

encontra? É em que seção? Qual título e tipo de linguagem são utilizados na 

elaboração do tema? O assunto retorna ao jornal nos próximos dias ou é 

abandonado?11 Colocadas essas questões, podemos pavimentar um caminho que 

leve a bons resultados. Como dito, tais indagações são somente primárias. 

Interrogações específicas para cada episódio serão trabalhadas nesse trabalho, 

aprofundando a pesquisa de maneira mais efetiva.  

Seguindo, o próximo passo seria caracterizar quem são os envolvidos na 

linha editorial do periódico, juntamente com seus colaboradores recorrentes12, pois 

As redações [...] podem ser encaradas como espaços que aglutinam 
diferentes linhagens políticas e estéticas, compondo redes que conferem 
estrutura ao campo intelectual e permitem refletir a respeito da formação, 
estruturação e dinâmica deste

13
. 

  

Para tal caracterização, será necessário um aporte além da fonte primária, o 

qual possa elucidar sobre o processo de organização, lançamento e organização do 

jornal14. Ainda na linha de identificação, outras três15 se fazem necessárias: saber a 

qual público ele se direcionava, suas ligações com diferentes poderes (essa questão 

será de suma importância para nossa pesquisa) e suas formas de receita. 

Unificando todos esses elementos, é possível fazer uma análise mais substancial da 

fonte, problematizando-a devidamente.  

Aplicando a metodologia proposta, podemos sair rapidamente do campo 

ensaístico. Encontramos nas páginas do jornal sul-rio-grandense A Federação ao 

                                                             
10

 Ibidem, p. 139-141. 
11

 Ibidem, p. 139-140. 
12

 Ibidem, p. 140. 
13

 Ibidem, p. 141. 
14

 Ibidem, p. 141. 
15

 Ibidem, p. 141. 
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longo dos vinte e cinco anos que serão aqui abordados inúmeras incidências de 

duelos. Respeitando o recorte geográfico, nós temos exatamente sete notícias que 

envolvem duelo em presente solo e uma “híbrida”, que é uma particularidade e será 

explorada no devido momento. Todavia, existem mais três eventos desse tipo que 

envolve importantes atores políticos estaduais do período e que embora não tenham 

acontecido fisicamente no território rio-grandense, não podem ser descartados tanto 

devido à relevância dos acontecimentos (especialmente em um dos casos) quanto 

para mostrar a postura de rio-grandenses em época a respeito do ato de duelar, 

independente do espaço geográfico. Dessa forma, com o total de onze episódios16, 

temos uma série. Quanto ao ponto da ordem material, infelizmente não poderemos 

abordar a questão física da fonte, já que ela a consulta da mesma é através do 

website da Hemeroteca Digital, disponibilizada pela Biblioteca Nacional17, o que 

torna o ato de retornar à fonte quando necessário extremamente prático e útil. Os 

demais pontos envolvendo o periódico utilizado serão especificamente trabalhados 

no capítulo dois da presente pesquisa. A disposição dos capítulos será retomada de 

forma cronológica ao fim da introdução. 

Um objetivo desse trabalho será mostrar como os jornais são uma fonte 

possível para se pesquisar duelos de honra, mostrando a sua relevância para a 

sociedade da época (afinal, se não fosse algo relevante, os jornais não publicariam 

notícias a respeito dessa atividade), “logo que os jornais oferecem vasto material 

para o estudo da vida cotidiana. Os costumes e práticas sociais, o folclore, enfim, 

todos os aspectos do dia-a-dia estão registrados em suas páginas” (grifo nosso)18. 

Assim, pelas páginas dos impressos, os duelos se mostram importantes em sua 

devida medida, ao mesmo tempo em que são comuns para essa sociedade do final 

do século XIX e início do XX.  

Acreditamos estar preparados metodologicamente para a elaboração do 

trabalho com um adequado tratamento da fonte, de modo que iremos partir a seguir 

                                                             
16

 Embora onze duelos pareçam pouca coisa em primeiro momento, temos que fazer algumas 
ressalvas. Como trabalhamos com apenas um jornal, obviamente não temos um panorama completo 
(e provavelmente nunca teremos) da quantidade de duelos que ocorreram no Rio Grande do Sul 
durante o período que nos propomos a estudar. Além de conflitos que possam ter sido divulgados em 
outros jornais, obviamente temos os que jamais viraram notícia. 
17

 Biblioteca Nacional Digital. Hemeroteca Digital. Disponível em 
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
18

 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988, p. 

34. 
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para uma reflexão por meio do quadro teórico19. O quadro será composto pelos 

conceitos de virilidade, o qual é muito trabalhado na coletânea História da Virilidade 

(2013), já citada; honra, valendo-os da antropologia social e da sociologia para 

conceituá-la e, por último, elites, sendo o último intrinsecamente ligado ao segundo.  

A escolha do marco temporal (1885-1910) é visando mapear as 

transformações socioculturais durante os últimos quatro anos do reinado de D. 

Pedro II e as duas primeiras décadas da República em que uma elite brasileira 

assume o protagonismo político20, onde o entusiasmo com o progresso e 

principalmente com a civilização pairava no ar21. 

Baseando-se na fonte escolhida e na metodologia de pesquisa específica 

anteriormente discutida, novas perguntas são necessárias para movimentar essa 

pesquisa. Como o jornal A Federação retrata essa prática? Quem são os 

protagonistas nos duelos noticiados? Existem particularidades nos duelos brasileiros 

em comparação aos europeus, e especificando para nosso recorte, nos do Rio 

Grande do Sul? 

Antes de nos debruçarmos no esforço de responder a todos essas indagações, 

se faz uma necessária devida contextualização. Dessa forma, a pesquisa se divide 

em dois capítulos. No primeiro, trataremos da discussão conceitual sobre virilidade e 

honra e como essa é reclamada pelas elites, além de explicar a respeito do ato de 

duelar no Ocidente do séc. XIX e início do XX, falando sobre a Europa e, em 

seguida, no Brasil. Além da função de explicar como funcionam os duelos em linhas 

gerais, o capítulo também servirá para fazermos uma revisão bibliográfica da 

produção a respeito de duelos e da honra como objeto de investigação na 

historiografia brasileira. Já no segundo capítulo será onde trabalharemos mais a 

fundo com a fonte, contextualizando a mesma e abordando as notícias de duelos. 

Tentaremos entender as motivações da fundação e as mudanças ocorridas no A 

                                                             
19

 Capelato também faz proposições metodológicas interessantes em sua obra, muito similares às 
elencadas por Tânia Regina de Luca, porém tivemos preferência pela estruturação posta pela 
segunda autora. Cf. CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: 
Contexto/EDUSP, 1988. 
20

 Falando especificamente do caso do Rio Grande do Sul, a elite que se alça ao poder com a 
Proclamação da República não é a elite tradicional da época imperial, ligada aos grandes 
proprietários de terra da região da fronteira, e sim os correligionários do Partido Republicano Rio-
grandense (PRR), o qual tem como figura principal Júlio de Castilhos. Cf. KUHN, Fábio. Breve 
história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Leitura XXI, 2004, p. 111-124. 
21

 SCHWARCZ, Lília Moritz. População e sociedade. In: SCHWARCZ, Lília Moritz (org). História do 
Brasil Nação: 1808-2010. A abertura para o mundo, 1889-1930 (v.3). São Paulo: Objetiva, 2012, p. 
39. 
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Federação no cenário rio-grandense e, consequentemente, nacional, procurando 

responder as perguntas propostas por Luca além de analisarmos as notícias 

tangentes a essa pesquisa no estado do Rio Grande do Sul e também de nativos do 

Rio Grande do Sul fora de seus limites geográficos natais. 
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CAPÍTULO 1 – O ato de duelar no Ocidente do século XIX 

 

Para que possamos destrinchar o duelo em si (causas, regras, meios e 

consequências), se faz necessário pensarmos no motivo chave que o faz acontecer: 

a honra. Esse conceito que para nós no presente tem um significado abstrato e até 

certo ponto ultrapassado, era um ideal balizador para os homens dos 1800 (e um 

pouco além). Todavia, para conseguirmos adentrar no significado e importância da 

honra do séc. XIX precisamos recuar mais um pouco, no propósito de entender um 

pouco do espectro cultural, social e científico da civilização ocidental, principalmente 

a europeia, no período. Em sua base, temos o conceito de virilidade. 

 

1.1. Sobre virilidade e honra: uma questão conceitual 

 

A virilidade22 era já encarada como uma virtude no universo mental do 

ocidente bem antes do séc. XVIII23, porém no final desse século, o naturalismo 

proporcionaria um aprofundamento na conceituação desse predicado. Através da 

obra História natural do homem (1749), escrita por Conde de Buffon24, “a diferença 

anatômica e fisiológica entre homem e mulher [...] não governa apenas a “vida 

sexual”, mas todos os componentes do ser. Essa representação impõe uma imagem 

de virilidade composta de nobreza, de superioridade, de energia [...]“25. Buffon 

argumenta que o homem está no apogeu de todos os seres, justamente por ser o 

macho da espécie humana. Compara-o fisicamente a um leão, pela grande 

                                                             
22

 Segundo o dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, virilidade tem os seguintes significados: 1. 
Qualidade ou característica viril. 2. A idade em que o homem apresenta maior energia, entre a 
adolescência e a maturidade. 3. Capacidade do homem de procriar. 4. Conjunto de traços típicos do 
homem; masculinidade. 5. Vigor físico ou moral. Versão digital. Michaelis: Moderno Dicionário da 
língua Portuguesa, 6ª edição, 2015. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/>. Acesso em: 16 Mai. 2019. 
23

 CORBIN, ALAIN. A virilidade sobre o prisma do naturalismo. In: CORBIN, Alain. COURTINE, Jean-
Jacques. VIGARELLO, Georges (org). História da Virilidade: o triunfo da virilidade, o século XIX. 
Petrópolis: Vozes, 2013, p. 15.  
24

 Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon (1707-1788), foi um francês, naturalista, mais conhecido 
por sua obra Historie Naturalle (1749), a qual influenciaria cientistas evolucionistas como Lamark 
(1744-1829) e o próprio Darwin (1809-1882). Cf. CAMPOS, Rafael Dias da Silva. O Conde Buffon e a 
Teoria da Degenerescência no Novo Mundo do Século XVIII. Anais do X Encontro de História de 
Mato Grosso do Sul. 2010. Disponível em: <http://www.ndh.ufms.br/wp-
anais/Anais2010/Aceitos%20em%20ordem%20alfabetica/Rafael%20Dias%20da%20Silva%20Campo
s.pdf>. Acesso em 12 Jun. 2019.  
25

 CORBIN, ALAIN. A virilidade sobre o prisma do naturalismo. In: CORBIN, A.; COURTINE, J. J.; 
VIGARELLO, G (org). História da Virilidade: o triunfo da virilidade, o século XIX. Petrópolis: 
Vozes, 2013, p. 15. 
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presença de pelos e agilidade proveniente da sua musculatura, dando maior 

destaque à composição física (que adjetiva como sólido, mássico, firme) a fins de 

comparação com a mulher (que seria descrita como mais fraca, vulnerável, menor), 

exatamente para valorizar ainda mais a superioridade do homem viril26. Essa obra 

seria a precursora para que outros filósofos, médicos e intelectuais durante os 

séculos XVII-XIX se debruçassem sobre a questão da virilidade27. 

O naturalismo fecunda uma virilidade abarcada na “[...] supervalorização do 

pênis [...]”28, onde o homem é quem deve ter a iniciativa nas relações, as quais 

devem ser praticadas de forma vigorosa, mas sempre tendo cuidado com sua 

parceira (a quem idealmente deve ser sua esposa), criando um verdadeiro “código 

do bom comportamento viril”29. Entretanto, essa virtude não é somente voltada a 

uma espécie de culto do corpo ou de moral sexual. Ela tem influência na postura do 

homem diante da sociedade, pois como argumenta Corbin:  

O homem – a imagem de seus órgãos genitais – é voltado para o exterior. 
Sua energia e vigor o predispõem ao esforço. Sujeito à imposição do agir, 
dotado de ambição, possuidor do senso de iniciativa, cabe-lhe controlar 
suas emoções, dominar seus medos, demonstrar coragem e firmeza seja no 
trabalho, seja no campo de batalha. Ele precisa encarar seus desafios; se 
necessário, não recusar um duelo. Tudo isso implica o autodomínio. Longe 
dos caprichos e da decisão efêmera, o homem é destinado à realização de 
projetos duradouros. [...] O progresso provém do homem viril (grifo nosso) 
30

. 
 

Sendo assim, é perceptível que através do discurso de uma suposta base 

científica (que em época, foi considerado como tal), o homem, o “bom” homem é 

predestinado a ser viril31. O arraigamento proporcionado pelo naturalismo solidificou 

de novo modo um valor já antigo na sociedade ocidental (e podemos notar certa 

permanência, já que o próprio significado da palavra virilidade atualmente é 

embasado no que foi aferido pelos naturalistas do séc. XVIII-XIX), justificando a 

dominação do homem. Ao mesmo tempo em que o legitimou, também o cobrou. Era 

esperado que o tal se provasse constantemente, se afirmando tanto para os demais 

quanto para si em uma autoavaliação (de atos, palavras, emoções) incessante, o 

                                                             
26

 Ibidem, p. 17-18. 
27

 Podemos citar alguns nomes, como Sarthe, Virey, Burdach, Larousse, Ponsan e Balzac. Ibidem, p. 
19; 27. 
28

 Ibidem, p. 21. 
29

 Ibidem, p. 24-26. 
30

 Ibidem, p. 20.  
31

 Corbin também aborda como os naturalistas descrevem os homens eunucos, impotentes e 
“hermafroditas” (que seria uma nomenclatura para um homem com traços afeminados) de frouxos, 
incapazes de dominarem as mulheres. Cf. Ibidem, p. 20. 
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que seria por si só uma enorme fonte de ansiedade32. Mas, afinal de contas, que 

valores estavam presentes na virilidade? Ela “[...] se identifica com a grandeza – 

noção essencial –, com a superioridade, a honra, a força – enquanto virtude –, com 

o autodomínio, no sentido do sacrifício, com o saber-morrer por seus valores (grifo 

nosso)”33. Se por natureza o homem deve ser viril, é muito provável que o mesmo 

também deva ser honrado. A virilidade pode ser vista como um complemento e 

potencializador para a honra e todas as suas implicações, sejam elas positivas (o 

prestígio na sociedade em ser um indivíduo honrado) ou negativas (ter que defendê-

la em todas as instâncias, mesmo que precise arriscar sua vida para tal), tornando-

se um aporte conceitual que consegue conjecturar razões que impulsionavam 

alguém a bater-se em duelo com outra pessoa. 

É interessante abrirmos um parêntese para uma diferenciação entre virilidade 

e masculinidade, pois a primeira não é exatamente uma oposição à feminilidade. 

Mesmo que alguém não preencha os atributos para ser viril, não deixa de ser 

masculino34. 

Aquele que hesita em lançar-se ao ataque no dia do combate, [...] aquele 
que não foi capaz de salvar seu semelhante em perigo de vida, em suma, 
aquele que não tem estofo de herói, aquele que não demonstra ambição, 
aquele que é indiferente à fama, ao prestígio dos ornamentos, aquele que 
não se envolve em competições porque não procura superioridade, [...] 
todos carecem de virilidade, mas sua masculinidade não poderia, no 
entanto, ser questionada

35
. 

 

Não ser viril, portanto, mesmo que seja nessa lógica um dever e uma aptidão 

natural do homem, ainda é uma possibilidade para alguém que não tenha qualquer 

ambição perante a sociedade. Imediatamente podemos pensar que um homem das 

classes populares não exercer sua virilidade (embora muitos o fizessem36) é algo 

aceitável e até mesmo cômodo, porém a situação muda de figura quando tratamos 

das elites. Daremos um ponto momentâneo nessa questão, pois agora se faz 

necessário adentrar a honra em si. Retornaremos às elites a seguir. 

                                                             
32

 O “fardo” da virilidade com algumas das angústias e desafios (o temor da degenerescência viril, a 
impotência sexual, o controle do próprio sêmen, etc.) enfrentados pelos homens do séc. XIX também 
são abordados por Corbin em um capítulo específico. Cf. Ibidem, p. 439-460. 
33

 Ibidem, p. 9. 
34

 Ibidem, p. 10. 
35

 Ibidem, p. 10. 
36

 Thompson Flores e Arendt trabalham exatamente com essas noções de honra e justiça de 
populares que, em nossa interpretação, podem ser encarados como manifestações de virilidade. Cf. 
THOMPSON FLORES, Mariana Flores da Cunha & ARENDT, Jéssica Fernanda. Noções de honra e 
justiça entre as classes populares na fronteira do Brasil Meridional na segunda metade do século XIX 
– estudo de casos. Aedos, Porto Alegre, v.9, n. 20, p. 296-315, 2017. 
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A honra é o principal conceito que move esse trabalho37. Se não fosse a 

honra e a necessidade de defendê-la, possivelmente os duelos não existiriam. 

Entretanto, conceituá-la é um grande desafio, já que levando em conta que não é 

um conceito cristalizado, a noção de honra se modifica durante o tempo e espaço38. 

Ainda, “[...] é uma categoria que por vezes parece ser tão ampla que impossibilitaria 

apreendemos seus significados, restando a impressão de que a honra pode conter 

todo um bloco cultural, a base do desvendamento da sociabilidade”39. E mais: 

existem concepções de honra diferentes em uma mesma época e sociedade. No 

caso do séc. XIX, a honra vista pelo aparato legal do Estado é algo distinto da sua 

prática pelos indivíduos, principalmente no que tange a classe e o gênero. Sendo 

assim, a honra (e sua defesa) feminina é diferente da masculina, que também se 

difere com uma noção de honra, por exemplo, da nação40.  

Apesar dessa dificuldade, o historiador pode encontrar caminhos por meio da 

Antropologia Social. Certamente os estudos de Julian Pitt-Rivers e John G. 

Peristiany, lançados originalmente em 1965, foram os balizadores para uma 

conceituação e aprofundamento da honra na Antropologia através da coletânea 

Honra e Vergonha: valores das sociedades mediterrâneas justamente por 

elaborarem a tese da chamada de “área cultural mediterrânea”41. A área em questão 

seria um espaço cultural em comum das sociedades mediterrânicas (assim 

intimamente ligada à Ibérica, que é a que nos interessa no final), onde os valores de 

honra seriam constituídos de uma oposição, a vergonha. Esses seriam dois polos de 

valorização e desvalorização que implicam a hierarquização da sociedade, polos 

que estariam presentes em caráter universal, mas que as sociedades da área 

cultural mediterrânea se refeririam a esse tipo de valorização com maior frequência, 

                                                             
37

 A partir de agora, quando nos referimos à honra é exclusivamente a honra masculina e todo o 
universo que é privado ao universo dos homens do séc. XIX. 
38

 NAPPI, Thiago Rodrigo. Sobre algumas ideias histórias e uma concepção anacrônica acerca do 
conceito de honra. Cultura Histórica & Patrimônio, Alfenas, v.2, n.1, p. 115-125, 2013. 
39

 REMEDI, José Martinho Rodrigues. Palavras de honra: um estudo a cerca da honorabilidade 
na sociedade sul-rio-grandense do século XIX, a partir dos romances de Caldre Fião. 2011. 307 
f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, 2011, p. 18. 
40

 Ibidem, p. 18. 
41

 No âmbito da Antropologia, a “área mediterrânea” gradativamente sofreu inúmeras críticas. A 
principal e mais contundente é exatamente a possível visão etnocentrista que se desdobra partir de 
uma generalização cultural das sociedades inseridas no dito espaço mediterrâneo. Entretanto, as 
considerações feitas por Pitt-Rivers e Peristiany sobre a honra não serão simplesmente descartadas, 
principalmente pelos próprios autores procurarem lidar com a problemática que se desenvolve 
através dessas críticas e por até hoje tais estudos terem grande relevância para o tema. Cf. 
ROHDEN, Fabíola. Para que Serve o Conceito de Honra, ainda hoje? Campos - Revista de 
Antropologia Social, vol. 7, nº 2, p. 101-120, 2006. 
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tendo assim persistências no modo de pensar, principalmente ao se tratar da relação 

homem-mulher e os papéis distintos atribuídos aos gêneros42.  

