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RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar algumas obras da ficção de Camilo Castelo 
Branco, não sob o viés do Romantismo e Ultrarromantismo, escolas literárias às 
quais normalmente o autor é ligado, mas olhando a produção de um escritor que 
trabalhou com a crítica às escolas literárias, por intermédio da sátira, fazendo uso 
do humor e da ironia. Analisaremos obras de Camilo Castelo Branco e Eça de 
Queirós, considerando as convergências e divergências na ficção de Camilo e 
Eça, escritores influentes em Portugal na segunda metade do século XIX. A partir 
da análise de aspectos fundamentais das obras de Camilo, Coração, cabeça e 
estômago (1862), e A queda dum anjo (1866), e da análise comparativa de 
Eusébio Macário (1879) de Camilo, e O crime do Padre Amaro (1875), de Eça, já 
tratando do Realismo, descrevemos particularidades de personagens, tempo, 
espaço e linguagem, que trazem à tona a riqueza da escrita de Camilo e Eça.  

Palavras-chave: Camilo Castelo Branco. Humor. Ironia. Eça de Queirós. 
Realismo/Naturalismo. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze some works of Camilo Castelo Branco 
fiction, not under the bias of Romanticism and Ultrarromantismo, literary schools to 
which the author is usually on, but looking at the production of a writer who worked 
with the criticism of literary schools, through satire, using humor and irony. 
Analyze works of Camilo Castelo Branco and Eça de Queirós, considering the 
similarities and differences in fiction Camilo and Eça, influential writers in Portugal 
in the second half of the 19th century. From the analysis of key aspects of the 
works of Camilo, Heart, head and stomach (1862), and The fall of an angel (1866), 
and comparative analysis of Eusebio Macario (1879) by Camilo and The Crime of 
Father Amaro (1875) by Eça, already dealing with Realism, describe particular 
characters, time, space and language, which bring out the richness of writing 
Camilo and Eça. 

Key-words: Camilo Castelo Branco. Humor. Irony. Eça de Queirós. Realism / 
Naturalism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

   Apesar do considerável legado crítico a propósito da obra de Camilo Castelo 

Branco desde Teófilo Braga1, historiador da Literatura Portuguesa, até os nossos 

dias, quando iniciei minhas pesquisas sobre Camilo Castelo Branco me surpreendi 

com a limitação temática apontada na obra de Camilo, tanto nos livros didáticos 

sobre literatura portuguesa, quanto nos links visitados na internet, relacionados ao 

nome do autor. Nas pesquisas aparecem, na sua grande maioria, estudos e 

referências acerca de Amor de perdição 2, a obra mais conhecida de Camilo e 

normalmente a referida em livros didáticos e de crítica literária, que classificam o 

autor como ultrarromântico.  Paulo Franchetti, professor e crítico de literatura, aponta 

essa valorização da obra em seu estudo sobre a novela camiliana na apresentação 

do livro Coração, cabeça e estômago: “Nessa descrição, que é a de Prado Coelho e 

também a de Lopes e Saraiva, o ponto alto da produção camiliana não está no final 

do percurso, mas próximo ao começo dele: esse ponto é o Amor de perdição.” 

(FRANCHETTI, 2003, p.XI).  

Após ler alguns livros de Camilo no decorrer do curso de Letras, inclusive 

Amor de perdição, me pareceu estranho pensar no escritor como romântico ou 

ultrarromântico, pois nas suas obras aparecem recursos linguísticos e estéticos 

incomuns ao que habitualmente se percebe nos romances dessas escolas. A 

pergunta que ficou dessa leitura foi: “o que é a escrita de Camilo Castelo Branco?” É 

possível que essa via quase única de tratar da produção camiliana, a partir do olhar 