Para Pitt-Rivers, a honra pode se desdobrar em duas perspectivas: a honra 

individual e a honra coletiva, pois ela pode ser compreendida como a relação entre 

os ideais da sociedade e a forma como o indivíduo irá reproduzi-la43. A respeito da 

honra individual,  

[...] é o valor que uma pessoa tem aos seus olhos e aos olhos da sociedade, 
por meio da conformação a determinadas formas de conduta. É a 
reclamação pessoal de orgulho e também a aceitação do direito ao orgulho. 
Sentimentos, condutas, reputação e concessão de honra estariam 
implicados

44
. 

 

O autor também dá um enfoque para a questão corporal: para ele, a cabeça45 

é uma área corporal importante tanto para a reverência quanto à afronta da honra. A 

intencionalidade de uma ação também é vital: os sentimentos consequentes de um 

ato são mais importantes que ele em si. Por isso a retratação por meio de um pedido 

de desculpas se faz extremamente necessário para evitar um desafio. O 

comportamento diz mais do que as próprias palavras, embora a entonação e/ou 

forma de dizê-las também possa acarretar problemas, independente do seu 

conteúdo. Além disso, o conhecimento público é um fator determinante. A opinião 

pública decidirá se um ato é uma ofensa e qual é sua gravidade. Quanto maior for o 

alcance de um ataque à reputação, maior será o dano a mesma46. Essa afirmação 

será futuramente de grande valia para esse trabalho.  

Já a respeito da proteção da honra, todo o homem é tanto árbitro quanto 

responsável nas situações em que ela deva ser protegida. Os excluídos dessa 

obrigação são somente os considerados incapazes (idosos, mulheres, crianças, 

                                                             
42

 PERISTIANY, John. G. (org.). Introdução. In: Honra e vergonha: valores das sociedades 
mediterrâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971 apud ROHDEN, Fabíola. Para que 
Serve o Conceito de Honra, ainda hoje? Campos - Revista de Antropologia Social, vol. 7, nº 2, 
2006. 
43 PERISTIANY, John. G. (org.). Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrâneas. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971 apud ROHDEN, Fabíola. Para que Serve o Conceito de 
Honra, ainda hoje? Campos - Revista de Antropologia Social, vol. 7, nº 2, 2006, p. 105. 
44

 Ibidem, p. 105. 
45

 Segundo Pitt-Rivers, o termo “corno” dado aos maridos traídos simboliza a falha através de um 
símbolo visível na cabeça, ou seja, os chifres. O ato de ter sido traído evidencia seu fracasso como 
homem e, assim, sua mulher se tornou um instrumento de afirmação de masculinidade (e honra) de 
outro homem. Ser corno é uma desonra completa para si e sua família, de modo que os chifres 
seriam sua “coroa da desonra”. Cf. Pitt-Rivers, The Fate of Shechem or the politics of sex. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1977 apud DÓRIA, Carlos Alberto. A Tradição Honrada. 
Pagu, nº 2, Campinas: Unicamp/Núcleo de Estudos de Gênero, 1994, p. 93. 
46

 PERISTIANY, John. G. (org.). Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrâneas. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971 apud ROHDEN, Fabíola. Para que Serve o Conceito de 
Honra, ainda hoje? Campos - Revista de Antropologia Social, vol. 7, nº 2, 2006, p. 105-106. 
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enfermos, padres), podendo ter assim terceiros como defensores47. Para defender a 

honra,  

A violência é, muitas vezes, recurso característico. Sua execução é 
obrigatória quando todos os outros meios para resolver as disputas foram 
ineficientes. Neste caso, recorrer à justiça oficial, ao Estado, significa admitir 
sua incompetência ou vulnerabilidade em termos de honra

48
. 

  

Pitt-Rivers também salienta que deve haver uma igualdade entre os 

indivíduos para que a ofensa seja válida. O ofendido deve considerar o seu ofensor 

conceitualmente um par, caso contrário, responder uma injúria a alguém inferior 

pode colocá-lo em uma armadilha49. A respeito da honra coletiva,  

Grupos sociais possuem uma honra coletiva relacionada à honra de cada 
membro. A conduta desonrosa de alguém se reflete na honra de todos, ao 
mesmo tempo em que cada indivíduo participa da honra de todo o grupo. 
Desde a família até a nação, nos mais diversos grupos, uma pessoa é 
investida de honra de todo o grupo

50
. 

 

Aqui, o que importa é manter-se na busca de um padrão ideal de ordem e 

hierarquização da sociedade, preservando assim os poderes estabelecidos, seja ele 

o patriarca da família, o líder de uma corporação, o monarca de um estado, etc. 

Sobre o outro polo, o da vergonha, podemos entender como “[...] a 

preocupação com a reputação ou o que faz a pessoa sensível à pressão exercida 

pela opinião pública. A falta de vergonha é que se equiparia a desonra”51. Existe aí 

uma associação específica entre os sexos a cada uma delas, especialmente 

envolvendo a estrutura familiar. Ao homem, está associada a honra e a constante 

preocupação com as relações externas, protegendo a família de qualquer ofensa. A 

mulher é ligada à vergonha, materializada na manutenção da pureza sexual. Assim, 

a vergonha é uma herança da mãe, enquanto a honra e/ou o direito a tê-la advém do 

pai52.  

Em uma revisita a esses conceitos, há por parte dos autores uma atualização 

e flexibilização muito frutífera. Primeiro por tentar explicitar que a honra não deve ser 

vista como conceito único e constante, segundo por definir que a honra da “área 

mediterrânea” só é um indicador da tendência de associar a honra masculina com a 

pureza sexual feminina, visto que existem regiões do Mediterrâneo em que essa 

associação não ocorre e/ou tem grande variação e terceiro por dar maior 
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 Ibidem, p. 105. 
48

 Ibidem, p. 105. 
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 Ibidem, p. 105. 
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 Ibidem, p. 106. 
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 Ibidem, p. 106. 
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 Ibidem, p. 106-107. 
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importância para o contexto social e temporal de cada sociedade, assim como para 

os grupos sociais e os meios de sua manipulação53, o que é muito caro para o 

trabalho que aqui será desenvolvido. Além disso, nessa revisão de Peristiany e Pitt-

Rivers é elaborado o elemento paradoxal da honra, logo que essa representa ao 

mesmo tempo uma consciência moral e um sentimento e também o fato da 

reputação ou precedência (ligada à virtude do nascimento, prestígio, poder, riqueza, 

santidade, entre outros), implicando então que a honra não é um epifenômeno de 

outro fato, tendo uma lógica única54.  

Assim, podemos conjecturar a respeito de uma complementaridade da 

virilidade e da honra. Embora o segundo conceito tenha se mostrado bem mais 

complexo e desenvolvido teoricamente do que o primeiro torna-se possível ver como 

a virilidade circula e ocasionalmente cruza com a honra. A virilidade por si só não é 

suficiente para explicar o motivo dos duelos, mas pode ser encarada como um dos 

símbolos que se entrelaçam com o sistema de valores que é a honra, mesmo que 

em contextos específicos e temporários. Podemos conjecturar que ser viril atinja 

diretamente a questão do sentimento que compõe a honra, embora não 

necessariamente vá fazê-lo. O naturalismo torna relevante o ato do homem no séc. 

XIX ser viril como uma obrigação moral (até biológica), consequentemente sendo 

honrado. Manifestações de virilidade e honradez ora se unem, ora se distanciam, 

mas trilham um mesmo rumo e têm o mesmo objetivo: distinguir55 o homem dos 

seus pares e também das mulheres. É de suma importância deixar claro que esses 

dois conceitos são historicizados. Sua lógica se aplica somente ao contexto espaço-

temporal que será abordado, visando justamente tentar compreender um mundo 

onde o duelo é comum e justo. As posteriores transformações ocorridas na virilidade 

e na honra não cabem aqui, de modo que não nos desdobraremos mais nesse 

sentido. 

Como dito a pouco, virilidade e honra tem a finalidade de distinção. E é 

justamente na busca dessa distinção que voltaremos ao ponto que tange às elites e 

seu profundo envolvimento nos duelos. Quando tratamos ligeiramente sobre as 

“opções” do homem popular (embora nem sempre houvesse a possibilidade dele ter 
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 PERISTIANY J. G. & PITT-RIVERS, J. (eds.). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. 
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 Ibidem, p. 104. 
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 No caso a palavra distinção tem um sentido de concessão especial, prerrogativa, elevação, 
honraria.  
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uma opção)56, também falamos sobre o homem de elite não ter muitas saídas diante 

de uma ofensa à sua honra. Entretanto, essa situação de “obrigação” não pode 

necessariamente ser vista somente como tal, já que a honra 

Representaria não só uma variedade de personalidades sociais presentes 
em uma dada sociedade, mas também os interesses variados e conflitantes 
de grupos rivais, como linhagens, clãs, classes ou corporações, que dão 
precedência, na sua definição de honra, a aspectos que favoreçam sua 
promoção social (grifo nosso)

57
. 

 

Desse modo, a honra também é uma forma de angariar prestígio. O que 

significa que para o homem da elite a obrigatoriedade da honra é uma “faca de dois 

gumes”. Segundo José Martinho Remedi  

[...] temos a crença das elites que a honra era um bem exclusivo, o restante 
da sociedade excluía-se dos detentores de honorabilidade, por motivos que 
iam da origem racial impura, ilegitimidade de origens, maus hábitos; fica 
evidente que devemos levar em conta a clivagens de classe, gênero e raça 
para entendermos a cultura da honra

58
. 

 

Essa clivagem na cultura da honra certamente teve processos e graus 

diferentes nas mais variadas sociedades. Ao que tange a nossa área de interesse, 

levando em conta o modelo mediterrâneo, mais precisamente, o ibérico, a 

construção de uma noção de honra tendo justamente como objetivo a distinção de 

uma classe e etnia sobre as demais é vista ainda na Idade Moderna tanto em 

Portugal quanto na Espanha. Tendo sido a Santa Inquisição o principal instrumento 

de ação para consagrar os nobres, estabeleceu a “aristocracia de sangue puro” (os 

conhecidos cristãos de “quatro costados”), a única que verdadeiramente possuía 

honradez, segregando assim os que não seguiam os preceitos da fé católica: 

judeus, mouros e ciganos. A Igreja Católica foi uma manipuladora da honra, 

especialmente pela sua aproximação com a Monarquia tanto na Espanha quanto em 

Portugal, visando justamente definir a honra de modo que favorecesse a sua 

hegemonia na sociedade ibérica59.  

Entretanto, mesmo com a Igreja legitimando um ideal de honra, Carlos 

Alberto Dória disserta que essa honra é em essência instável:  
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[...] o heroísmo, a coragem, a destreza ou a lealdade remontam a 
comportamentos essencialmente honoráveis mas que se manifestam 
sempre na competição e contra os outros: contra a pessoa de outro homem 
honrado ou contra a virtude daquelas mulheres de que depende transmiti-la 
por nascimento, de geração em geração; contra o inimigo da comunidade 
em guerras - caso extremo em que a própria honra se engrandece sem 
subtrair a de seus pares, como se “brotasse” da luta contra a natureza 
(grifos do autor)

60
. 

 

Tal instabilidade é, em suma, responsável por uma “rotação” das elites, sendo 

responsável pela queda dos antigos e a ascensão de novos protagonistas. Aos 

caídos, resta o polo oposto, que é o da desonra. Segundo Dória, houve uma 

transferência do patrimônio cultural metropolitano para a colônia portuguesa na 

América, embora naturalmente ocorressem adaptações e reinterpretações dos 

códigos trazidos da Europa com o desenvolver da sociedade colonial. Entretanto, 

essas reinterpretações das aristocracias coloniais (que são justamente decorrência 

do movimento de rotação das elites, os que “rodaram”) tinham o objetivo de 

maximizar as ordens vigentes na sociedade ibérica, recriando assim condições de 

revalorização na conjuntura de decadência em que encontravam61. Por último, 

quando falamos de elites, se faz necessário uma definição conceitual.  

Por não haver um consenso a respeito de o que são de fato elites, nos 

utilizamos de um significado simples, que é dado por Giovanni Busino: 

[...] a minoria que dispõe, em uma sociedade determinada, em um dado 
momento, de privilégios decorrentes de qualidades naturais valorizadas 
socialmente (por exemplo, a raça, o sangue, etc.) ou de qualidades 
adquiridas (cultura, méritos, aptidões, etc.). O termo pode designar tanto o 
conjunto, o meio onde se origina a elite (por exemplo, a elite operária, a elite 
da nação), quanto os indivíduos que a compõem, ou ainda a área na qual 
ela manifesta sua preeminência. No plural, a palavra ‘elites’ qualifica todos 
aqueles que compõem o grupo minoritário que ocupa a parte superior da 
hierarquia social e que se arrogam, em virtude de sua origem, de seus 
méritos, de sua cultura ou de sua riqueza, o direito de dirigir e negociar 
questões de interesse da coletividade

62
. 

 

Acreditamos que um movimento de elites similar ocorreu na passagem do 

Império do Brasil para a República, de modo que a honra foi um campo de disputa 

entre os poderes que trocavam de polo. Como os duelos são formas de 

materialização da honra especificamente em uma conjuntura de ameaça e da 

competitividade que ela naturalmente implica enquanto uma cultura, uma nova 

pergunta pode ser adicionada à nossa lista: é possível encontrar as prerrogativas da 
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honra sendo reivindicadas pelas elites gradativamente eclipsadas durante e/ou após 

essa rotação na passagem de regime político? Com tal discussão sobre os 

conceitos que nortearão esse trabalho, podemos avançar. Finalmente nos 

voltaremos para os duelos em si. 

 

1.2.  A Europa como centro da prática 

 

Embora os duelos se manifestem desde a antiguidade em diversos povos, ao 

longo da História existem transformações importantes em sua relevância e prestígio 

na sociedade ocidental. Um ponto relevante de nota é que já no Antigo Direito 

Germânico haveria a presença de uma ação penal envolvendo o conflito físico que 

dizia respeito somente a dois indivíduos: ao acusador e ao acusado, sem qualquer 

tipo de mediador externo63. Remedi traz assim a hipótese de que essa prática teria 

proliferado pela Europa ocidental conforme os germânicos se assentavam nas novas 

regiões conquistadas64. Entretanto, não cabe aqui fazermos um retrospecto de todas 

as transformações na ação de duelar até chegarmos ao nosso marco temporal. O 

que mostraremos nesse subcapítulo é a importância do duelo (e também da honra) 

no século XIX65 de forma mais ampla, além de suas tecnicalidades: motivos, regras, 

meios e as possíveis consequências. Dessa forma, teremos um contexto geral de 

como os duelos geralmente se desenvolveriam. Trataremos primeiro dos duelos na 

Europa e, em seguida, da prática no Brasil. 

Os duelos na Europa foram uma prática extremamente recorrente, 

principalmente pela visão de que esse ato seria uma prova física da honra de um 

homem. Seu conjunto de regras exibia os duelistas como indivíduos leais, que 

possuíam o autocontrole e/ou a própria ausência de emoções como a ira e, nessa 
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lógica já apresentada, homens honrados66. Certamente, a França foi um grande 

centro dessa prática, em especial após a Era Napoleônica. François Guillet 

conjectura que durante as Guerras Napoleônicas haveria ocorrido um processo de 

“nacionalização da honra” pelos soldados que lutaram nas fileiras do Imperador 

Francês através de um sentimento coletivo adquirido por meio da Legião de Honra 

(condecoração honorífica Francesa presente até os dias atuais), a qual possuía o 

mote “honra e pátria”67. Esse ideal honrado teria sido transportado por esses 

homens para a vida civil ao fim das guerras, de modo que passou a permear a 

sociedade francesa de modo abrangente. 

Logo, a elaboração de ritos e regras para duelar é essencial para validar essa 

honra, o qual se baseia em uma ética. Essa ética em si tem como pilar o respeito, 

tendo como síntese o antigo símbolo nobiliárquico nemo me impune lacessit 

(“Ninguém me lesa impunemente”)68. Quando esse respeito é quebrado, uma 

reparação precisa ser feita. A ética da honra ordena os homens sobre como o uso 

de palavras, gestos, atitudes e até olhares (que devem ser analisadas em todo e 

qualquer contexto) podem ser uma quebra de cortesia e consequentemente uma 

ofensa que precisa ser resolvida. Recorrer às vias legais diante de uma calúnia, por 

exemplo, é visto como um sinal de grande fraqueza e incapacidade de defesa 

pessoal e de adjuntos (como a sua família), além de ser uma demonstração de 

desonra ainda maior, pois estaria vendendo a própria honra por dinheiro69. Essa 

fissão de consideração pode se dar das mais variadas formas, o que faz necessário 

a elaboração de códigos que ajudem os homens diante de uma situação desse 

gênero.  

O mais famoso código de honra e que serviu de base para vários outros foi 

Ensaio sobre o duelo (1836) de Conde de Chateauvillard70. Nele, são classificadas 
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as ofensas e os seus graus, os quais são em ordem crescente: simples, com injúria 

e com golpes e ferimentos. No caso da última, que é a mais ultrajante e intolerável, o 

golpe não precisa ser físico. Basta a intenção, a simulação a ele (atirar a sua luva 

em direção do desafeto, um ato clássico, é o exemplo perfeito) para que a ofensa 

seja real71. Abordaremos agora o processo que se dá a partir desde o ultraje até o 

duelo de fato. 

Após o desaforo entravam em cena as testemunhas, geralmente amigos e/ou 

parentes das partes, tradicionalmente dois indivíduos de cada lado. Elas que 

decidiam se havia sido ou não uma ofensa, seu grau e qual era a melhor forma de 

resolver a questão. É importante dizer que as testemunhas são geralmente figuras 

apaziguadoras que se reúnem com as testemunhas da outra parte para um diálogo 

na perspectiva de evitar o duelo e chegar a uma resolução. Podemos pensá-los 

como diplomatas. Se não se chega a uma solução pacífica (que geralmente é um 

pedido formal de desculpas do ofensor ao ofendido), são acertadas as condições do 

duelo, além do dia e hora que esse irá ocorrer. As testemunhas trabalham para se 

chegar a uma forma de combate justa para ambas as partes diante de suas 

capacidades72.  

As armas tradicionais do duelo são a espada e a pistola, tendo o sabre de 

cavalaria como possibilidade, mas em menor possibilidade. Armas como o fuzil e o 

revólver são estritamente proibidas no duelo73. No caso de espadas, a modalidade 

de combate é tradicionalmente a de “primeiro sangue”, ou seja, o primeiro que ferir 

seu oponente a ponto de sangrar vence a disputa. Esse é um ponto crítico, pois se o 

oponente sangrar e mesmo assim o homem prosseguir o atacando, ele está sendo 

desleal e desonrado, o que invalida todo o ponto do combate. Já no uso da pistola, 

também é obrigação das testemunhas chegar a uma estipulação de quantos passos 

de distância os oponentes devem estar e durante o combate, ambos devem 

permanecer imóveis em suas marcas o tempo inteiro e só podem atirar a comando 

(o que já destoa do imaginário sobre duelos de faroeste estadunidense). As 
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modalidades de tiro variam, podendo ser intercalado (atira-se um e depois o outro) 

ou simultâneo74.  

As testemunhas são importantes na hora de decretar o fim de um combate, 

mesmo que isso seja contra a vontade dos duelistas (também era comum a 

presença de um médico no evento para avaliar as condições do combatente após 

um ferimento), embora vencer não seja necessariamente o objetivo. De 

simplesmente se dispor ao duelo, de encarar o perigo da morte, um homem prova a 

sua honra. Ao fim do duelo, era costumeiro que ambas as partes se acertassem e a 

partir de então aquela querela não podia ser retomada. O dever estava cumprido75.  

Tal procedimento passou a ser usado nos mais diversos países ocidentais, 

especialmente pela inspiração e alcance dos códigos franceses que se 

desenvolveram durante o século XIX, o que torna a França extremamente relevante 

quando pensamos em duelos. As motivações e consequências dos duelos franceses 

eram os mesmos que em outras nações, como veremos mais a frente desse 

trabalho. Falaremos tanto das motivações quanto das consequências, mas por 

agora abordaremos as últimas. 