                                                             
1
 Joaquim Teófilo Fernandes Braga nasceu em 24 de fevereiro de 1843 em Ponta Delgada. Faleceu 

em 28 de janeiro de em Lisboa. Em 1861 vai para Coimbra e ingressa no curso de Direito. Nessa 
época, em suas colaborações no jornal O Instituto e na Revista de Coimbra, já se mostrava contra 
aos exageros ultrarromânticos 1924. Em 1864 publica as obras Visão dos tempos e Tempestades 
sonoras. Essas obras, junto às Odes modernas, de Antero de Quental, são consideradas obras 
revolucionárias, pois têm uma nítida crítica social. Elas são consideradas o estopim que deflagrou a 
polêmica Questão Coimbrã. Dentre as obras de pesquisa e crítica literária estão História da poesia 
moderna em Portugal (1869), História da literatura portuguesa (1870), Teoria da história da literatura 
portuguesa (1872), Manual da história da literatura portuguesa (1875), História do romantismo em 
Portugal (1880), Camões e o sentimento nacional (1891), História da literatura portuguesa (1909). 
Disponível em:<http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=204>Acesso em 15/agosto/2014   

 
2
 Inserimos aqui alguns dos exemplos para demonstrar o tratamento que a obra Amor de Perdição 

normalmente recebe, sobressaindo em relação às demais obras do autor: 
 i.”[...] Da primeira, a obra- prima é, sem dúvida, o Amor de Perdição (1862)”.  Disponível em: 
 <http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/camiliana.htm>Acesso em 20/08/2014.  
ii. “Na obra novelística de Camilo, o veio mais conhecido é o da novela de amor e paixão. Nesse 
gênero, seu Amor de Perdição (1862) ocupa o lugar de obra-prima.” Disponível em: 
 <http://paulofranchetti.blogspot.com.br/2013/06/camilo-castelo-branco-queda-dum-anjo.html> Acesso 
em 20/08/2014.                                    
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sobre Amor de perdição, tenha sido mais presente ao longo do século XX no Brasil, 

onde Camilo foi lido nas escolas e universidades, basicamente. Esse olhar pode 

estar mudando a partir de estudos feitos em cursos de Letras, especialmente nas 

últimas décadas, sobretudo na USP, levando a novas percepções sobre a obra 

camiliana.  

A crítica literária portuguesa, já no ano da morte de Camilo, dava destaque à 

necessidade de estudos sobre sua obra. Jacinto do Prado Coelho 3, estudioso de 

Camilo, publicou em 1946 a obra Introdução ao estudo da novela camiliana, na qual 

cita Fialho D’Almeida 4, que na série de artigos “Figuras de destaque”, para a 

Revista Ilustrada (1890), escreveu: 

Na obra romântica de Camilo há a estudar a linguagem, a enfabulação, a 
ironia, a moral: e, em mais remoto plano, a escola em que podem filiar-se os 
seus romances, e a influência por eles exercida no espírito das gerações 
literárias que vieram. (COELHO, 1981, p.10). 

O escritor aponta, portanto, diferentes possibilidades de leitura acerca da 

obra de Camilo que mereciam e careciam de estudos. Certamente, muitas dessas 

possibilidades foram exploradas, não necessariamente esgotadas e, talvez, a 

linguagem seja uma das que mais poderá nos servir para clarificar algumas 

questões presentes nas obras lidas e aqui mencionadas.  

Para tentar entender, ao menos parcialmente, a sua literatura, decidi fazer a 

monografia final do curso de Letras sobre Camilo, pensando mais especificamente 

numa das obras na qual ele procura declaradamente se colocar como um escritor do 

Realismo/Naturalismo, Eusébio Macário (1879), mas lendo ainda alguns textos do 

período anterior àquele que é considerado o início do Realismo em Portugal.  