Os duelos também proporcionavam fatalidades. Somente em tal situação a 

questão particular entre dois indivíduos trespassava a esfera do privado e poderia 

trazer consequências negativas. Entretanto, vemos um fenômeno peculiar quando a 

honra entra em atrito contra a justiça. O Código Penal Francês de 1791 passa por 

problemas diante de um valor antigo e poderoso como a honra. Tanto juízes quanto 

jurados (especialmente esses) se compadeciam em julgamentos por mortes em 

duelo. Guillet dá um exemplo que nos ajuda a compreender essa situação: 

Durante processo movido contra Aimé Sirey por ter morto com um golpe de 
sabre seu primo Alexis de Durepaire, depois de ter recebido dele uma 
bofetada em 1835, o presidente da corte criminal de Seine observa: 
“Devemos admitir que ele havia tornado o duelo indispensável pela via do 
modo como havia se comportado: uma bofetada, em nossos costumes, 
exige uma reparação de sangue” (grifo nosso)

76
. 

 

Esse é apenas um de vários outros casos que o historiador francês 

apresenta, o que explicita como a morte em duelo não é visto pela maioria da 

sociedade francesa (e ouso dizer que o mesmo ocorria na maioria dos países do 

ocidente) como um simples homicídio, um ato hediondo e brutal. Com o avançar do 
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século XIX há um endurecimento na lei para duelistas através do Decreto La Vergne 

(1856), mas não é o suficiente para causar um desestimulo na prática. Veremos que 

essa “frouxidão” para com os duelos não é algo exclusivo dos tribunais franceses77. 

A respeito das motivações, nós podemos elencar várias. A primeira envolve a 

família. A honra feminina é uma grande potencializadora de contendas. Casos de 

esposas infiéis e filhas “desvirtuadas” são comuns, principalmente o primeiro 

cenário. Rivalidades entre parentes (como a situação exposta acima entre os primos 

Aimé Sirey e Alexis de Durepaire) também podem suscitar duelos78. Outro motor – e 

esse é de grande valia para nosso trabalho – é a utilização do duelo como um 

instrumento de combate político contra uma oposição. Talvez o exemplo mais 

emblemático na França seja o duelo entre Proudhon79 e Félix Pyat80 em 1849, no 

qual o primeiro foi desafiado publicamente com uma ofensa na Assembleia Francesa 

após um acirrado debate nos jornais, desferindo na ocasião um soco contra o 

ofensor. Em condições materiais, o duelo à pistola não trouxe nenhum dano aos dois 

duelistas81. O que interessa nesse contexto é que as disputas políticas podem 

rapidamente se tornar questões de honra. Apesar de o próprio Proudhon 

confidenciar não desejar um duelo82, ele ignora a razão e o próprio temor e se 

dispõe à contenda, pois segundo o mesmo 

A suspeita de que se é covarde é mortal na França e considera-se que essa 
suspeita não se desfaz senão por meio do duelo, por ridículo que isso seja; 
porque a coragem moral não dá o brevê de um homem corajoso. Na 
França, nem o devotamento, nem o trabalho, nem nenhuma espécie de 
virtude, substituem a suposta frieza de um bravo na presença de um tiro de 
pistola

83
. 

 

Como já discorremos, um homem covarde, desonrado, não era considerado 

um homem de verdade. Logo, não possuía nenhuma autoridade e/ou legitimidade 

política. O encontro entre o mundo político e o valor de honra traz alguns 

desdobramentos interessantes, os quais veremos com maior profundidade adiante 

nessa pesquisa. 
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A utilização dos duelos também se dava como forma de projeção social para 

indivíduos de grupos dessa nova sociedade urbana emergente no séc. XIX, com 

destaque para os jornalistas e advogados84. A imprensa, por ser uma grande 

divulgadora dos duelos através das notícias, é o principal vetor que proporciona 

essa projeção (e consequentemente incita mais homens a duelar). O nome de 

alguém noticiado no jornal por ter duelado, mesmo que a noticia não lhe preste 

qualquer adjetivo, é visto como honrado e corajoso e certamente trazia algum 

prestígio. As contendas entre jornalistas rivais se destacam nesse âmbito, pois a 

honorabilidade de um jornalista estava diretamente ligada à sua confiabilidade 

enquanto comunicador85.  

Além de meios de projeção, o uso da honra e do duelo também servia para 

manutenir o status de um grupo específico: o dos militares. Os militares eram um 

grupo que se via como superior aos dos civis86, de modo que há uma tensão 

constante e que proporciona alguns conflitos, embora também ocorressem duelos 

intraclasse87. Os jovens rapazes também eram praticantes de duelos. No seu caso, 

seria pela aspiração a se tornarem homens de fato (lembrando que a concepção de 

“homem” era a de alguém já casado e estável financeiramente), defendendo assim 

sua honra desde cedo. Tanto os universitários quanto os conscritos do exército 

possuíam uma espécie de adoração às armas e ao combate, jogando-se em 

contendas de modo inconsequente, já que esse período da vida lhes permitia. 

Muitos o faziam por puro e simples tédio88. 

Em casos excepcionais, a defesa da honra poderia se tornar algo coletivo. 

Guillet cita um exemplo extremamente curioso: 

Quando o príncipe de Orleans publica em Le Figaro um artigo reprovando 
os italianos pela derrota d’Adoua frente aos etíopes, o conde de Turim, 
membro da família real da Itália, imediatamente o desafia. A imprensa da 
península não deixa de celebrar a vitória da destreza e da coragem italianas 
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quando o conde inflige, no dia 15 de agosto de 1897, um ferimento no 
abdômen àquele que havia desafiado a Itália inteira

89
. 

 

O conde de Turim teria desafiado o príncipe de Orleans por sentir que a honra 

da própria pátria havia sido ofendida com suas críticas. Vemos que embora existam 

diferenças entre a honra pessoal e a honra coletiva, o duelo é a única resposta 

adequada nos dois contextos. Podemos conjecturar que talvez o conde não tenha 

pensado na honra dos italianos como um todo, mas somente na honra de sua 

família. Se uma pessoa que não fosse nobre tivesse tecido tais críticas, ele 

provavelmente não teria desafiado-o para um duelo, pois a honra é vista pelas elites 

como algo exclusivamente seu90. 

Para não nos atermos somente na França, traremos também o exemplo de 

Portugal. O pesquisador português Danny Martins Rangel disserta sobre como o 

duelo teve grande importância no país, principalmente no âmbito político. O uso do 

duelo entre Miguel de Sá Carneiro e José Júlio (1867), dois parlamentares 

portugueses, que teve como desfecho a morte de José Júlio, é o exemplo perfeito de 

como a honra impelia homens públicos ao combate, caso contrário estavam 

condenados ao suicídio político e a uma exclusão social de fato91. Embora o 

segundo tenha se recusado em um primeiro momento, por temer a morte em um 

contexto em que sua esposa esperava um filho, alguns deputados exerceram uma 

pressão indireta a partir do momento que passaram a se recusar a cumprimentá-lo 

por sua covardia92. Rangel conjectura que, embora José Júlio não tivesse sido 

ofendido no âmbito privado, sua honra “pública” havia sido manchada e necessitava 

de reparação93. O autor entra em uníssono com a hipótese de o duelo ser utilizado 

como arma política. Para ele, no caso português seria a principal finalidade: 

É pelo factor já abordado [o ataque à honra pública através da afronta à 
opositores políticos] do duelo ser mais usado como ferramenta política que 
como protecção pessoal da honra, que temos a prova mais concreta de que 
a consideração social representava a parcela quase integral neste esquema 
social de combate. A violência neste contexto é uma arma política e social 
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do homem para contra seu opositor, evitando derramamento de sangue 
descontrolados no parlamento (grifo nosso)

94
. 

 

Podemos ver uma interpretação do uso do duelo tanto como meio quanto fim 

para conflitos políticos e, sendo assim, explicando a frequência desse fenômeno no 

país lusitano. Houve até mesmo uma elaboração de um código de honra já no séc. 

XX, chamado Regras de Duello (1901) de Jayme Picaluga95, o qual serviu de baliza 

para os homens honrados portugueses até pouco após a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), quando os duelos tiveram uma considerável diminuição96.  

Não somente em Portugal, após a Grande Guerra os duelos que já 

decresciam variavelmente pelos países europeus acabaram diminuindo ainda mais. 

As mudanças bélicas desenvolvidas na guerra que acabavam com qualquer chance 

de combate cara a cara, o longo processo de um individualismo desenvolvido 

juntamente com a evolução do capitalismo industrial e a interiorização das leis 

vigentes foram alguns dos fatores que modificaram a noção de honra e a sua 

manifestação97. Não há ainda uma extinção desses combates individuais, porém a 

sua queda é vertiginosa. 

Entretanto, podemos perceber como as motivações nesses dois países 

(França e Portugal) são similares e como tais podem ser vistas por grande parte do 

ocidente. A Europa é o “berço dos duelos”, porém esses não se circundam apenas 

ao Velho Mundo. Na América, os duelos também estão presentes em maior ou 

menor grau, apresentando particularidades. Não cabe aqui abordarmos a incidência 

dos combates individuais por todo o continente98. Portanto, nos voltaremos ao país o 

qual nossa pesquisa está diretamente ligada: o Brasil. 
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mais ampla. Cf. GAYOL, Sandra. Honor y Duelo en la Argentina Moderna. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores, 2008. 
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 1.3. O Brasil como cenário de duelos 

 

Em primeiro momento, podemos pensar que a incidência de duelos no Brasil 

seja menor do que em países europeus, como na França, por exemplo. Todavia, 

conjecturamos que o universo da honra masculina e a desforra por ela só não se 

mostra tão vivo e presente na História Brasileira dos anos oitocentos (e um pouco 

além) por uma questão historiográfica. São poucos os trabalhos voltados para 

questão da honra e menos ainda para os duelos ocorridos por tal. É claro que isso 

se dá principalmente pela dificuldade que os pesquisadores podem se deparar para 

pesquisar esse mundo. Um duelo geralmente aparece em duas situações: se uma 

ou ambas as pessoas que participam dele são públicas e populares (e assim 

podemos rastrear os acontecimentos por meio da imprensa) ou se há uma fatalidade 

durante o ato e a justiça é acionada (nessa conjuntura, o pesquisador terá como 

principal fonte o processo-crime).  

Existe também uma linha muito tênue para definir se algo é um duelo ou um 

homicídio (ou tentativa de), o que torna estudar a prática dos duelos um caminho 

mais tortuoso. A clivagem social também é uma questão. Tanto a noção de honra 

quanto a de duelo possuíam consideráveis diferenças entre as elites e as classes 

populares, o que requer uma visão interpretativa distinta para os casos. Dessa 

forma, podemos perceber que esse campo de estudo ainda é pouco explorado, 

embora apresente muitas possibilidades, sejam elas em fontes e/ou interpretativas. 

Em todo caso, falaremos sobre a honra e os duelos que se apresentam nas 

pesquisas existentes que conseguimos ter acesso (mesmo as que não são o foco 

desse trabalho, como as envolvendo as camadas populares), abordando assim 

como esse mundo dos combates pessoais se apresentam na historiografia 

brasileira. 

Como dito acima, os processos-crime mostram que a honra era algo 

importante para a sociedade brasileira do século XIX como um todo. Embora 

recorrer aos tribunais fosse visto como algo humilhante para as elites, pessoas de 

classes baixas não necessariamente viam um problema nisso. Iniciamos falando de 

duas pesquisas feitas em Minas Gerais. Começamos por um estudo envolvendo a 

análise de processos de injúria em Mariana, ainda durante o séc. XVIII feito por 
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Luciano Pereira99. Nesse trabalho, o autor está mais interessado na discussão do 

valor da honra e o Direito no Império Português, analisando a interpretação e 

aplicação das leis pelos magistrados ainda durante o período de formação da 

província de Minas Gerais e os choques que ocorrem entre honra e lei. Não há uma 

referência direta a duelos nos processos estudados pelo pesquisador, contudo 

existem desafios que foram categorizados no trabalho como “ameaças de morte” e 

que fizeram homens recorrerem à justiça, o que também se mostra presente no 

trabalho que discorreremos a seguir100.  

Prosseguindo para a segunda pesquisa em Minas Gerais, Ivan de Andrade 

Vellasco e Séfora Semiramis Sutil analisam processos de crimes envolvendo a 

honra na região de Formiga, durante um longo período de tempo (1807-1875), 

trazendo alguns exemplos, como o de Manoel Alves da Rosa, um homem que 

denunciou ter sofrido uma tentativa de assassinato por parte de sua esposa e seu 

amante, ambos fugindo após o fracasso. Os autores interpretam que essa atitude de 

recorrer à justiça seria uma manobra para limpar a sua própria desonra por ter sido 

traído e incapaz de se defender, redirecionando a mesma para o novo casal 

foragido101. Além disso, a maioria dos processos encontrados não mostra qualquer 

tipo de ritualística para o duelo nas situações em que se trata de uma tentativa ou 

assassinato consumado, como é prescrita pelos manuais (pensar que alguém das 

classes populares em tempo saiba ler e tenha acesso a algum código de honra é 

ingenuidade) e seguida pelas elites. Entretanto, as motivações para que esses 

crimes ocorressem são em suma as mesmas que impulsionam os duelos das 

classes altas: a defesa da família (casos de estupro, defloramento, adultério, etc.)102, 

rixas entre homens (tendo a ofensa como ponto de explosão para a violência)103 e 

até mesmo o uso do duelo para a defesa da honra pública (em poucos casos)104. 

Em outro trabalho, esse especificamente no Rio Grande do Sul, Mariana 

Thompson Flores e Jéssica Arendt encontram também por meio de processos-crime 
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alguns casos que mostram essa noção de honra, presente nas classes populares da 

região fronteiriça com a Argentina e o Uruguai, trabalhando com a perspectiva de um 

espaço cultural platino que seria apropriado pelos rio-grandenses do lado de cá da 

fronteira105. Uma questão importante, destacada pelas autoras, é como há uma 

desligitimação da honra popular através do processo de marginalização dessas 

classes durante todo o séc. XIX, o que torna os seus mecanismos próprios para a 

defesa da honra como crimes ordinários aos olhos da justiça106.  

Analisando quatro processos específicos da cidade de Alegrete entre os anos 

de 1846 e 1851, as pesquisadoras encontram formas de violência específicas 

usadas por homens para reparar a honra ultrajada. O primeiro processo estudado e 

o que mais nos interessa mostra uma situação particular e interessante. Em 1846, 

Patrício Pinheiro desafiou Francisco Machado Pacífico para um duelo por meio de 

uma carta com tom ofensivo, a qual enviou juntamente com uma luva. O desafiante 

foi morto, o que fez o desafiado se tornar réu por assassinato. Francisco diz em seu 

depoimento que pretendia recusar o duelo, porém foi obrigado a combater quando 

Patrício apareceu no caminho da sua casa e o provocou, dando início ao combate 

mortal. O interessante é que além de golpes de espada na região do tórax, Patrício 

foi também degolado. Thompson Flores e Arendt conjecturam que tanto a recusa 

inicial ao duelo quanto o ato de degolar o seu rival seriam indícios de que Francisco 

via Patrício como inferior, principalmente pela degola ser a forma como se mata um 

animal e não um homem107.  

É perceptível nesse conflito como há uma dualidade por parte de Patrício. Ele 

manda um desafio escrito, visando à formalidade e as regras que convém à 

civilidade que o duelo tem como objetivo, mas com o silêncio de seu oponente vai à 

sua procura para resolver a situação de forma impulsiva. O interessante nesse 

contexto é percebermos como certos elementos ritualísticos do duelo praticado 

pelas elites estão presentes, o que podemos implicar como a presença dessa prática 

no período em que Patrício e Francisco viveram. Dos demais processos estudados, 

temos o mesmo caso de motivações características do duelo: uma morte por 
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questão de dívida que está ligada à “honra da profissão”, logo que envolve uma 

contenda entre um comerciante e um rapaz menor de idade que se recusou a pagá-

lo e resultou na absolvição do comerciante108 e os outros dois casos que ocorreram 

pela combinação simples, mas mortal, de álcool e ofensas que escalonaram para a 

violência física109. 

Nos dois trabalhos envolvendo populares, adquirimos segurança para 

considerar que se a honra e os duelos (mesmo que com noções e configurações 

diferentes) ocorriam nas classes populares, as elites também tinham esse 

comportamento. Certamente muitos duelos ocorreram em segredo (afinal, a polícia 

visava evitá-los) e jamais chegarão à luz da História, entretanto temos alguns 

episódios bem conhecidos envolvendo figuras relevantes. Debruçar-nos-emos agora 

sobre eles. 

Temos alguns bons exemplos de intelectuais e membros de um grupo 

privilegiado da sociedade brasileira que exerceram seu “direito” de defesa da honra. 

Olavo Bilac é um exemplo bem noticiado, batendo-se em duelo em 1889 após ser 

desafiado por Pardal Mallet110, editor de um jornal carioca, por ofensas que teria lhe 

dirigido na imprensa que culminaram em uma bofetada por parte de Bilac. O mesmo 

venceu Mallet após desferir um golpe de espada no seu ventre111. Além desse 

episódio, Bilac também se utilizou do recurso do duelo contra o escritor Raul 

Pompeia, porém o ato nunca se concretizou, mesmo que ambos tivessem o 

arranjado112. Um episódio ainda mais polêmico e complexo ocorreu com Euclides da 

Cunha, autor de Os Sertões (1902) e jornalista na imprensa da capital da Primeira 

República. Sendo traído por sua esposa, Ana Emília (mais conhecida como dona 

Saninha) com um jovem oficial do Exército, Dilermando de Assis, decidiu fazer algo 

a respeito da sua honra ferida em um ato impulsivo. Invadiu a casa do militar já com 

a arma em punhos, disparando contra o mesmo e seu irmão mais novo, Dinorah. 
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Dilermando, exímio atirador, revidou e acabou por matar Euclides na hora113. 

Analisando o desfecho dos fatos, nós imediatamente assumimos que não houve um 

duelo. E de fato, segundo a ritualística investida com o propósito de civilizar o 

combate, não ocorreu. Todavia, Euclides era um intelectual respeitado. A imprensa, 

de quem ele fazia parte, categorizou o incidente como um duelo114, já que o escritor 

só fez o que fez por ter tido sua honra manchada.  

Nesse ponto, tornamos à questão da honra ser algo exclusivo das elites. 

Euclides invadindo a residência do jovem oficial para matá-lo como um animal, sem 

a civilidade que seria característica e distinguível das elites para lidar com a 

desonra, não é algo relevante para a imprensa. O que importa é a manutenção dos 

ideais pregados. Assim, Dilermando, um oficial com poucos anos de serviço em um 

contexto que ser parte do Exército começava a perder prestígio115, se tornava um 

assassino justamente por não ter o mesmo status social do aclamado escritor. O 

próprio militar teria comentado sobre essa questão em um dos livros que escreveu 

para tentar limpar sua reputação, a qual seguiu manchada até o fim de sua vida116: 

“[...] porque eu, um simples peão, matei um rei. Porque eu, um aspirante anônimo, 

matei um deus”117. Sendo isso posto, podemos pensar como as elites brasileiras 

também tendiam a apropriar-se da honra e utilizar-se da mesma como um atributo 

de distinção. 

Ademais, trazendo nosso foco de duelos relevantes para o Rio Grande do 

Sul, algumas personalidades podem ser citadas. Sobre tal, José Martinho Remedi 

exemplifica: 

Para referendar a multiplicidade de casos, só para o Rio Grande do Sul é 
recorrente a referência a duelos e/ou a desafios a duelos. Mesmo sem um 
profundo levantamento empírico, pode-se, facilmente, citar alguns casos 
exemplares de duelos, desafios e questões de honra. Por exemplo: o duelo 
entre o General Bento Gonçalves e o Coronel Onofre Pires; os frequentes 
desafios a duelo lançados (por vezes, da tribuna do Senado) pelo senador 
gaúcho Pinheiro Machado; os duelos travados pelo conhecido polemista 
Carlos Cavaco (no mínimo dois foram noticiados na imprensa); o 
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conturbado caso de implantação de Tribunal de Honra após a Revolução de 
1932, a pedido do General Flores da Cunha (outro conhecido duelista) para 
julgar as acusações de traidor que lhe eram imputadas; por fim, o desafio 
lançado na imprensa pelo médico Jacinto Gomes ao também médico, 
Raymundo Vianna, após intenso debate e disputa interna na Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre

118
. 

 

O senador Pinheiro Machado é uma figura importante para a pesquisa que 

aqui será desenvolvida, já que entre o marco temporal que estudaremos, houve a 

consumação de um duelo do parlamentar e que foi amplamente discutido em A 

Federação. 

Os ideais de honra e os combates individuais também se fazem presentes no 

âmbito cultural, com destaque para a literatura brasileira do séc. XIX, tanto em livros 

quanto em folhetins119. Nesse sentido, voltado especificamente para o estado mais 

meridional do Brasil, José Martinho Remedi se debruça sobre um romancista 

específico, José Antônio do Vale Caldre e Fião, analisando dois de seus romances A 

Divina Pastora (1847) e O Corsário (1849), focando nos momentos em que o escritor 

traz em sua narrativa a honra (tanto masculina quanto feminina) e a defesa da 

mesma por meio do duelo, de modo que a honra em si, ou melhor, a representação 

de Caldre e Fião sobre esse valor, seria algo edificante, um verdadeiro meio 

civilizador da sociedade brasileira e, principalmente, a rio-grandense120. 

Com tudo posto, podemos perceber que a honra e os duelos que 

acompanham sua defesa se mostram presentes no Brasil e no Rio Grande do Sul 

através das mais variadas formas e fontes, como elucidado pelos trabalhos que 

discutimos brevemente nesse subcapítulo. Com isso, abrimos o campo de visão 

para a sociedade brasileira, onde o valor da honra é algo importante e está presente 

no cotidiano dos homens, dos mais abastados aos mais pobres. Tanto manifestando 

quando impulsionando o ato de duelar, a imprensa entra então como um meio 

interessante de análise. Focando no recorte geográfico que nos dispomos a estudar 

durante o contexto previamente especificado, nos voltamos para a nossa fonte e, em 
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seguida, para o que encontramos nela, visando analisar e interpretar os fatos. Enfim 

iniciaremos nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – Os duelos (de) rio-grandenses e seus protagonistas nas 

páginas d’A Federação 

 

Antes de adentrarmos nos resultados adquiridos pesquisando nas páginas do 

periódico que nos dispomos a trabalhar, é necessária uma contextualização do 

mesmo no seu período, de modo que seja mais fácil se familiarizar com os objetivos, 

discursos e colaboradores do jornal e consequentemente criarmos uma ambiência 

que servirá de guia para a pesquisa. 

Fundado no ano de 1884 na cidade de Porto Alegre, A Federação era um 

órgão oficial de comunicação do então jovem Partido Republicano Rio-grandense 

(PRR)121, explícito no cabeçalho do mesmo desde sua primeira edição, mantendo o 

padrão vigente de jornalismo na imprensa brasileira que foi iniciado a partir da 

segunda metade do séc. XIX, o político-partidário122. O jornalismo político-partidário, 

resumidamente, é consequência de um processo no qual a classe política tornou a 

imprensa em um agente partidário, tornando-a “[...] um meio para a doutrinação da 

opinião pública, cujos termos e medida dependerão de cada partido”123. A função do 

jornalista passa a ser fundamentalmente opinativa, transmitindo de forma organizada 

a opinião e doutrina de específico partido para os leitores124.  

Nesse sentido, A Federação possuía como função principal ser um articulador 

do movimento republicano no Rio Grande do Sul, demonstrando desde o princípio 

um caráter extremamente combativo tanto para defender seus preceitos quanto para 

atacar oposições, característica que o tornará marcante durante todo o seu tempo 

de atividade125. Com a proclamação da República em 1889 e a tomada de poder 

estadual por parte do PRR, o periódico foi essencial tanto para a criação quanto 

para a manutenção da hegemonia do partido no poder, aparelhado ideologicamente 

com a interpretação do positivismo comtiano feita por Júlio de Castilhos, o homem 

que de fato orquestrou o modus operandi do periódico por toda a sua existência126. 

Júlio de Castilhos é um personagem vital para entendermos A Federação, 

pois sua atuação dentro da redação do mesmo foi importante para que ele se 
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tornasse a principal figura dentro do PRR a partir da última década do séc. XIX127. 

Na fundação do partido em 1882, Castilhos foi designado para integrar a comissão 

de imprensa partidária por já possuir experiência no ramo, tendo escrito para um 

jornal acadêmico durante o seu período na Faculdade de Direito de São Paulo128. 

Sendo assim, coube a Castilhos a tarefa de elaborar a imprensa oficial do novo 

partido, algo que o mesmo fez com grande ímpeto, chamando A Federação como 

sua filha em correspondências129. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras nos 

anos iniciais, fazendo com que Castilhos tenha que utilizar-se de suas conexões 

pessoais para manter o impresso em funcionamento130, o mesmo persistiu.  

Atuando como redator entre 1884 e 1889, Júlio utilizou o impresso como local 

para adquirir mais visibilidade e importância dentro do partido. Segundo Carina 

Martiny, “A Federação teve papel central na construção do papel de liderança que 

Castilhos viria a assumir. Como diretor de redação do jornal, o nome de Castilhos 

figurava a primeira página. E ele sabia que essa visibilidade lhe garantiria importante 

papel de liderança”131. Tratando de questões cruciais nos anos finais da Monarquia, 

especialmente a Questão Militar132 e a Abolição da Escravidão, o protagonismo do 

redator cresce. Sendo assim, podemos conjecturar como o impresso pode ser 

encarado ao mesmo tempo criatura e, em certa medida, criador de Júlio de 

Castilhos. 

Conforme a sua leitura sobre o positivismo, a qual é chamada de 

Castilhismo133, passa a ser perpetuada nas fileiras do PRR, a mesma se torna 
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presente dentro do periódico, sendo reproduzida pelos outros chefes de redação134. 

Em sua análise sobre o jornal, Gilson Moura Júnior sintetiza o legado de Castilhos 

para a formação do impresso: 

A Federação foi a principal arma do PRR no combate a seus adversários, 
seguindo o legado de Castilhos, seu estilo e sua verve. Assim é a obra de 
um autor, uma obra que produz uma rede de estilo identificável em seu 
texto e se organiza como ferramenta de uma estratégia de manutenção no 
poder de um grupo específico da elite agrária e burguesa do Rio Grande do 
Sul. Um periódico que organiza em torno de si uma simbologia que faz com 
que seu papel de instrumento social, de instituição, seja perceptível e 
visível, além de fazer com que seu estilo, sua arquitetura visual, concretize 
um discurso, o torne palpável em papel. A Federação é a face visível do 
PRR, mas, muito mais que isso, é a face, o rosto escrito de Júlio de 
Castilhos e reprodutor de um legado autoral. Essa marca indelével no 
jornalismo gaúcho organiza a própria conjuntura em torno de si e faz com 
que sua forma de atuação seja parte da própria história do jornalismo 
enquanto autoria. Do texto à arquitetura visual que o emoldura, A 
Federação caminha em uma trajetória de sólida identidade política, textual, 
visual e de ferramenta de estratégias coletivas de uma classe, de uma rede 
de relações familiares e de solidariedade, cuja centralidade da linha editorial 
refletia também a hierarquia no interior da produção de operações 
simbólicas pelo periódico

135
. 

 

No marco temporal dessa pesquisa (1885-1910), nós iniciamos com o jornal 

no seu princípio e terminamos com o mesmo durante seu apogeu (que se dá 

justamente com o auge do regime do PRR no governo do estado), em época que o 

mesmo tinha a tiragem de dez mil exemplares por dia136. Com grande alcance e 

certo crescimento nesse período, A Federação é certamente um dos periódicos mais 

importantes do Rio Grande do Sul e que, portanto, o torna a primeira fonte possível 

desse tipo para que os duelos sejam investigados. Principalmente por ser redigido e 

financiado pelas elites em ascensão política no Rio Grande do Sul, valores como a 

honra fazem parte do mundo desses homens e se revelam nas páginas do 

impresso. Trazendo notícias da capital do país e de outros centros urbanos 

importantes, além de notícias internacionais, seja de países vizinhos como o Uruguai 

e Argentina ou dos países do Velho Mundo, A Federação acaba por abordar duelos. 
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Seja de forma mais direta, simples e com pouco destaque ou de modo mais 

aprofundada e destacada pelo jornal, a defesa da honra está presente e nos traz 

possibilidades de interpretação.  

Iniciaremos abordando as notícias de duelos que aconteceram 

exclusivamente no espaço geográfico rio-grandense. Em seguida, nos voltaremos 

para os duelos em que o próprio PRR, a partir de alguns dos seus líderes, está 

envolvido, abrindo mão do recorte geográfico por dois fatores: o julgamento de que 

esses eventos são importantes para compormos o quadro que essa pesquisa está 

propondo e pela importância dada pelo próprio A Federação. 

 

2.1. Entre desafios, malogros e furor: duelos em solo sul-rio-grandense 

 

A divisão das notícias que analisaremos se dará através de categorias. 

Falaremos de desafios a duelo, sem necessariamente o mesmo ter ocorrido, de 

duelos que foram impedidos de acontecer, ou seja, os fracassados, também como 

de conflitos que ocorreram de fato. Dentro dessas categorias, organizaremos pelo 

fator cronológico, indo do mais antigo ao mais recente dentro do marco temporal 

estipulado. Aqui, falaremos sobre homens que não possuem grande notoriedade se 

forem comparados aos que serão expostos no próximo subcapítulo, mas que de 

forma alguma não deixam de ser protagonistas de suas contendas, agentes ativos 

em defesa da sua própria honra. É relevante também elucidar que a grafia da época 

será mantida na transcrição das notícias que serão aqui expostas. Assim posto, 

começaremos pelos desafios encontrados nas páginas do periódico. 

A primeira afronta, noticiada pelo jornal em 11 de março de 1891, nos traz 

vários itens anteriormente discutidos nesse trabalho. Iremos a ela: 

DUELLO? 
O sr. Gagliastri, prestidigitador, pretendeu tirar o desforço do 15 de 
novembro de Cachoeira, porque esse nosso collega externou conceitos que 
não lhe agradaram. 
É o que se deprehende as seguintes linhas, em que aquelle periódico, em 
sua edição de 8 do corrente, metteu a coisa a ridículo: 
«Correu ante-hontem á bocca pequena que o professor Gagliastri, mágico e 
ilusionista, que dias antes havia aqui trabalhado, ao regressar de Santa 
Maria com direcção a Rio Pardo, havia desembarcado na estação da 
estrada de ferro, d’esta cidade, sómente para indagar a si por ali se achava 
o nosso collega de redacção Viriato Vieira a quem queria, mesmo de 
passagem, dar uma tremenda bofetada, dizia elle. 
Infelizmente o nosso amigo que costuma ir todos os dias á estação, deixou 
de fazel-o ante-hontem por motivos de força maior. 
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Logo que fomos sabedores d’esse facto corremos áquelle ponto, mas o 
trem já havia partido e com elle o valente escamoteador. 
Foi então que indagamos minuciosamente de tudo e chegamos a colher 
informações fidedignas, verificando a veracidade de semelhante boato. 
Fomos também informados de que o famigerado mágico fez alarde na 
estação das suas indignas intenções, o que obrigou o nosso amigo Arthur 
Macedo, agente da referida estrada, a tomar medidas de precaução para o 
fim de evitar um conflito. 
Momentos depois Viriato Vieira recebia o seguinte cartão, que o sanguinário 
hispano-inglez deixára para ser-lhe entregue: 
Le doy la gracias para la bestialidad que puse em su giornal. [...] 
Estoy a su ordenes em Rio Pardo asta el domingo p. 
De semelhante cartão deprehende-se que o sr. Gagliastri desejava qualquer 
cousa com um dos redactores d’esta folha. 
Antes de dar-lhe resposta satisfactoria, expliquemos em poucas palavras as 
circumstancias que occasionaram semelhante tentativa de desforço: 
Quando o celebre professor aqui chegou, com uma quase fama universal, 
nós immediatamente tratamos de acolhel-o com todas as nossas honras de 
imprensa. 
Deu o seu primeiro espetáculo, que teve concurrencia regular. Em seguida 
annunciou outro, porém novo, novíssimo, declamando em pleno palco que 
não repetiria trabalho já apresentado e que sendo essa a ultima funcção, 
apresentaria completas novidades, cousas aqui nunca vistas. Teve uma 
casa cheia. E nós concorremos para isso. 
Pois, ao contrario do que esperávamos, o exgotado mágico além de nada 
produzir de novo, esteve infeliz, aborrecido e até inconveniente com o 
publico. 
Suportámos terceira funcção com tolerância. 
Ahi mais nada havia a esperar, o publico quis pateal-o; por intervenção 
nossa o espectaculo correu em paz. 
Na faina de especular, annunciou quarto espectaculo. Ninguem mais lá 
compareceu, além de 5 pessoas das torrinhas. 
Nosso dever de jornalista era dizer a verdade, e assim fizemol-o com 
phrases muito judiciosas. 
Caímos por esse motivo nas iras do escamoteador. [...] 
Agora respondamos ao sr. Gagliastri que se acha engodando a benevolente 
população rio-pardense. 
Si trata-se de um duello, temos a dizer-lhe que a distancia é a mesma, de 
Rio Pardo a Cachoeira e vice-versa.  
Cá possuímos pessoal para o que der e vier. 
Caso, porém, não tenha coragem de fazer uma contra-marcha até cá, 
escolha as armas e duellemo-nos mesmo á distancia que nos separa, que é 
de 10 leguas. 
Si escolher a espada ou a pistola, considere-se morto ahi mesmo. [...]»

137
. 

 

Embora possamos pensar na situação em primeiro momento como algo 

engraçado, podemos perceber inúmeros elementos da honra e da necessidade de 

defendê-la presentes nessa notícia. A primeira dela é de parte da redação do jornal 

15 de Novembro, o qual prontamente saiu em defesa do redator Viriato Vieira 

quando esse foi ofendido em público. Precisamente pelas ofensas de Gagliastri 

terem se dado na estação férrea de Cachoeira, era impossível para o jornal não se 

posicionar enquanto veículo de comunicação, assim como também a necessidade 
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em agir de imediato, já que supostamente representantes do jornal teriam se dirigido 

até a estação para confrontar o “sanguinário hispano-inglez”, o que mostra uma 

percepção de honra coletiva firme por parte da redação do 15 de Novembro. 

Seguindo, vemos a preocupação de explicar para o seu público o motivo da ira do 

mágico e logo em seguida desafiá-lo para as armas tradicionais de um duelo, 

chegando ao ponto de sugerir um meio-termo entre a distância que separava 

Cachoeira do Sul e Rio Pardo para que se encontrassem e resolvessem a questão. 

Todavia, não há nenhuma tratativa de amenizar o conflito propondo um combate ao 

primeiro sangue, por exemplo, o que caracterizaria esse duelo como o de tipo 

decretório, ou seja, até a morte.  

Esse tipo de conflito de reparação de honra, segundo Remedi, seria chamado 

de “à americana” nas colônias portuguesas na África138. É também possível que 

essa postura firme e impiedosa da redação seja exclusivamente para que o público 

veja a importância da honra no interior do periódico e não um desejo real por parte 

do grupo. Quanto A Federação ter replicado a notícia, acreditamos que seja para 

apoiar um jornal correligionário, já que 15 de Novembro remete à data da 

Proclamação da República, o que deixa explícita a sua ideologia, de mesmo modo 

que se algo similar acontecesse com algum membro da redação do próprio A 

Federação, haveria comoção similar por parte dos jornalistas de Cachoeira139.  

Saindo da perspectiva dos jornalistas e analisando as ações de Gagliastri, 

não fazendo qualquer juízo de valor sobre sua performance artística e se de fato ele 

teria engambelado a população da cidade, também é possível encontrar uma ofensa 

a sua honra individual, mais especificamente, a profissional. Como trabalhado por 

Thompson Flores & Arendt, “[...] a defesa do trabalho está estreitamente interligada 

à moral idealizada pela elite. [...] defender o trabalho é legítimo, mesmo através de 
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um conflito violento [...]”140. Dessa forma, quando o 15 de Novembro cumpriu o 

“dever de jornalista” e fez uma crítica negativa sobre o espetáculo do mágico, é 

provável que o mesmo tenha sentido que foi atacado tanto profissionalmente quanto 

pessoalmente, precisando assim se defender. Mesmo após sair da cidade e partir 

para Rio Pardo, ele fez questão de mandar uma missiva para Viriato, dizendo que 

estaria na seguinte cidade até o próximo domingo, o que oficializava o desafio 

seguindo uma etiqueta de cavalheiro, evidenciando assim sua familiaridade com as 

normas que precediam o duelo e necessárias para que a honra fosse devidamente 

reparada, ação muito similar ao caso de Patrício Pinheiro, trazido por Thompson 

Flores e Arendt141. A Federação não noticia uma repercussão sobre esse desafio, o 

que nos deixa às cegas sobre um desfecho. Muito provavelmente o duelo acabou 

por não ocorrer, mas o interessante é a manifestação do valor da honra por ambos 

os lados e os mecanismos utilizados para defendê-lo, como apontamos. 

O segundo desafio, presente em notícia de 8 de março de 1901, tem um quê 

de comicidade, mas não pelo repto em si. Como o primeiro, ele se dá diante da 

distância que separa os dois contendores, mas nesse caso ultrapassa o estado, 

sendo a ocorrência que nomeamos como “híbrida” durante a introdução. O mais 

curioso dessa notícia, porém, não é seu conteúdo factual e sim a forma como ela é 

dada. Vamos a ela. 

Jornalzinho 
Noticia bem dada 

Referiu hoje o Correio do Povo: 
 «Consta-nos que o conhecido professor Botti dirigiu desafio aos seus 
collegas Latini e Sanjes, domiciliados em S. Paulo, para um assalto de 
esgrima, pela quantidade de dois contos de réis. » 
Até ahí, não vae nada. 
O tutano, a polpa da noticia está n’este outro pedaço que attesta a 
phenomenal perspicacia da reportagem intellectual, artistica e poetica, do 
fogoso neutro. 
Accrescenta o Correio esta conjectura difficilima de ser bolada por 
intelligencias vulgares: 
«Si o assalto será dado nessa capital ou em S. Paulo, é o que não 
sabemos, parecendo que isso dependerá da vontade dos desafiados. » 
Aqui é o caso de alterar os termos do proberbio e dizer: quando dois não 
querem um não briga. 
Ao atilamento do Correio não occorreu o caso da possibilidade do duello, 
ficando os desafiados lá mesmo em S. Paulo e o sr. Botti aqui. 
O’ manes do Polycarpo Banana!

142
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Abordando em primeira instância sobre o factual, embora a reparação da 

honra não devesse ser comprada por meio do dinheiro (falando especificamente de 

recorrer à justiça e ganhar uma indenização por quaisquer ofensas sofridas), o duelo 

por questão de dívida era algo aceitável, pois o que entrava em questão não era a 

quantia de dinheiro e sim a necessidade de recuperar aquilo que foi acordado143. 

Dessa forma, embora seja inusitado que o professor desafie dois homens que estão 

havia uma distância considerável, é algo que cabe nessa lógica. Podemos 

conjecturar que o desafio não seja necessariamente para uma reparação nas armas 

e sim por um meio mais diplomático, que seria a quitação da quantia devida. 

Também não há uma repercussão sobre a realização do duelo em si. O que rouba a 

atenção é a maneira como A Federação dá a notícia. O desafio de duelo não é o 

foco do impresso. Ele utiliza-se da notícia, originalmente publicada pelo Correio do 

Povo, para caçoar e provocar o segundo pela forma como esse dá a informação. 

Para tal, é importante falarmos um pouco sobre o próprio Correio do Povo. 