                                                             
3
 Jacinto Almeida do Prado Coelho nasceu (1920) e morreu (1984) em Lisboa, onde sempre viveu. 

Licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e aí exerceu, 
durante quarenta anos, a sua principal tarefa de professor. O seu doutoramento antes dos 27 anos 
mostra-o já muito seguro do caminho a percorrer quando, ao propor-se estudar a obra de Camilo 
Castelo Branco, no que designa apenas uma “introdução”, desenvolve um amplo conhecimento de 
“como nasce, cresce e se transforma a novela camiliana” nas suas “vicissitudes biográficas”, 
“ambiente cultural”, considerando, também, a história do “género novelístico antes de Camilo e as 
possíveis influências directas de autores estrangeiros e nacionais”. Disponível em: 
<http://cvc.instituto-camoes.pt/seculo-xx/jacinto-prado-coelho.html#.VDmsp_ldWSo> Acesso em: 
10/10/2014. 

 
4
 José Valentim Fialho de Almeida nasceu em 1857, em Vilar de Frades, Alentejo, e morreu em 1911, 

na vila de Cuba, Alentejo.  Escritor jornalista e português do fim do séc. XIX e começo do XX. 
Disponível em: <http://www.vidaslusofonas.pt/Fialho.htm> Acesso em: 10/10/2014.  
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Das obras lidas, além de Eusébio Macário trataremos de Coração, cabeça e 

estômago (1862) e A queda dum anjo (1866).  

Assim sendo, o objetivo deste estudo é buscar outra possibilidade de leitura 

da obra camiliana, não a partir do olhar que pressupõe a escrita de Camilo ligada 

apenas ao Romantismo e Ultrarromantismo, às novelas passionais, mas um olhar 

sobre a produção de um escritor que trabalhou com a crítica às escolas literárias, 

por intermédio da sátira 5, fazendo uso de recursos como a paródia 6, o pastiche 7, o 

humor 8 e a ironia 9, sem com isso deixar de explorar os sentimentos humanos. 

 Pretendemos demonstrar que a obra camiliana não precisa ser 

necessariamente classificada nessa ou naquela escola, mas que há possibilidade de 

fazer leituras que nos colocam cara a cara com um escritor complexo, que não se 

prendia a “escolas literárias” para escrever sua obra, buscando a revelação de 

outras faces do escritor. 

                                                             
5
 A sátira consiste na "crítica das instituições ou pessoas, na censura dos males da sociedade ou dos 

indivíduos. [...] Envolve uma atitude ofensiva, ainda quando dissimulada: o ataque é a sua marca 
distintiva, a insatisfação perante o estabelecimento, a sua mola básica. [...] A sátira age, sobretudo 
pela deformação caricatural daquilo que se pretende atacar ou desmoralizar. Contém, com 
freqüência, uma intenção reformadora, porque o conceito de sátira está ligado ao sentimento de 
indignação e à vontade de moralizar os costumes. Como elemento motivador da sátira, distingue-se o 
senso do ridículo, que é a percepção do lado cômico de personagens, situações e ideias.” (MOISÉS 
2004, p. 469-470). 

6
 A paródia, segundo Massaud Moisés, é “toda composição literária que imita, cômica ou 

satiricamente, o tema ou/e a forma de uma obra séria. O intuito da paródia consiste em ridicularizar 
uma tendência ou um estilo que, por qualquer motivo, se torna conhecido e dominante”. (MOISÉS, 
2004, p. 388). 

7
  De acordo com Massaud Moisés o pastiche ou pasticho, “[...] designa uma obra literária que imita 

servilmente outra, ou mistura canhestramente trechos de várias procedências. Neste caso, aproxima-
se da montagem, da qual difere por apresentar maior integração dos seus componentes.” (MOISÉS, 
2004, p.342) 
 
8
 O termo humor parece ser de difícil conceituação, uma vez que pode ser aplicado às mais diversas 

situações. A descrição de Massaud Moisés é longa, por isso dela extraímos o que consideramos 
essencial para esse estudo: “A tendência e considerar o humor uma categoria estética indefinível, em 
razão de suas implicações e liames com a ironia, a sátira, o burlesco, o grotesco [...].” (MOISÉS, 
2004, p.226) 