Rompendo com a lógica de jornalismo político-partidário, fundado em 1895, o 

Correio do Povo foi um dos primeiros jornais do Rio Grande do Sul que assumiu 

uma tendência classificada por Francisco Rüdiger como jornalismo informativo 

moderno, onde os periódicos assumiriam uma neutralidade diante dos fatos, sem um 

alinhamento político como era o caso de A Federação, sendo assim exclusivamente 

noticiosos. Outro fator importante desse tipo de jornal seria seu caráter empresarial, 

o que proporcionou em conjunto com essa postura imparcial (que nunca foi de fato 

apolítica ou neutra, como o próprio jornal pregava, mas implícita) e unicamente 

voltada a “noticiar os fatos” uma expansão e adesão popular considerável em 

poucos anos no caso do Correio do Povo, tornando-o assim o principal rival do 

órgão do PRR na capital gaúcha144. 

Sendo o adversário mais proeminente no âmbito jornalístico, A Federação 

passa para o ataque por meio do escárnio, o que é perceptível de imediato tanto no 

título (“Jornalzinho”) quanto no subtítulo (“notícia bem dada”). Já no corpo do texto, a 

ironia está presente o tempo todo (“phenomenal perspicacia da reportagem [...]”) 

juntamente com o sarcasmo pela postura imparcial pregada pelo Correio (“[...] 
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fogoso neutro”). Para o jornal, não houve bom senso por parte do Correio do Povo 

ao dizer o óbvio: que não haveria como se saber onde o conflito aconteceria, pois os 

desafiados ainda não haviam sequer se pronunciado, o que lhe daria a obrigação de 

expor os competidores ao ridículo. Para fechar, exclamam uma frase curiosa 

(“O’manes do Polycarpo Banana!”). Manes é uma palavra que remete à alma ou 

espírito145, porém há dúvida se Polycarpo Banana seria um personagem específico e 

conhecido da época ou uma expressão para zombar de alguém. Entretanto, 

percebemos que a referência a esse nome aparece no jornal desde que Artur Pinto 

da Rocha146 assume a direção de redação e justamente quando ataca impressos de 

oposição, seja o Correio do Povo ou A Reforma, geralmente utilizando também a 

expressão “Jornalzinho” antes de tecer seus ataques e críticas aos ditos veículos147.  

Presumimos que o Polycarpo Banana seria um personagem fictício, caricato, 

atabalhoado como os jornalistas que integrariam o Correio do Povo, uma marca 

registrada de Pinto da Rocha em seus ataques. Assim, o redator estaria, ao fim da 

notícia referente ao desafio, exclamando o espírito de Polycarpo Banana presente 

nos redatores do Correio. Nessa notícia a questão da honra e do desafio não é 

relevante para A Federação (embora seja possível fazer uma análise pontual sobre 

o conteúdo, como discorremos), mas podemos perceber a postura do jornal para 

com sua oposição no campo da opinião pública porto-alegrense e, 

consequentemente, estadual. 

A terceira ocorrência, mais avançada no marco temporal, nos traz duas 

questões interessantes. Seguimos para a notícia de 4 de agosto de 1909: 

O dr. Pedro Zuliani, engenheiro que está fundando uma fazenda modelo na 
Soledade, desafiou para duello o dr. Bruno Campos. 
Este exigiu que o dr. Zuliani exibisse o seu titulo acadêmico, porque julgava 
deshonroso bater-se com um individuo que não fosse portador de um 
pergaminho. 
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Boa pilheria este duello
148

. 
 

O primeiro tópico que analisaremos se trata justamente no pedido por parte 

do desafiado que o seu desafiante lhe atestasse que possuía um diploma de ensino 

superior para se certificar que ambos estavam no mesmo “patamar” social. Esse 

requisito de Bruno Campos compactua com a discussão feita no primeiro capítulo, 

especificamente na parte em que discorremos sobre como reconhecer a ofensa e/ou 

desafio de um indivíduo de uma classe “inferior” à sua poderia colocá-lo em uma 

armadilha de honra149. O diploma de engenheiro (muito provavelmente agrônomo, 

ao julgar pela informação dada pelo periódico sobre o seu desenvolvimento de uma 

fazenda em Soledade) de Pedro Zuliani nesse sentido seria o símbolo que o 

destaca, que o eleva ao patamar de Bruno. O segundo ponto, que é extremamente 

sutil, é o comentário do jornal sobre o evento (“Boa pilheria150 este duello”), 

demonstrando uma leve zombaria para com a situação. Essa frase nos dá duas 

vertentes interpretativas: a primeira seria o ato de duelar em si ser algo cômico, já a 

outra que o engraçado estaria no pedido inusitado feito por Campos.  

Posicionamos-nos com a segunda linha explicativa. Apesar de abordarmos 

um período mais avançado, temos alguns indícios que o valor da honra ainda 

permeava a redação de A Federação por meio de fontes que traremos um pouco 

mais a frente desse capítulo. Além disso, era comum que os bacharéis 

frequentassem os mesmos ambientes, o que tornava no mínimo curioso um pedido 

por parte do desafiado para conferir o diploma de formação do seu contendor. Como 

os dois outros casos, não houve uma sequência de fatos noticiada pelo periódico. 

 Através desses três casos, é perceptível como a imprensa é um importante 

veículo de propagação dos duelos, servindo para manutenir os ideais de honra e os 

mecanismos para sua defesa. Sairemos agora do campo das intenções a duelo e 

focaremos nos casos em que estes foram impedidos pelas autoridades. 

Quando abordamos duelos malogrados, a relação entre lei e honra é 

impossível de não ser tangenciada. Como sintetizado por Mariana Thompson Flores,  
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No caso da legislação penal brasileira no período imperial, os crimes 
motivados por questões de honra só figuram como circunstâncias 
atenuantes dos crimes de homicídio, ferimento, agressão, etc., sem a 
referência explicita do termo duelo, no Capítulo III, Seção II, Artigo 18, 
Inciso 4º. Já no Código Penal da República, o duelo aparece tipificado como 
crime, no Capítulo VI do Título X. [...] mas com penas muito mais brandas 
do que aquelas previstas para os crimes de homicídio comum

151
. 

  
 Nesse sentido, as autoridades se preocupavam em impedir que os duelos 

ocorressem, pois mesmo antes de ser tipificado como um crime, a chance de que 

acontecesse algo mais grave como um homicídio (mesmo que raras) era real. 

Podemos perceber os desdobramentos da polícia em todos os contextos de 

malogro, como evidenciaremos a partir de agora. A primeira ainda é no período 

imperial, em 12 de agosto de 1886: 

Duello mallogrado 
A propósito de escriptos pela imprensa, desafiaram-se para um duello dois 
cavalheiros residentes entre nós, ambos portadores de diplomas 
scientificos. 
O duello devia realisar-se hoje, no arraial dos Navegantes, ás 7 horas da 
manhã, mas o sr. chefe de polícia, que desde hontem teve noticia dos 
preliminares da contenda, impedio que esta se realizasse. 
Os adversarios já estavam no lugar designado, com as competentes 
testemunhas, medico, etc., quando ali compareceu a força ao mando de um 
official do exercito, evitando assim que se travasse o duello. 
Ambos os cavalheiros foram convidados a comparecer na secretaria de 
policia, sendo interrogados

152
. 

 

Em termos de ritos preparatórios para a reparação da honra, esse duelo 

seguia o pregado pelos manuais: o desafio, os procedimentos preliminares 

arranjados pelas testemunhas, o local combinado e a presença de tanto as 

testemunhas quanto a de um médico. Duas coisas chamam a atenção na notícia. O 

tratamento cordial por parte da polícia para com os duelistas narrado pelo jornal, já 

que foram “convidados a comparecer” na secretaria de polícia, assim como a 

escolha do periódico por manter o anonimato dos dois indivíduos. Por se tratarem de 

dois bacharéis, vinculados à imprensa local, é natural que haja um bom tratamento 

por parte das autoridades para com os tais. Já por parte do impresso, o ato de não 

expor quem eles seriam pode ser pelo simples fato de não desejarem se envolver 

e/ou propagar a contenda, já que os órgãos policiais estavam aparelhados para 

impedir que qualquer coisa acontecesse. Em 1886 A Federação tinha somente dois 
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anos de existência, sendo o veículo de um movimento que ainda não era robusto no 

Brasil, o que também nos ajuda a pensar o melindre por parte de sua redação (em 

época dirigida pelo próprio Júlio de Castilhos), característica bem contrastante com o 

tipo de linguagem utilizada com os informes de duelos após a Proclamação da 

República. 

O tipo de discurso mais ameno se dá em outro conflito impedido, dado em 

Pelotas no dia 1 de Dezembro de 1886 e publicado pelo jornal dois dias depois. 

Os srs. Paulo Moreira e Raphael de tal desafiaram-se para um duello, que 
devia ser levado a effeito na praça da Caridade. 
A polícia, porém, fez com que o duello se mallograsse. 
Antes assim

153
. 

 

Pelo tamanho da notícia ser mínimo, a análise também acaba por se tornar 

diminuta. Todavia, podemos chamar a atenção para o fato de que tanto Paulo 

quanto Raphael decidirem fazer o duelo em público, em plena Praça da Caridade154
, 

ao invés de escolherem um local mais privado e menos provável de ser interceptado 

pela polícia. A respeito de conflitos dados em espaços públicos, temos outro relato 

nas páginas de A Federação, o qual se faz muito interessante quando analisado de 

forma mais profunda. O dito também se dá na cidade de Pelotas, noticiado em 22 de 

julho de 1899. 

DUELLO FRUSTRADO 
Conflicto 

As folhas recebidas hoje de Pelotas, pelo Mercedes, contam assim o 
conflicto ali occorrido entre dois advogados do foro, antes desafiados para 
um duello que não se póde effectuar por intervenção de amigos: 
Hontem, ás 11 horas da amanhã mais ou menos, deu-se nessa cidade, na 
frente do edifício da bibliotheca publica pelotense, um conflicto entre os 
advogados deste foro, dr. Julio da Costa Cabral e Alvaro da Silva, que 
ultimamente alimentaram pela imprensa local violenta discussão. 
São estas as declarações prestadas na policia, historiando o facto, pelas 
duas partes interessadas: 
Disse o dr. Costa Cabral que achando-se á porta da intendencia, onde devia 
assistir a uma audiência do sr. Juiz districtal, como advogado de uma das 
partes, ao ver para a.i encaminhar-se o sr. Alvaro da Silva, advogado da 
parte contraria, foi ao seu encontro, perguntando-lhe se queria naquelle 
mesmo local o desagravo, a que se referia a polemica na imprensa, e antes 
que podesse proferir qualquer palavras, o sr. Alvaro da Silva puchou de um 
rewólver, servindo-se então o dr. Cabral do chicote que comsigo trazia e 
com o qual vergastou o adversário, que despejou sobre elle a arma de fogo, 
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não lhe acertando o projectil e obrigando-o a não fazer mais uso do 
rewólver por uma pancada que lhe deu na mão. 
A seu turno, declarou o sr. Alvaro da Silva, que vindo a seu encontro o dr. 
Costa Cabral, levantando um chicote sobre elle, puchou, diante de tal 
aggressão, de um rewólver que trazia de casa para limpar, com o qual deu 
um tiro para o ar no intuito de assustar o seu contendor, que correu sobre 
elle de chicote, defendendo-se elle aggredido, que botara no bolso a arma, 
com uma bengala. 
Os dois adversários foram separados com uma intervenção de diversas 
pessoas que accorreram ao local do conflicto, pondo-lhe termo. 
O sr. Alvaro da Silva recebeu ordem de prisão em flagrante do sr. Genuino 
de Aguiar, suplente do juiz districtal em exercício e presente no momento, 
sendo mais tarde conduzido á cadêa civil. 
O dr. Julio da Costa Cabral já então se havia retirado em companhia de 
diversos amigos. 
E fica assim narrada a desgradavel occorrencia, que attrahiu muita 
concorrência á intendência e suas proximidades e que sinceramente 
lamentamos. 
– Terminadas hontem mesmo as indagações policiaes a respeito, foram 
remettidas ao promotor publico da comarca para proceder como de 
direito

155
. 

 

Ao lermos a narrativa elucidada pelo impresso, temos certeza que o 

desenrolar das ações de ambos os advogados não consistem em um duelo regrado, 

civilizado, o que seria o principal propósito para a sua existência enquanto ação 

reparatória. Trata-se de uma briga, um desentendimento que escalonou para o 

extremo de fazer Álvaro da Silva sacar o revólver que portava com o objetivo de ferir 

Júlio Cabral. Nesse ponto, nos questionamos: por que então o jornal dá o título da 

notícia de duelo? Novamente, encontramos uma bifurcação analítica. Duelo poderia 

ser usado simplesmente como sinônimo de embate, o que é reforçado com o 

subtítulo (“conflicto”). Em contraste, se utilizar da palavra duelo em um contexto 

histórico em que ela possuí um significado sólido, em que remete a um ato valoroso 

para seus participantes para simplesmente denominar uma briga na frente da 

Biblioteca Pública Pelotense é no mínimo estranho. Conjecturamos que o uso da 

palavra “duelo” para denominar o incidente entre os dois advogados em Pelotas 

esteja necessariamente relacionada à já discutida tentativa de apropriação da honra 

como elemento exclusivo das elites156. Embora não possamos por meio dessa 

notícia categorizar os indivíduos envolvidos como pertencentes seja de uma elite 

econômica e/ou política, certamente a sua formação em Direito os coloca em uma 
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elite intelectual importante para o período157, o que torna inaceitável noticiar que dois 

“doutores” brigaram no centro de uma cidade importante como Pelotas. A elite não 

briga, ela duela. Com isso, acreditamos que há uma preocupação do próprio jornal, 

especificamente nesse contexto, de não macular bacharéis por provavelmente vê-

los como semelhantes. 

Outros pontos interessantes de serem observados em todo esse contexto de 

ira ocasionado pelos dois advogados são a intervenção popular e a arma a qual 

Álvaro da Silva portava. O malogro ter se dado por transeuntes reforça que toda a 

situação havia sido impulsionada por pura emoção de ambas as partes, talvez tendo 

como precedente a honra ferida (já que eles estariam tendo um debate violento na 

imprensa local), mas sem qualquer ritualística exigida para repará-la do jeito 

apropriado. A respeito da arma, o revólver não é uma arma tradicional e permitida 

nos duelos de elite, sendo vista até mesmo como “feminina” na Europa158, mas era 

portada por Álvaro. Podemos perceber através dessa exceção uma margem de 

abertura para refletirmos que nem todos os preceitos viris eram inteiramente 

apropriados pelos homens do séc. XIX, mesmo que essa notícia seja a única em 

que há referência ao revólver como arma utilizada. Também devemos destacar a 

ação mais firme das autoridades, as quais prenderam Álvaro em flagrante e o 

encaminharam para a cadeia civil. Todavia, se ele fosse condenado pelos seus atos, 

segundo o Código Penal vigente, a pena do mesmo seria de prisão no máximo por 

dois meses159. 

No último impedimento que trataremos, veremos uma ação articulada por 

parte dos órgãos policiais, ao mesmo tempo em que A Federação também se 

tornará um agente ativo das consequências do malogro, o que ajudará a amarrar a 

ponta que deixamos solta anteriormente sobre o valor da honra continuar presente 

dentro da redação do próprio jornal. Essa situação se desenrolará por quatro 
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edições do jornal, iniciando no final de 1909, mais especificamente em 27 de 

dezembro do dito ano. 

S. GABRIEL, 25 – Os telegrammas publicados na imprensa dahi, 
relativamente ao duello do dr. Diocleciano Azambuja com o sr. Sá de Britto 
são falsos. 
Podemos garantir que o chefe republicano de S. Gabriel não mandou 
desafiar Justo de Sá Britto para duello algum (grifos nossos)

160
. 

 

No serviço telegráfico do jornal, a notícia breve não nos diz muita coisa por 

conta de sua objetividade. Entretanto, devemos dar atenção à adjetivação dada por 

A Federação para o dito Diocleciano. Pois bem. O assunto voltará novamente no 

início do próximo ano, no dia 10 de janeiro.  

Restabelecendo a verdade 
São do domínio publico os factos que se desenrolaram com o nosso 
distincto amigo dr. Diocleciano Azambuja e o sr. Justo de Sá Britto, a 
propósito de um duello. 
Os jornaes, sempre alviçareiros, trouxeram a publico esta questão. 
O Correio do Povo do dia 6 inseriu um despacho do Jacaquá, assignado 
pelas testemunhas do sr. Sá Britto, em que estas dizem ás daquelle illustre 
medico que, em virtude de um pacto de honra, o sr. Sá Britto ali se achava. 
Extranham as testemunhas que o dr. Diocleciano não tivesse feito o 
mesmo, e que devia ter escapado ás vistas da policia, como fizera o sr. 
Britto. 
O dr. Diocleciano Azambuja procurou illudir a vigilância da policia, não 
embarcando na estação de S. Gabriel e, sim, a 6 ou 7 leguas dessa cidade, 
em uma parada, para vir ter ao Cacequy. 
O sub-chefe de policia, nosso distincto amigo coronel Ortiz, havia feito 
guardar todas as estradas que iam a Jacaquá, collocando neste ultimo 
ponto o delegado de policia de S. Gabriel, com um forte piquete de 
cavallaria da Brigada Militar. 
O sub-chefe foi a Cacequy e ahi tomou conta de um trem especial que 
estava ás ordens do dr. Diocleciano, para leval-o, com testemunhas e 
médicos, ao local de encontro. 
Chegando o dr. Diocleciano, com sua comitiva, o sub-chefe intimou-os a 
regressar para S. Gabriel, até onde os acompanhou com uma escolta. 
Vê-se, portanto, dahi que o nosso distincto amigo dr. Diocleciano Azambuja 
não falta ao compromisso da honra. 
Por mais que se tivessem precavido, o sub-chefe de policia impediria o 
encontro, que nunca poder-se-ia dar em Jacaquá, pois o delegado e a força 
da Brigada ahi se achavam para tal fim. 
Eis ahi a verdade sobre o caso em que se achou envolvido, e do qual saiu 
tão honrado como dantes, o nosso distincto amigo dr. Diocleciano Azambuja 
(grifos nossos)

161
. 

 

Vemos claramente a situação mudando de grau nessa segunda notícia. A 

Federação não deixa explícito se haveria Diocleciano desafiado ou não Sá Britto 

para um duelo, mas mostra que o dito médico fez de tudo para bater-se com o 

segundo, elaborando até mesmo um plano para burlar os bloqueios feitos pela 
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Brigada Militar para chegar ao local combinado do combate (tendo até mesmo 

reservado um trem particular para alcançar o destino!), o que é explícito pelo próprio 

jornal. Entretanto, esse ato não é considerado impróprio pela redação do órgão do 

PRR, muito pelo contrário, o qual eleva as ações do chefe republicano de São 

Gabriel (“Vê-se, portanto, dahi que o nosso distincto amigo dr. Diocleciano Azambuja 

não falta ao compromisso da honra”). É interessante também analisarmos como o 

chefe de polícia local, o dito Coronel Ortiz, elaborou todo um esquema para 

interceptar o deslocamento de Diocleciano até Jacaquá, local acordado pelos 

duelistas. A repercussão sobre esse duelo malogrado prosseguiu com o jornal 

acrescentando novos elementos dois dias depois, 12 de janeiro: 

Dr. Diocleciano Azambuja 
A propósito do incidente entre o nosso distincto amigo dr. Diocleciano 
Azambuja e o sr. Justo de Sá Britto, o nosso illustre amigo coronel Freitas 
Valle faz a seguinte declaração, na Gazeta de Alegrete: 
«EXPLICAÇÃO NECESSARIA – Tendo o meu velho amigo, sr Manoel Julio 
Ruas, em confiança, incluído meu nome entre os signatários de um convite 
para uma manifestação de sentimento á respeitável matrona d. Isaura de Sá 
Brito e seu illustre esposo sr. major Justo de Sá Brito, – venho declarar que, 
– quando á primeira parte de tal convite, que se refere áquella virtuosa sra., 
estou de pleno accôrdo. 
Quanto porém, no referente ao sr. major J. Sá Britto deixo de intervir, isto 
por interessar em sentido contrario, a dignidade de outro cavalheiro a quem 
igualmente me ligam laços de amizade. 
Alegrete, 8 de janeiro de 1910. – Manoel de Freitas Valle Filho.» 

– 
Em additamento á noticia que demos, ante-houtem, sobre o duello, temos a 
accrescentar o seguinte: 
Nas condições em que foi assignado o pacto de honra, o dr. Diocleciano 
tinha a fazer 26 leguas de S. Gabriel a Jacaquá, pelo caminho de escoteiro 
a seguir e o sr. Justo de Sá Brito, de 8 a 10, do Alegrete ao mesmo ponto. 
O dr. Diocleciano fez 7 leguas a Cavallo e 5 de trem. 
Chegado ao Cacequi foi detido pelo sub-chefe de policia, que declarou 
empregar até a força para impedil-o de seguir. 
O dr. Diocleciano perguntou, então, si as auctoridades do Alegrete 
procederiam do mesmo modo quanto ao seu contentor, cioso pelo seu bom 
nome e querendo a todo transe cumprir o pacto de honra. 
O sub-chefe garantiu que, áquella hora, as auctoridades do Alegrete, tinham 
as mesmas ordens e deviam tel-o detido em Povo Novo. 
O dr. Diocleciano declarou que só se submettia pela força, o que o sub-
chefe declarou que faria, caso encontrasse resistencia. 
Tudo isto foi presenciado pelas testemunhas e pelo dr Astrogildo Azevedo, 
que era o medico. 
No dia 25 o dr. Chefe de Policia telegraphou ao delegado de Alegrete 
recommendando toda a vigilância, e que prohibisse a saída de Sá Britto e 
das testemunhas. 
O delegado respondeu que garantia serem todos detidos ali. 
Demais o duelo é um crime perante o nosso codigo e as auctoridades 
deviam, como fizeram, evital-o a todo transe, desde que foi annunciado com 
muitos dias de antecedência (grifos nossos)

162
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O novo panorama publicado pelo periódico nos revela novos componentes 

para todo o contexto que precisam ser devidamente analisados. O primeiro é um 

indício sobre o motivo pelo qual o duelo iria acontecer, o qual envolveria a esposa de 

Sá Britto, Dona Isaura, sem dar maiores detalhes. O próximo item corresponde à 

própria noção de honra de Diocleciano Azambuja. Pelo relato do jornal, a 

preocupação do médico estava em cumprir o “pacto de honra” de chegar ao local 

demarcado para bater-se em duelo com Justo de Sá Britto, o que pode nos indicar 

como o doutor tinha uma noção aguçada de honra e da importância de defendê-la. É 

possível também vermos como a ritualística que envolve o duelo está adequada ao 

padrão pregado: a presença de testemunhas de ambos os lados, o local combinado 

previamente pelas partes, além da adição feita por A Federação da presença de um 

médico junto ao republicano de São Gabriel. Curioso é que mesmo que o impresso 

tente nas duas últimas notícias citadas mostrar a honorabilidade do correligionário 

do PRR, o mesmo termina esse novo informe congratulando a polícia e reforçando 

que a prática de duelar é considerada crime pelo Código Penal brasileiro, o que 

mostra um caráter dúbio se compararmos essa matéria com a anterior. Talvez essa 

nova postura mostrada pelo jornal vise apaziguar quaisquer ânimos e encerrar a 

situação. O que não acaba por acontecer, pois no dia seguinte A Federação está 

novamente saindo em defesa do Dr. Diocleciano: 

Restabelecendo a verdade 
A questão de honra 

Estão no domínio publico factos que se deram em S. Gabriel e Alegrete 
sobre uma questão de honra em que se acharam envolvidos o nosso 
distincto amigo dr. Diocleciano Azambuja e o sr. Justo de Sá Britto. 
O que, porém, todo mundo ignora é a causa originaria de tal escândalo, 
propositalmente propalado com o fim de diminuir um medico distincto e 
illustre. [...] 
A 7 de setembro do anno passado recebeu o dr. Diocleciano, em S. Gabriel, 
um telegramma, chamando o para ver d. Izaura de Sá Britto que se achava 
doente dos olhos. 
O illustrado medico havia se levantado da cama e convalescia de uma 
grippe. 
Tratando se, porém, de uma pessoa sua aparentada e de amizade, o dr. 
Diocleciano tomou o trem e viajou 30 leguas, tal distancia que separava a 
casa do medico da doente. [...] 
Chegado no dia 8 a Alegrete viu a doente, diagnosticou a moléstia, uma irite 
e prescreveu o tratamento. 
Nos dias 9 e 10 ainda attendeu bem a d. Izaura. 
No dia 11, sentindo-se mal, o dr. Diocleciano foi á cama, recaindo da grippe. 
Tinha que voltar para S. Gabriel e trazer comsigo a dente, como disse ao sr. 
Sá Britto, por mais de uma vez insistindo nesse sentido. 
D. Izaura havia melhorado com os primeiros curativos. 
Accentuadas as melhoras, a exma. Família do sr. Sá Britto entendeu que 
estava findo o serviço do medico. 
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Não quiz, portanto, que d. Isaura fosse para S. Gabriel, apesar da 
insistencia do dr. Diocleciano, que oferecia-lhe sua casa para hospedal-a. 
Mais de uma vez, o illustrado medico fez ver, pessoalmente, e depois por 
cartas, que não poderia tratar de longe a doente, até em casos mais 
simples, quanto mais naquelle que era susceptível de complicação, tal como 
o glaucoma. [...] 
D. Isaura não quis partir para S. Gabriel e o dr. Diocleciano seguiu sosinho. 
[...] 
O illustrado oculista, com o escrúpulo que lhe é peculiar, dizia e repetia que 
não podia tratar de longe molestia alguma, quanto mais a de olhos, 
mormente tendo uma modesta casa de saude em S. Gabriel. 
Insistia que viessem com a doente e dava a sua casa para hospedagem. 
No fim de 40 dias, a 2 de novembro, o dr. Diocleciano recebia um 
telegramma violento e offensivo do sr. Sá Britto, communicando que ia para 
Buenos Aires. 
Eis a intervenção do dr. Diocleciano, como medico, no tratamento de d. 
Isaura. 
Não fez operação alguma, apenas prescreveu os primeiros remedios. 
Seguindo viagem para a capital platina o sr. Sá Britto foi lá convencido que 
o dr. Diocleciano tinha cegado sua exma. esposa. 
Ferido nos seus affectos, de genio truculento, o sr. Sá Britto apesar de seus 
65 annos, não teve a calma e a serenidade para esperar e, de volta, 
resolveu o incidente de modo violento e extra-legal. [...] 
Como póde o sr Sá Britto acreditar que o dr. Diocleciano seja um monstro? 
Pois um homem que viaja 30 leguas para attender sua exma. esposa, 
apesar de estar tambem doente, que quer leval-a para sua casa afim de 
proseguir o tratamento, que é até seu parente, era capaz de, por desleixo, 
deixar cegar essa senhora? 
Por outro lado, o sr. Sá Britto não tem competencia profissional para saber 
si o medico errou, e o juiso que, porventura, possa ter manifestado o medico 
argentino não tem foros de sentença. [...] 
Dahi se conclue que a solução do caso podia ser dada legalmente, e não 
era necessário representar essa farça de duello, num paiz em que a lei 
equipara a um crime, e onde elle não póde ser realisado. 
Mas, reatemos o fio da nossa narrativa. 
O dr. Diocleciano foi desafiado. 
Recebeu e acceitou o cartel que lhe atirou o sr. Sá Britto, offendendo-o 
atrozmente na sua honra profissional. 
Não recebeu, porém, as testemunhas. 
Por esse motivo o dr. Diocleciano mandou as suas a Alegrete. 
Apesar de offendido, ficou em desvantajosa situação. 
Foi escolhido terreno muito mais proximo da residencia do sr. Sá Britto, 
como hontem explicamos. 
O medico fez tudo por bater-se. 
Desejava mesmo que tal combate sigular se realisasse para vingar a sua 
honra de profissional, tão atrozmente injuriada e mal barateada pelo sr. Sá 
Britto, uma vez que este declarou ser o meio o único que acceitava. 
De tudo o que narramos há documentos, actas, cartas e telegrammas. 
O illustrado dr. Diocleciano de Azambuja sabe bem qual é o seu dever, e há 
de cumpril-o. 
Noticiaram até que elle havia feito uma operação de insucesso, quando 
nunca tal se realisou. 
A Federação dá essa explicação ao publico, porque quizeram fazer do dr. 
Diocleciano um monstro, quando elle não foi mais do que um homem digno 
e de caracter em toda esta questão, como cidadão e como medico illustrado 
(grifos nossos)

163
. 
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Por meio dessa vigorosa e extensa defesa de A Federação para com o 

companheiro de partido de São Gabriel, encerra-se essa questão. Algumas das 

peças que faltavam nas outras notícias acabaram por reveladas nesse desfecho. 

Dois tópicos que urgem para análise. Começaremos pela utilização de um discurso 

de falta de legalidade para deslegitimar tanto as justificativas quanto as ações de 

Justo de Sá Britto, moldando-o como homem que teria desafiado Diocleciano para 

um duelo por estar convencido que o médico teria cegado sua esposa (sem ter o 

devido conhecimento profissional para chegar a dita conclusão) por um mau 

tratamento e que não aceitava outra forma de reparação (“uma vez que este 

declarou que ser o meio o único que acceitava”). O jornal não dá para ele qualquer 

respaldo de uma tentativa de defesa de honra de sua esposa (a qual está presente), 

tornando-o assim alguém intransigente, bárbaro e beirando o criminoso ao mesmo 

tempo em que mostra um Diocleciano acessível, ético, hospitaleiro e dedicado 

enquanto médico. Passando para o próximo ponto, retornamos a ver a questão da 

honra profissional sendo algo importante e motivador de contendas. 

Há de forma muito explícita uma justificativa plausível para A Federação dos 

atos de Diocleciano pelas ofensas contundentes enquanto especialista e, 

principalmente, pelo mesmo ter sido desafiado para duelar. Como também 

abordamos antes, o fato de ser desafiado não poderia ser ignorado, pois isso 

demonstraria uma covardia e um consequente “suicídio social”164 que um homem 

visto como liderança municipal do PRR em São Gabriel não poderia deixar 

acontecer. E justamente por Diocleciano estar ligado diretamente ao partido A 

Federação se preocupou em fazer uma defesa tão ativa do mesmo, embora 

possamos notar que ocasionalmente a redação faça discursos contraditórios, como 

apoiar a defesa da honra por meio do duelo ao mesmo tempo em que se utiliza do 

argumento que o duelo é ilegal para invalidar as prerrogativas do oponente de algum 

correligionário. De toda forma, percebemos como a honra era um atributo utilizado 

pelo periódico para defender seus partidários quando assim fosse necessário. Isso 

se tornará ainda mais latente no próximo subcapítulo. 

Saindo dos duelos impedidos, abordaremos agora o único combate noticiado 

que aconteceu e teve consequências mortais para um dos seus participantes, no dia 

20 de julho de 1909. 
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Em Bagé, foi encontrado morto Ponciano Martins, aguadeiro, empregado do 
sr. José Guisolfi. 
O cadáver apresenta ferimentos de faca, dois de gravidade, alem de outros. 
Ponciano, altercára, numa venda, com Octavio Gomes, terminando a 
acalorada discussão por um convite para duello. 
Este realmente deu-se, travando Octavio e Ponciano lucta desesperada, da 
qual resultou a morte deste

165
. 

 

Essa é a única notícia encontrada no jornal em que vemos pessoas de 

classes menos abastadas sendo relacionadas a um combate categorizado como 

duelo. Presumimos que o trágico destino de Ponciano seja revelado nas páginas do 

impresso pelo mesmo ser empregado de um comerciante referenciado 

respeitosamente com o pronome de senhor, provavelmente alguém ligeiramente 

relevante na cidade de Bagé no período para que A Federação fizesse questão de 

tratá-lo com tal formalidade. Contudo, por meio do relato objetivo e mínimo do 

impresso, não podemos categorizar a situação como um verdadeiro duelo, assim 

sendo mais seguro classificá-lo como uma escaramuça. As próprias armas 

utilizadas, que aparentemente foram facas (ao menos por parte de Octavio), não 

condizem com um duelo padronizado, embora esse tipo de combate com facas seja 

algo presente pelos sul-rio-grandenses nas regiões de fronteira do Brasil166. 

A honra e os duelos finalmente se materializaram no Rio Grande do Sul do 

fim do séc. XIX e começo do XX por intermédio de A Federação nesse subcapítulo, 

o que torna possível projetarmos algumas respostas para as perguntas que 

movimentaram essa pesquisa. Sobre os protagonistas dos duelos, em sua maioria 

vemos homens letrados e de uma elite intelectual, com destaque para os bacharéis 

das mais diversas áreas (Direito, Medicina, Engenharia), além de um militar (Major 

Justo de Sá Britto) tendo exceções com um artista circense (o ilusionista Gagliastri), 

um aguadeiro (Ponciano) e dois homens indefinidos (Paulo Moreira e Raphael, sem 

sobrenome). A respeito de particularidades em duelos brasileiros que os 

distinguiram dos europeus, não é possível ver algo nas contendas locais que seja 

tão díspar. Se pensarmos no caso da briga entre os advogados em Pelotas e o porte 

de um revólver por parte de Álvaro da Silva e o uso de faca por parte de Octavio em 
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Bagé, vemos armas que saem do padronizado pelos manuais que regulamentam os 

duelos, entretanto, nos dois contextos não há uma defesa da honra aos moldes 

propostos pelos ditos códigos cavalheirescos. Falando sobre a própria defesa da 

honra, os motivos que impulsionam os duelos mostrados pelo periódico são os 

seguintes: ofensa à honra profissional (2 casos), ofensas pessoais impulsionadas 

pela imprensa (2 casos), por questão de dívida (1 caso), defesa da família (1 caso) e 

motivos não explicitados (3 casos)167.  

Por último, para pensarmos sobre como A Federação retrata a prática do 

duelo, a sua parcialidade se faz perceptível no caso envolvendo Diocleciano de 

Azambuja, porém o próximo subcapítulo será ainda mais elucidativo para que 

possamos compreender a postura do jornal sobre a honra e a sua defesa pelas 

armas. 

 

2.2. “Honrados patrícios” e a defesa da honra: o Partido Republicano Rio-

grandense em evidência 

 

As páginas de A Federação não expõem somente duelos de nomes 

ordinários. Figuras importantes dentro do PRR também se revelam inseridas em 

questões envolvendo a defesa da honra, como é o caso das três próximas (e 

últimas) ocorrências que traremos para essa pesquisa. Tentaremos não sair do 

objetivo principal desse trabalho, que é abordar sobre a honra e os duelos, porém 

será inevitável contextualizarmos o que cerca os duelos que serão aqui expostos, já 

que os três casos são em períodos distintos da história do partido, além de 

relacionar o valor que a própria honra acaba por ter para a política e os seus 

agentes. Como dito anteriormente, nenhum dos casos que serão aqui citados 

aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, porém acreditamos que eles se fazem 

importantes para contribuir com essa pesquisa no sentido que expõem pessoas 

relevantes na política federal do período e como a honra está presente no mundo 

destas. Embora Dr. Diocleciano Azambuja, personagem que introduzimos há pouco 

também fosse ligado ao PRR, não era um indivíduo de mesma envergadura e 

impacto dos que serão trazidos a seguir, além de o primeiro ter sua odisseia em 
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defesa da honra no território rio-grandense, coisa que não ocorre com os homens 

que serão abordados nesse subcapítulo. Com isso explicado, seguimos.  

O primeiro nome envolvido que encontramos é o de Joaquim Francisco de 

Assis Brasil, figura notória e fundamental na fundação do partido em 1882. O relato 

a seguir foi publicado em A Federação em 10 de março de 1891, nove meses antes 

do mesmo romper com o PRR e Castilhos168. 

Um duello (sic) 
A Gazeta de Noticias do Rio communicaram o seguinte: 
«Aquelles que acompanharam a polemica travada ultimamente na imprensa 
entre o dr. Assis Brasil, o deputado pelo Rio Grande do Sul, e o dr. José 
Hygino, senador por Pernambuco, sabem que afinal essa discussão tomou 
feição altamente contraria á delicadeza dos sentimentos dos dous 
contendores. 
Depois do ultimo artigo que o dr. Assis Brasil publicou, o dr. José Hygino 
julgou-se por tal forma offendido que, para desaffrontar-se, pediu ao 
almirante Custodio José de Mello e ao dr. Almeida Pernambuco o favor de 
exigirem, do seu adversário, ou a retirada da offensa por declaração publica 
ou uma reparação pelas armas. 
O dr. Almeida Pernambuco e o almirante Custodio José de Mello não 
conseguiram do dr. Assis Brasil outra resposta, sinão que enviaria os 
mesmos cavalheiros dois de seus amigos para resolveram a questão. 
Encontram-se os amigos do dr. Hygino com os srs. General Julio da Frota e 
o dr. Ramiro Barcellos, testemunhas do dr. Assis, e depois de exgotados 
todos os recursos empregados para uma solução pacifica e honrosa, 
resolveram que os antagonistas se bateriam. 
Classificada a offensa e recusada a espada, arma escolhida pelo dr Hygino, 
por não saber manejal-a, nenhum dos contendores, e ser ridículo um duelo 
em taes condições, ficou resolvido o seguinte: 
O duello seria a pistola, ambas as armas carregadas; os adversários a 25 
passos um do outro, devendo atirar ambos ao mesmo tempo, ao signal 
convencionado, sem permissão de pontaria. 
Trocados os tiros, dar-se-ia por terminado o incidante e desaggravada a 
honra, qualquer que fosse o resultado. 
Indo os srs. Almirantes Mello e dr. Pernambuco ao escriptorio do Dr. 
Furquim Werneck, em busca de duas pistolas de duello, tiveram que 
modificar, de sua parte, a resolução tomada, e voltando ao general Frota e 
dr. Barcellos, expuzeram haver-lhes aquelle cavalheiro garantido ser o dr.  
Assis Brasil um exímio atirador de pistola, e até exercitado no tiro 
instantâneo a commando, e, atendendo a que lhes corria o dever de não só 
zelar pela honra, como pelas probabilidades favoráveis á vida do amigo que 
representavam, não consentiram no duello sob as clausulas adoptadas. 
Responderam os srs. General Frota e dr. Barcellos que havia manifesto 
engano na affirmação do dr. Werneck, que, de facto, já tinham referido 
anteriormente, sabiam ser o dr. Brasil hábil atirador ao alvo, mas que 
podiam igualmente garantir que nunca se exercitara no tiro repentino á voz 
de commando, que, todavia para não impossibilitar o encontro, por motivo 
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de desigualdade de condições, propunham realisar-se o duello a uma arma 
carregada e outra não, tirando-se á sorte a distribuição d’ellas. 
Contestaram o almirante Mello e o dr. Pernambuco que, ainda n’estas 
condições, não consideravam no mesmo pé a sorte dos contendores, 
porquanto, podendo caber a arma carregada ao dr. Hygino, não sendo elle 
adestrado no uso da pistola, o risco que corria o adversário era muito menor 
do que aquelle a que elle estaria sujeito, invertida a decisão da sorte. 
Sendo só acceitavel este alvitre no caso de atirarem-se á queima-roupa, 
hypothese aliás já eliminada, por não se ter admittido na classificação do 
caso, como exigível, a morte de um dos contendores, é unanime a decisão 
tomada, de rejeitar-se a espada pelas razões já adduzidas, não podendo 
elles acceitar a pistola pelas ponderações constantes da declaração do dr. 
Werneck, e convencidas as testemunhas de que haverem dado ambos os 
contendores sufficientes provas de valor, acceitando quaesquer condições 
que lhes fossem impostas para o duello, ficou encerrado o incidente, 
julgando-se impossível o encontro pelas razões expostas. 
Declarando-se, finalmente, todos satisfeitos, relativamente aos interesses 
que representavam, e julgando do mesmo modo satisfactoria e honrosa a 
terminação do incidente, deram por finda a sua missão. 
O que acabamos de referir colhemol-o das actas das sessões realisadas 
para a solução da questão, de que acabamos de nos occupar»

169
. 

 

Trataremos de analisar primeiro os elementos que nos referiremos como 

internos, que são referentes à notícia em si para, em seguida, abordarmos as 

questões que não estão explícitas, externas, mas passíveis de interpretação. Sobre 

a primeira, que fala sobre a defesa da honra em si, é uma questão que se desenrola 

por motivos que já apareceram no presente trabalho170. Certamente é a notícia mais 

detalhada em que se aborda o papel atribuído às testemunhas em uma situação pré-

duelo. Tanto por parte dos representantes do rio-grandense (Ramiro Barcellos e 

Júlio da Frota) quanto dos do pernambucano (Custódio de Melo e Almeida 

Pernambuco), há um intermédio que vise equilibrar o combate, de modo que a honra 

possa ser devidamente restaurada. Curiosamente, a decisão por encerrar a 

contenda de forma diplomática só se dá pela falta de consenso entre as 

testemunhas, já que acabou por ser impossível chegar a uma regra de combate que 

colocasse os dois duelistas em pé de igualdade. De qualquer maneira, a questão da 

honra foi restaurada tanto para o deputado quanto para o senador. 

Mudando nosso foco para a análise externa, nos voltamos para a forma como 

a notícia foi publicada em A Federação. A mesma se dá de modo extremamente 

                                                             
169

 Um duello. A Federação, Porto Alegre, 10 Mar 1891, p. 2. Acervo da Hemeroteca Digital. 
Biblioteca Nacional Digital. 
170

 É notório elucidarmos que Assis Brasil era alguém que escrevia para a imprensa desde a época 
em que cursava Direito em São Paulo, algo pelo qual era destacadamente conhecido, o que pode 
ajudar a compreender os motivos que levaram José Hygino a pedir uma reparação pelas armas. Cf. 
SACCOL, Tassiana Maria Parcianello. De Líderes Históricos a Opositores: as dissidências 
republicanas e o jogo político regional (Rio Grande do Sul, 1890-1907).  2018. 190 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2018, p. 70-71. 



60 
 

pontual, replicando o relato da Gazeta de Notícias, sem demonstrar qualquer tipo de 

apoio explícito ao seu correligionário. Para pensarmos por qual motivo não haveria 

um posicionamento mais firme do periódico, voltaremos para o relacionamento de 

Assis Brasil para com o líder do PRR e seu cunhado, Júlio de Castilhos no momento 

em que o duelo acontece171. A pesquisadora Tassiana Saccol, estudando as 

dissidências (e os dissidentes) do partido ao longo de sua existência pontua que 

desde 1887, os desarranjos entre Assis Brasil e Castilhos começavam a ser 

latentes172.  Embora nove meses seja um tempo considerável até a ruptura de Assis 

Brasil para com o PRR, certamente a tensão já existente do partido173 e o 

escalonamento dos desafetos entre os dois republicanos que se iniciara ainda em 

fevereiro do dito ano174, nos ajuda a explicar a falta de solidariedade do jornal de 

Castilhos, o qual ainda estava à frente de sua redação, para com o cunhado com 

quem tanto se desentendia até nas coisas mínimas175. Sendo assim, os desafetos 

de Castilhos, que sempre foram transparentes nas páginas de A Federação para a 

oposição aberta, de mesma forma se evidenciam na rivalidade até o momento 

velada. 

O assunto do duelo de Assis Brasil torna às páginas do impresso cinco meses 

depois, em 6 de agosto, falando mais especificamente do desfecho jurídico 

implicado para os dois contendores, mas com o mesmo tom indiferente presente na 

notícia anterior. 

 
 

Duello Assis-Hygino 
Eis, na sua integra, o parecer da comissão de constituição, legislação e 
justiça da camara dos deputados, sobre a petição do 2º promotor publico do 
districto federal, requerendo licença para dar denuncia contra os deputados 
Assis Brasil, Almeida Pernambuco e Custodio de Mello: 
«A commissão de constituição, legislação e justiça, depois de examinar e 
discutir uma petição em que o 2º promotor publico do districto federal requer 
á camara licença para dar denuncia perante o juízo competente, contra os 
deputados Joaquim Francisco de Assis Brasil, Joaquim José de Almeida 
Pernambuco e Custodio José de Mello, por haver o primeiro aceitado do 
senador José Hygino Duarte Pereira um desafio para duello, de que foram 
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portadores os outros dois, incorrendo, por isso, o primeiro na penalidade do 
art. 308, e os outros dois na do art. 311 do código penal da Republica; [...] 
Considerando que o peticionário, limitando se a lludir a uma discussão pela 
imprensa entre o senador José Hygino e o deputado Assis Brasil, não 
instruiu sua petição com documento algum, pelo qual se possa saber si, 
realmente, aquelle senador desafiou para duello o deputado Assis Brasil, si 
este deputado acceitou o desafio e si os deputados Almeida Pernambuco e 
Custodio de Mello foram portadores do mesmo desafio; 
Considerando, portanto, que a camara não póde dispor de elementos de 
convicção para deliberar sobre a procedência do requerido pelo peticionário, 
é de parecer que a camara não tome conhecimento do requerimento do 2º 
promotor publico do disctricto federal, por não tel o devidamento instruído. – 
Aristides Lobo, Francisco Glicerio, Leovigildo Filgueiras, Gonçalves Chaves, 
Angelo Pinheiro, Chagas Lobato»

176
. 

 

Como era de se esperar, como não houve de fato um duelo, além da falta de 

qualquer evidência (como, por exemplo, atas das testemunhas sobre o acordo que 

encerraria a questão, as quais foram citadas na notícia anterior) não teria qualquer 

base para que houvesse uma condenação de nenhuma das duas partes envolvidas 

na questão de honra. A manutenção de uma postura impassível do jornal corrobora 

que o crescente esfacelamento das relações entre Assis Brasil e Júlio de Castilhos 

pode ser percebido a partir da posição tomada (ou nesse caso, a ausência de) por A 

Federação. Em paralelo, quando se trata de um correligionário importante para o 

partido, o periódico não pouca esforços para legitimar suas ações. Partiremos assim 

para esse polo oposto. É importante ressaltarmos que em 1903, Júlio de Castilhos já 

havia falecido, o que traz uma diferença política que também traz suas 

consequências para a redação do jornal. 

No dia 23 de maio de 1906, chega por intermédio do serviço telegráfico 

prestado ao jornal A Federação o seguinte informe: 

RIO, 23 – Devido a injurias publicadas pelo Correio da Manhã contra o 
senador Pinheiro Machado, este desafiou Edmundo Bittencourt, redactor 
daquelle jornal, para um duello. 
O senador Pinheiro deixou a Edmundo Bittencourt a escolha das armas. 
Este escolheu a pistola e marcou a distancia de vinte passos. 
O senador Pinheiro exigiu que a distancia fosse reduzida a dez passos. 
O duello realisou-se hoje, ás cinco horas da manhã, na praia de 
Copacabana. 
Foram padrinhos: o senador Ramiro Barcellos, por parte do senador 
Pinheiro, e Vicente Piragibe, por parte de Edmundo Bittencourt. 
Chegados ao terreno, onde devia realisar-se o duello, foi tirada a sorte entre 
os padrinhos, para ver quem atiraria primeiro. 
Coube a sorte a Edmundo Bittencourt. 
Dado o signal, Edmundo disparou a pistola, negando fogo a arma. 
Os padrinhos mandaram, então, o senador Pinheiro atirar. 
Este deu um tiro para o ar. 
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Cabendo a vez a Edmundo Bittencourt, este atirou, errando o alvo, e 
passando a bala proximo á cabeça do senador. 
Tocando a vez ao senador Pinheiro Machado atirou tambem, ferindo 
Edmundo Bittencourt no hypocondrio. 
Examinado pelo senador Ramiro Barcellos verificou que o ferimento é 
grave. 
A bala está alojada no interior do ventre. 
Edmundo Bittencourt foi retirado do campo do duello para a sua residencia. 
O senador Pinheiro Machado almoçou depois em sua residencia, sendo 
acompanhado por numerosos amigos. 
Pinheiro Machado compareceu hoje mesmo ao Senado, sendo muito 
felicitado (grifo nosso)

177
. 

 

Depararmos-nos com José Gomes Pinheiro Machado, um dos políticos mais 

influentes da República Velha, desafiando um jornalista para um duelo e vencendo-o 

(mesmo que já sendo sido referenciado nesse trabalho), pode ser à primeira vista 

um evento encarado como inusitado. Contudo, se nos aprofundarmos na figura do 

senador e no contexto em que se deu o conflito em pauta, poderemos compreender 

as fortes motivações que o impulsionaram para bater-se em armas com Edmundo 

Bittencourt. Seguindo a ordem agora pré-estabelecida, vamos iniciar com uma ligeira 

análise do político natural de Cruz Alta. 

Seus biógrafos, especialmente Newton Alvim, dão um enfoque para como a 

questão da honra era importante para Pinheiro, virtude que permeia inúmeros dos 

discursos do parlamentar no senado durante os seus mandatos178. Em ocasião 

anterior a essa, em um desentendimento do senador para com o General Carlos 

Teles em 1898, onde o rio-grandense teria sido caluniado pelo general, a solução 

encontrada por Pinheiro Machado seria recorrer aos tribunais179, o que destoa com a 

postura tomada na questão envolvendo Edmundo e também ao próprio preceito de 

recorrer às leis para resolver a honra manchada. Paralelamente, existem elementos 

perceptíveis dos ideais de honra e também de virilidade de Pinheiro Machado 

durante a sua trajetória. O principal exemplo é a percepção do mesmo como um 

“líder guerreiro” nas correspondências trocadas com Venâncio Aires, seu tio e 

tutor180, onde o segundo exalta uma aura de “herói de guerra” que Pinheiro Machado 

possuiria por ter lutado na Guerra do Paraguai com somente 14 anos de idade, 
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tendo por isso desde cedo o respeito dos seus subordinados, a “peonada”, nas 

estâncias que possuia181. Segundo Diego Devincenzi,  

O relato de Venâncio reforça que José Pinheiro Machado era respeitado 
pelo grupo de agregados de suas estâncias, incluindo a sua fama como um 
homem acostumado a guerrear e esses fatores seriam importantes para as 
disputas políticas. Tal tese pode ser aplicada ao conjunto familiar: tanto o 
patriarca, Antônio [pai de José Pinheiro Machado], como seus filhos, [...] 
envolveram-se em atividades bélicas e isso foi um recurso utilizado por 
todos [...] para se lançarem à atividade político-partidária

182
. 

 

De tal maneira, mostrar-se como um homem firme e honrado provavelmente 

era uma obrigação arraigada para que o senador mantivesse suas bases de apoio e 

seu próprio prestígio enquanto um líder destacado, o respeitado General da Divisão 

Norte183 e um articulador importante do Rio Grande do Sul para com o governo 

federal. Na conjuntura em que se dá o duelo, também é preciso abarcar a relação do 

Correio da Manhã para com Pinheiro Machado em união com o que acontecia na 

política nacional em época. Luiz Antônio Duarte, pesquisador da área da 

comunicação, diz que o Correio da Manhã, fundado em 1901 por Edmundo 

Bittencourt, foi um jornal que nasceu para quebrar com a “austeridade” dos demais 

periódicos do país, pois as demais redações seriam supostamente financiadas pelo 

então Presidente da República, Campos Salles, para trazer somente notícias que 

beneficiassem o governo. Dessa forma, o Correio da Manhã assumiu para si a 

característica de um impresso de aberta oposição ao governo, qualquer que 

fosse184. O que parece certo é que o Correio atacava sistematicamente Pinheiro 

Machado por sua influência e atuação no senado, levando em consideração Duarte 

e Devincenzi185. 

Para fins de contextualização, no ano de 1906 o rio-grandense teria sido o 

principal articulador para a candidatura e vitória do mineiro Afonso Pena como 

Presidente da República, sendo bem sucedido por articular as bancadas estaduais 
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da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Paraná e Rio de Janeiro 

para que apoiassem o candidato do Partido Republicano Mineiro (PRM). Essa 

coligação elaborada por Pinheiro acabaria por ser chamada de “Bloco”, da qual ele 

seria o líder, o que mostrava o seu prestígio e influência na política brasileira, 

fazendo-o assim o principal alvo do Correio da Manhã186. Em maio daquele ano, a 

polêmica que estampava o jornal envolvia uma suposta manobra feita por Pinheiro 

Machado de ter “degolado”187 um candidato, por meio de sua influência manipulando 

a Comissão Verificadora de Poderes, para que o senador Augusto de Vasconcellos 

fosse titulado, fazendo assim Edmundo Bittencourt partir para um ataque violento 

contra o parlamentar rio-grandense ainda no início do dito mês188.  

Interpretamos que essas novas ofensas proferidas tenham sido cruciais para 

que Pinheiro Machado decidisse reparar sua honra pelas armas, já que segundo o 

mesmo as injurias de Bittencourt teriam sido dirigidas à sua pessoa enquanto 

cidadão e não como político189. Logo, para um político que prezava pela honra 

pessoal e pelo seu próprio prestígio enquanto líder militar tornava-se impossível não 

agir a respeito dos ataques sofridos pelo Correio da Manhã. Temos assim o desafio. 

Voltando para a análise do telegrama enviado para A Federação, elementos 

se repetem: o desafio, a ação das testemunhas para regrar o combate, a 

combinação de um local e o duelo em si. Entretanto, esse é o primeiro caso em que 

o desfecho do duelo é muito positivo para o seu vencedor (“compareceu hoje 

mesmo no Senado, sendo muito felicitado”), de modo que conseguimos perceber um 

pouco dos “ganhos sociais” de um indivíduo por defender sua honra em duelo. E o 
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órgão do PRR fará questão de tentar aproveitar-se da vitória de Pinheiro para elevar 

seu prestígio e o do próprio partido nos dois próximos dias. 

RIO, 23 (ás 7h50 noite) – Foram padrinhos do senador Pinheiro no duello, 
hoje pela manhã realisado em Copacabana, o general de divisão Hermes 
Rodrigues da Fonseca e o senador Ramiro Barcellos.  
Por parte de Edmundo Bittencourt serviram de testemunhas os redactores 
do Correio da Manhã Osmundo Pimentel e Vicente Piragibe. 
Edmundo Bittencourt foi ferido na fossa illiaca direita, constando que a bala 
está alojada próximo á espinha dorsal. 
Seu medico, o dr. Daniel de Almeida, considera leve o ferimento

190
. 

 

Temos aqui mais informações, adicionando o nome de Hermes da Fonseca, 

amigo de Pinheiro Machado, homem no qual ele “bancaria” a eleição no ano de 

1910191, mostrando o nível de confiança que o senador depositava no então general. 

Esse telegrama está localizado na segunda página da edição de 24 de maio, mas na 

primeira página da mesma está o primeiro posicionamento da redação, onde saímos 

do factual e nos debruçamos sobre a primeira defesa de A Federação para com o 

senador. 

Senador Pinheiro 
Em desaffronta 

A vida dos homens é cada vez mais um repasto preferido da diffamação 
calculada dos que exploram a industria jornalística. 
E quanto mais eminente é o homem publico, quanto mais rija e inamolgável 
o resguarda a couraça da honra, quanto mais profícuo alastra o seu vasto 
prestigio, e avultam os seus méritos, tanto mais revolta contra si a alma 
tortuosa dos agitadores, tanto mais lhe irrita as inclinações desvairadas. 
O egrégio senador general Pinheiro Machado acaba de ser jungido pelo 
pelourinho da injuria e da calumnia. Resolveu desforçar-se batendo-se com 
o offensor. Entendeu esmagar assim o auctor das diatribes e aleives 
jogados á sua dignidade. 
Julgou necessário lavrar essa licção excepcional, embora esquecendo a 
sua culminantissima posição pessoal e política, para conter, – com risco da 
própria preciosa existência a que estão cada vez mais vinculados os 
destinos nacionaes, na actualidade – a onda de diffamação, que tudo vae 
assoberbando e salpicando de lama as mais caracterisadas 
individualisações de nossa pátria. 
E, incólume, desaffrontado pelo meio que preferiu, havendo temerariamente 
exposto a vida ao acaso da sorte e de uma pontaria certeira, generoso e 
cavalheiro em face da morte, voltou o conspícuo brasileiro para os braços 
de seus amigos, para o seio do Senado, tendo formulado, com sua 
conducta, uma advertência aos profissionaes da calumnia e erigido uma 
barreira em defeza dos que se dedicam á vida pública. 
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O Riogrande (sic) do Sul republicano se congratula com o eminente patriota 
por vel-o sair incólume do imprevisto e supremo lance da arrojada 
desaffronta (grifos nossos)

192
. 

 

A narrativa apresentada por A Federação exalta a coragem e a superioridade 

enquanto homem de Pinheiro Machado, já sendo destacado pelo próprio impresso 

como importante para os rumos do país, ao arriscar a própria vida para dar uma 

lição ao redator do Correio da Manhã, dando a entender que o senador teria dado 

assim um exemplo e um aviso para outros periódicos não mais desferissem ataques, 

embora essa última parte seja, a nosso ver, mais um aviso que parte da redação de 

A Federação do que um objetivo do próprio Pinheiro Machado. O duelo do senador 

se torna, para o impresso do PRR, quase como um feito heroico (“generoso e 

cavalheiro em face da morte”), um ato que se torna memorável na defesa da sua 

honra, a qual estaria diretamente ligada aos rumos do Brasil segundo o próprio 

jornal. A defesa inflamada do seu principal correligionário a nível nacional prossegue 

no próximo dia, tendo ainda mais fôlego, como veremos agora. 

SENADOR PINHEIRO 
Um incoercível frêmito de apprehensão e receio, de duvida e temor, 
empolgou os corações republicanos mal que se propalara a noticia de se 
haver batido em duello o eminente e prestigioso leader da colligação, nosso 
egrégio patrício senador Pinheiro Machado. 
Graves, gravíssimos, ponderavam todos unisonamente, deviam ser os 
motivos que induziram o bravo general gaucho a esse lance arriscado. 
E ninguém enganou-se a tal respeito. 
Infelizmente os Aretinos pullulam. A baba peçonhenta de um delles 
pretendendo atingir a intemerata alvura da honra do eminente varão, uma 
gloria do Rio Grande, foi de mister applicar ao asqueroso calumniador o 
castigo que sua audácia insólita reclamava. 
A honra de um político como o general Pinheiro Machado não lhe pertence 
exclusivamente: é um precioso patrimônio da corporação em que serve, que 
inspira e commanda. 
E’ bem de se ver que cogitando-se de si unicamente o excelso cidadão e 
preclaro patriota relegaria ao despreso o miserável e audacioso flibusteiro 
da honra alheia. Como, porém, tenha lhe cabido, na vida nacional, saliente 
e conspícua funcção emanada da confiança do paiz inteiro, o altivo 
representante do Rio Grande do Sul sentiu-se no dever, cumprido com 
firmesa e brilho, de corrigir o anonymo que buscara vãmente marcar o lustre 
de uma reputação que se fez no devotamento ao serviço social e na defesa 
integérrima das apirações republicanas da nação. 
Quase insuperável era a distancia que houve de vencer o glorioso paladino 
republicano para chegar ao nivel de seu obscuro diffamador: só mesmo 
uma comprehensão severíssima das responsabilidades tremendas com que 
arca o creador e guia do bloco republicano e que o impellem a não admittir 
suspeitas desairosas sobre o seu nome impolluto conduziriam o magnimo 
senador patrício a uma desaffronta completa como a que tirou do misérrimo 
e infeliz gazeteiro acostumado e explorar com a honra dos mais eminentes 
servidores das instituições. [...] 

                                                             
192

 Senador Pinheiro. Em desaffronta. A Federação, 24 Mai 1906, p. 1. Acervo da Hemeroteca 
Digital. Biblioteca Nacional Digital. 



67 
 

Afortunadamente, a desaffronta do eminente patriota rio-grandense foi 
cabal. O partido republicano, o Rio Grande, a nação dispensavam ao 
impolluto chefe do bloco esse supremo heroísmo da honra. Maior talvez que 
o da resignação com que se costuma deixar as víboras esvurmarem sua 
peçanha. 
Comtudo era forçoso [ILEGÍVEL] que um exemplo edificante, uma licção 
nobre e digna, viessem mostrar aos especuladores que conspurcam a 
augusta magistratura da imprensa, vendendo seus louvores ou o seu 
silencio como os homens altivos se desforçam airosamente. 
Não é cousa que se deixe sem reparo a magnanimidade do egrégio rio-
grandense: perdendo seu contendor o primeiro tiro, fácil lhe fora liberta-se 
logo do impertinente garoto que o insultara. 
Entanto, generoso como todo o homem são, puro e certo de sua 
superioridade, o general gaucho descarregou sua arma para o ar, 
abandonando o alvo! 
Deviam certamente ruborisar-se de pejo as faces do insolente salteador da 
honra alheia, se isso podesse acontecer a quem não hesita em atirar a 
salsugem que vae n’alma e corróe-lhe o corpo, fibra a fibra, a 
respeitabilidade alheia. 
Mais, se a insensibilidade moral já lhe não houvesse amortalhado o brio a 
esse villão, deveria pejar-lhe e doer-lhe essa prova de commiseração, que o 
mesmo stygma que o marcará eternamente. 
O vilipendio, o insulto, a injuria não attingiam apenas o leal, impolluto 
servidor do regimen: feriam por egual todos quantos se orgulham a 
obedecer sua inspiração na política brasileira e o que elegeu-o seu 
representante. [...] 
Congratulamos-nos com o partido republicano e com a nação por ter saído 
materialmente illeso na pugna sangrenta quem sempre illeso tem estado 
moralmente no convívio dos homens honestos e imputáveis. – Emilio de 
Campos (grifos nossos)

193
. 

 

Alguns itens que foram comentados no primeiro artigo prevalecem nesse: a 

noção de uma superioridade de Pinheiro e o duelo sendo um tipo de lição para o 

redator “caluniador” do Correio da Manhã, o qual é categoricamente ofendido nos 

dois artigos abordados. Todavia, nesse segundo texto, outras percepções sobre o 

duelo e sobre a própria figura do senador se revelam. A primeira é quando Emilio de 

Campos, autor do presente escrito, diz que a honra pública de Pinheiro Machado 

não pertence somente ao mesmo (“A honra de um político como [...] Pinheiro 

Machado não lhe pertence exclusivamente: é um precioso patrimônio da corporação 

em que serve, que inspira e commanda”). É possível interpretarmos que há nessa 

frase a noção de uma “honra partidária”, que nada mais seria que a honra coletiva 

da bancada federal do PRR. Se formos mais além, podemos interpretar a 

“corporação” dita por Emilio como uma referência ao próprio Bloco.  

Com esse pressuposto, haveria uma justificativa por parte do jornal de que 

Pinheiro Machado também duelou para defender a honra do grupo que comandava 

(seja a bancada legislativa do PRR ou o Bloco, um grupo ainda maior). Mesmo que, 
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na visão do próprio autor, recorrer às armas não fosse algo necessário por parte de 

Pinheiro (“O partido republicano, o Rio Grande, a nação dispensavam ao impolluto 

chefe do bloco esse supremo heroísmo da honra”), ele volta a justificar os atos do 

senador como se o mesmo não tivesse e/ou pensasse em defender somente uma 

honra individual (“O vilipendio, o insulto, a injuria não attingiam apenas o leal, 

impolluto servidor do regimen: feriam por egual todos quantos se orgulham a 

obedecer a sua inspiração na política brasileira e o que o elegeu seu 

representante”), expandindo o “alcance” da honra do parlamentar até os seus 

eleitores, o que teria simultaneamente impulsionado e ocasionado a contenda.  

Portanto, vemos que A Federação se preocupa em justificar e elevar as 

razões que levaram Pinheiro Machado a duelar com Edmundo Bittencourt tendo a 

honra coletiva como principal argumento. Ao contrário de todos os outros duelos 

demonstrados aqui, o periódico não faz qualquer menção às leis vigentes que 

proibiam a prática do duelo, talvez por o mesmo já ter se concretizado, mas 

principalmente por se tratar de uma figura central do partido no período, o que 

implicava que a postura do jornal não poderia destoar de um apoio incondicional. A 

Federação fecha a questão com uma provocação à redação do Correio da Manhã, 

presente na segunda página da mesma edição da veemente defesa à Pinheiro 

Machado feita por Emílio de Campos: “O Correio da Manhã não publicou noticia 

alguma a respeito do duello entre o senador Pinheiro Machado e Edmundo 

Bittencourt”194. Como nosso foco de análise é exclusivamente o jornal rio-grandense, 

decidimos não averiguar se houve nos próximos dias uma manifestação do Correio 

da Manhã a respeito do combate. 

Um ano depois, em 20 de maio de 1907, um novo desafio para duelo 

envolvendo membros do PRR é noticiado nas páginas de A Federação, porém o 

repto não possui grandes consequências: 

RIO, 18 (Recebido à noite) – Depois de uma troca de palavras, por occasião 
do embarque do dr. Lauro Müller, o dr. Germano Hasslocher mandou  o seu 
collega, deputado Figueiredo Rocha, desafiar o dr. Ramiro Barcellos para 
um duello. 

Consta que este lhe recusara o aperto de mão
195. 
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Enviada pelo serviço telegráfico do impresso, não havia maiores detalhes 

sobre a questão que ocasionava o duelo além da dita recusa por parte de Ramiro 

Barcellos de apertar a mão de Hasslocher, o que por si só indicava um possível mal-

estar entre os dois homens. No dia seguinte, há uma atualização e conclusão sobre 

o caso. 

RIO, 21 – Está resolvido o caso do duello entre os drs. Germano Hasslocher 
e Ramiro Barcellos, pela seguinte, carta dirigida por este ultimo ao deputado 
Figueiredo Rocha: 
«Confirmo-vos por estas linhas o que vos disse verbalmente em relação ao 
incidente havido entre mim e o dr. Germano Hasslocher. 
Foi um incidente parlamentar, de todos conhecido, que determinou a 
resolução que tomei, e mantenho, de cortar relações com o mesmo senhor. 
Não tenho, nem cultivo o mau instincto de aviltar quem quer que seja, 
mesmo o meu maior inimigo; e si o tivesse, não o applicaria contra uma 
pessoa que está investida de uma representação no meu Estado. 
Não acceitei o cumprimento de Hasslocher para não commetter um acto de 
hypocrisia, que me repugna, retribuindo com uma prova de affecto a sua 
saudação. 
Achei que era mais leal e verdadeiro declarando-lhe minha resolução. 
Eu não fui propositalmente ao logar em busca do sr. Hasslocher para 
manifestar-lhe esta minha resolução, fui ali simplesmente para despedir-me 
de um amigo que partia. 
E’ este o facto, que reputo correcto, no goso de um direito que tem toda a 
gente de atar e desligar suas amizades. 
Sem outro assumpto, subscrevo-me seu patrício, amigo e venerador. – 
Ramiro Barcellos. 
P.S. – Pôde fazer desta o uso que julgar conveniente. – R.B»

196
. 

 

Ramiro Barcellos, por meio dessa carta que foi publicada no impresso, 

confirma a dissolução de uma relação amigável para com Hasslocher. Em época, o 

segundo era deputado federal pelo PRR197, enquanto o primeiro já não mais estava 

no legislativo, tendo abdicado do cargo de senador em 1906, mas permanecendo no 

Rio de Janeiro para se dedicar à medicina, ao jornalismo e a negócios 

particulares198. Infelizmente, não há uma explicação maior sobre o “incidente 

parlamentar” que fez com que a relação entre os dois rio-grandenses acabasse199. 

Trabalhando com o que temos, a recusa de uma saudação respeitosa de Barcellos 

para com Hasslocher pode ser considerada uma ofensa, embora leve. Ainda assim, 

parece que Germano decidiu aceitar a justificativa dada por Ramiro, já que não há 
                                                             

196
 A Federação, Porto Alegre, 21 Mai 1907, p. 1. Acervo da Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional 

Digital. 
197 LOPES, Raimundo Helio & NOLL, Izabel. HASSLOCHER, Germano. In: ABREU, Alzira Alves de 
(coord.). Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930). Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 2012. 

Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica>. Acesso em: 24 Out. 2019. 
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 LOPES, Raimundo Helio & NOLL, Izabel. BARCELOS, Ramiro. In: ABREU, Alzira Alves de 
(coord.). Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930). Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 2012. 

Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica>. Acesso em: 24 Out. 2019. 
199

 A própria historiografia trata pouco de Ramiro Barcellos e Germano Hasslocher, não encontrando 
pesquisas que tratem sobre a trajetória política de ambos. 

https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica
https://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica
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mais qualquer notícia que indique sobre a concretização de um duelo entre as duas 

partes, talvez pelo próprio Ramiro não parecer estar com disposição para pegar em 

armas. Não há uma manifestação mais incisiva de A Federação, provavelmente por 

envolver dois correligionários, o que poderia acarretar em uma situação polêmica e 

complicada para o próprio jornal, o que era desnecessário para uma circunstância já 

em vias de conclusão.  

Temos assim um quadro de políticos rio-grandenses, líderes do partido 

hegemônico do estado, que possuem os ideais de honra e utilizam-se do duelo para 

defendê-la, se for preciso. Assis Brasil, Pinheiro Machado, Ramiro Barcellos e 

Germano Hasslocher acrescentam ao panorama que visamos mostrar nessa 

pesquisa por contribuírem para compreendermos como o duelo pode ser utilizado 

como uma arma política para manutenir prestígio anteriormente adquirido, como é 

com Pinheiro Machado (e que se transmuta em uma ação com prerrogativas muito 

maiores, como a de defender a honra de todo um grupo ligado ao senador), assim 

como utilizado para a defesa da honra um caráter exclusivamente individual, 

tratando de Assis Brasil e Germano Hasslocher. Em contrapartida, a opinião de A 

Federação sobre a validade da honra e do uso das armas para protegê-la também 

se revela de modo extremamente parcial, como podemos identificar comparando o 

comportamento do jornal nos contextos de Assis Brasil e Pinheiro Machado. Embora 

a finalidade de A Federação seja trespassar a imagem de um PRR coeso, por meio 

de uma análise mais profunda circunscrita à questão da honra, percebemos que 

nem mesmo no periódico oficial do partido existe essa coesão200. 

Trespassando a análise focada somente no periódico, uma questão 

importante de ser acrescentada é que a atitude do jornal de propagandear os duelos 

de seus correligionários revela que a política em um contexto mais amplo 

ultrapassava os aspectos da atuação parlamentar. A honra pública, que podia 

manifestar-se de diferentes formas, também possuía igual importância, como 

podemos ver de forma tão latente com o duelo entre Pinheiro Machado e Edmundo 

Bittencourt, por exemplo. De tal maneira, há uma ponte de diálogo entre as 

                                                             
200

 Sobre a falta de coesão dentro do PRR, entramos em concordância com trabalhos mais recentes 
que se aprofundam nessa questão. Cf. GRIJÓ, Luiz Alberto. Foi o PRR um partido político? Logos. 
Canoas: Editora da ULBRA, v. 11. N. 1. Maio de 1997; AXT, Gunter. Gênese do Estado Moderno no 
Rio Grande do Sul (1889-1929). Porto Alegre: Paiol, 2011 e SACCOL, Tassiana Maria Parcianello. 
De Líderes Históricos a Opositores: as dissidências republicanas e o jogo político regional 
(Rio Grande do Sul, 1890-1907).  2018. 190 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. 
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manifestações socioculturais da elite rio-grandense e a política201. Por meio dos 

duelos noticiados por essa elite, conseguimos perceber e refletir como a honra e o 

próprio duelo enquanto prática vinculada à primeira pode ser visto também como um 

ato relacionado à forma de fazer política brasileira do início do séc. XX202. 
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 O que podemos enquadrar na renovação historiográfica da História Política, denominada Nova 
História Política, pois nos utilizamos de elementos considerados irrelevantes para a História Política 
tradicional, mas que certamente são fatores importantes para a atuação política mais ampla desses 
homens de elite. Sobre a chamada Nova História Política, cf. RÉMOND, René (Org.). Por uma 
História Política. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  
202

 Fenômeno que se assemelha muito com o praticado pelos políticos portugueses no mesmo 
período, conforme RANGEL, Danny Martins. Op. Cit. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A discussão apresentada ao longo de toda essa pesquisa tornou possível um 

amadurecimento para que possamos responder de modo satisfatório as perguntas 

colocadas no início da mesma. Os dois questionamentos formulados, que envolvem 

como nossa fonte, A Federação, retrata a prática do duelo e quem eram os 

protagonistas dessas contendas são, a nosso ver, melhor respondidas em conjunto. 

 A posição do jornal envolvendo a defesa da honra é, como podemos 

perceber ao longo de todo o trabalho, parcial. Embora haja uma tentativa de 

neutralidade enquanto noticiam os desafios, impedimentos e combates de fato, 

quando a mesma envolve personalidades bem quistas para a redação (Pinheiro 

Machado e Diocleciano Azambuja, que são dois correligionários do PRR), a honra 

se torna um adjetivo sólido, valorizado e que justifica os atos. Claro que um jornal 

político-partidário sempre será parcial, visando beneficiar os homens a quem ela 

representa, todavia é perceptível que não há um juízo de valor absoluto por parte do 

periódico sobre a honra. Não há uma opinião única que seja sempre defendida pelo 

mesmo. Conjuntamente, existem contornos que visam salvaguardar o duelo 

enquanto uma ação exclusivamente voltada para a defesa da honra, que pertence a 

uma classe específica: as elites. Isso se torna muito nítido quando falamos sobre a 

escolha de palavras para narrar a confusão entre os advogados Álvaro e Júlio, em 

Pelotas. 

Com esse gancho, falamos sobre quem são os homens que se mostram nos 

duelos noticiados por A Federação. Além da clara exceção de Ponciano Martins, não 

é dito a classe social de Octavio Gomes e os dois duelistas da Praça da Caridade de 

Pelotas, Paulo Moreira e Raphael “de tal”. Sobre os demais, vemos principalmente 

homens com diplomas de ensino superior, o que caracteriza tanto a apropriação da 

honra por essa elite intelectual203 quanto uma escolha do próprio impresso de 

publicar majoritariamente duelos que envolvam homens com o título de “doutor”. Em 

nosso marco temporal, de vinte e cinco anos, termos somente oito duelos no Rio 

Grande do Sul (excluindo as situações envolvendo os nomes do PRR na capital 

federal) pode nos levar a interpretação de que essa prática está decaindo, o que 
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 O que corrobora com o trabalho já discutido de José Remedi. Cf. REMEDI, José Martinho 
Rodrigues. Intelectuais e honorabilidade: o papel dos duelos como forma de pertencimento ao campo 
social. MÉTIS: história & cultura – v. 8, n. 15, p. 167-184, jan./jun. 2009.  
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certamente é verdade204, mas precisamos levar em conta que ocorreram duelos que 

jamais chegaram às redações do jornal, principalmente após o Código Penal de 

1890, em que o mesmo foi tipificado como crime. Ainda justificando, é importante 

pontuar que nossa pesquisa trata somente de um jornal. As possibilidades de outros 

duelos chegarem até nós por intermédio de periódicos de outras cidades, como 

Pelotas, Bagé ou Rio Grande, por exemplo, são grandes. Esperamos ansiosos que 

trabalhos assim sejam feitos no futuro. 

Quanto à presença de particularidades dos duelos brasileiros, e mais 

especificamente, rio-grandenses que destoassem dos conflitos europeus, é uma 

questão mais difícil de ser respondida. Os manuais cavalheirescos, como o do 

Conde de Chateauvillard e os que se sucederam após o dele, são uma forma 

idealizada de como os duelos devem ser e o papel civilizatório que o mesmo teria, 

entretanto seria ingênuo pensar que os próprios europeus tivessem uma maneira 

única para duelar, a qual seria seguida sempre à risca, ignorando sentimentos como 

a vergonha e a própria raiva diante de uma ofensa. Utilizamos esse ideal ao longo 

da pesquisa para tentarmos buscar pontos concomitantes com o que era dito por 

esses escritos. Em muitos dos casos aqui apresentados (Diocleciano, Assis Brasil, 

Pinheiro Machado, Hasslocher e Barcellos, Gagliastri, Zuliani, os duelistas anônimos 

de Porto Alegre) há um padrão que os caracterizariam como duelos “à moda 

europeia”. As prerrogativas para os conflitos, incluindo os que não têm orientação, 

são por questões de honra iguais ao que a historiografia nos diz sobre as 

motivações dos embates na Europa (honra familiar, honra da profissão, “honra 

partidária”, etc.). 

Por último, voltaremos nossa atenção para a dúvida levantada no primeiro 

capítulo, referente a uma possível prerrogativa da honra como atributo reivindicado 

pelas elites eclipsadas durante e/ou depois do movimento de rotação de tal classe 

com o advento da República, proposta por Carlos Alberto Dória205. 

No decorrer das fontes analisadas, não encontramos algo que indique que os 

nossos duelistas estariam ligados a essas elites vinculadas à monarquia. Se 

focarmos especificamente os partidários do PRR, vemos exatamente o oposto: 

                                                             
204 GUILLET, François. O duelo e a defesa da honra viril. In: CORBIN, A.; COURTINE, J. J.; 
VIGARELLO, G (org). História da Virilidade: o triunfo da virilidade, o século XIX. Petrópolis: 
Vozes, 2013, p. 151. 
205

 DÓRIA, Carlos Alberto. A Tradição Honrada. Pagu, nº 2, Campinas: Unicamp/Núcleo de Estudos 
de Gênero, 1994, p. 69-71. 
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homens que são agentes no jogo político republicano que reclamam o valor da 

honra para si. Pinheiro Machado é, nesse quesito, o exemplo perfeito. Em 1906, ano 

em que duelou com Edmundo Bittencourt, o senador apresentava um prestígio e 

influência crescente e por isso utilizou-se das armas para reparar a honra. Cremos 

que um valor tradicional como a honra seja um objeto de desejo das elites que 

ascendem ao poder na República e não uma forma de resistência de uma classe 

dirigente que está sendo alijada do poder. Também se faz importante contextualizar 

que Pinheiro Machado (tanto como os outros membros do PRR que foram 

encontrados relacionados às notícias de duelo) já era pertencente a uma elite 

econômica no Rio Grande do Sul antes da Proclamação da República206.  De tal 

forma, vendo o perfil predominante nas notícias trabalhadas, uma elite intelectual 

composta pelos bacharéis, citaremos a síntese elaborada Remedi: 

[...] através da análise de suas diversas manifestações sociais e 
profissionais, pode-se chegar ao modelo de intelectual/cidadão honrado que 
era desejado como ideal para o convívio no circuito da intelligentsia e aos 
recursos aos quais ele deveria recorrer para preservar a sua honradez. 
Esse verdadeiro modelo de cidadão moderno, apesar de aspirar à 
universalidade, é objeto de disputa entre diferentes agentes que o desejam 
mais ou menos próximo da modernidade e/ou da tradição, ou ainda, por 
paradoxal e contraditório que aparente ser, de ambos (grifo nosso)

207
. 

 

Logo, interpretamos que a honra é um atributo tradicional que tenta ser 

apropriado pela elite, seja ela política (referindo-se aos membros do PRR) ou 

intelectual (abarcando então os outros “doutores” que partiram em defesa desta), 

que desponta na mudança de regime político brasileiro, sobrevivendo por algum 

tempo na contradição do século que se recusa a acabar e o que ainda não está 

pronto para nascer. 

Em suma, tendo o objetivo de somar a outras pesquisas que tratam da honra 

e das formas de reparação da mesma no Brasil, com enfoque no Rio Grande do Sul, 

possuímos a crença de que conseguimos evidenciar como a imprensa é uma fonte 

valorosa para tratar das duas questões, especialmente para os duelos em si. Além 

disso, que possamos ter contribuído para complexificar as dimensões socioculturais, 

(e em menor grau, políticas) dos indivíduos no crepúsculo do séc. XIX, em especial 
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 DEVINCENZI, Diego Speggiorin. A crista do chantecler: José Gomes Pinheiro Machado no 
jogo das mediações políticas brasileiras (1889-1915). 2018. 220 f. Tese (Doutorado) – Programa 
de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018, p. 
39-55. 
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de pertencimento ao campo social. MÉTIS: história & cultura – v. 8, n. 15, p. 167-184, jan./jun. 
2009, p. 181. 



75 
 

os homens, transparecendo como a honra possuía também um significado relevante 

para os homens das elites rio-grandenses e que embora trouxesse prestígio, 

também implicava em obrigações, as quais deveriam – e eram – ser cumpridas 

diante de sua inevitabilidade. 
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