9
 “A ironia funciona, pois, como um processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-se no 

limite entre duas realidades, e é precisamente a noção de balanço entre duas realidades [...] a sua 
característica. [...] Por isso pressupõe que o interlocutor não a compreenda de imediato.” Massaud 
Moisés distingue ironia de sarcasmo, ao afirmar que “a ironia é resultado do inteligente emprego do 
contraste, com vistas a perturbar o interlocutor, ao passo que o sarcasmo lança mão da dualidade 
para aniquilá-lo”. (MOISÉS, 2004, p. 248) 
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Outra via para entender melhor a escrita de Camilo foi comparar uma obra 

camiliana com uma de Eça de Queirós, analisando as convergências e divergências 

na ficção de Camilo e Eça, que foram escritores contemporâneos e influentes em 

Portugal na segunda metade do século XIX. Através da constatação das 

semelhanças e diferenças, buscamos compreender a relevância da literatura do 

escritor Camilo Castelo Branco na literatura portuguesa com o advento do Realismo.  

A partir da análise de alguns aspectos fundamentais das obras de Camilo, 

especificamente de Coração, cabeça e estômago (1862), e A queda dum anjo 

(1866), e da análise comparativa de Eusébio Macário (1879) de Camilo, e O crime 

do Padre Amaro (1875), de Eça de Queirós, já tratando da escola Realista 10
, 

descrevemos particularidades de personagens, tempo, espaço e linguagem, que 

trazem à tona a riqueza da escrita de Camilo e Eça.  

O surgimento dos romances O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio 

(1878), de Eça de Queirós, é tido como o marco inicial dessa nova forma de escrita. 

Buscamos também apontar as aproximações de Camilo com a obra inicial 

de Émile Zola 11, escritor francês que inaugura o Naturalismo na França.12 Além dos 

escritores mencionados, observamos ainda que a ficção de Camilo dialoga com 

eventos políticos, sociais e culturais do período em Portugal, mas também na 

Europa e Brasil. 

                                                             
10

 Marco inicial do Realismo/Naturalismo em Portugal – “Questão Coimbrã” ou “Questão do Bom 
Senso e do Bom Gosto”, assunto sobre o qual tratamos mais demoradamente ao longo do trabalho. 

11
 Émile-Édouard-Charles-Antoine Zola nasceu em Paris em 2 de abril de 1840 e faleceu, também em 

Paris em 29 de setembro de 1902. Torna-se diretor de publicidade de 1862 a 1866, o que abrirá as 
portas do mundo literário para si. Zola foi o fundador e o principal representante do movimento 
literário naturalista. O projeto Rougon-Macquart teve início em 1868, quando estava mergulhado em 
plena leitura da obra de Taine e da Comédia Humana de Balzac. Já havia escrito diversos romances, 
entre eles La Confession de Claude (1865), Le Vœu d'une morte (1866), Thérèse Raquin (1867) 
e Madeleine Férat (1868), e buscava naquele momento construir uma obra original, que não se 
espelhasse em  Goncourt ou Flaubert. Zola tem então a ideia de pintar o retrato de "uma só família, 
mostrando como um grupo de pessoas evolui dentro de um determinado sistema social". Disponível 
em: <http://www.france.fr/pt/homens-e-mulheres-excepcionais/emile-zola-1840-1902.> Acesso em: 
28/09/2014.  

12
 Émile Zola foi o fundador e o principal representante do movimento literário naturalista. Zola 

começou a trabalhar em 1862 no departamento de vendas da uma editora. Quatro anos depois 
decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Suas duas primeiras obras, Contes à Ninon (1864) e o 
romance La Confession de Claude (1865) marcaram a transição para o naturalismo, já 
definitivamente manifesto em Thérèse Raquin (1867). Disponível em:  
 <http://educacao.uol.com.br/biografias/emile-zola.jhtml> Acesso em: 28/09/2014. 
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Na vasta obra camiliana, podemos encontrar um retrato da sociedade da 

segunda metade do século XIX em Portugal, especialmente no que diz respeito aos 

aspectos morais da vida em sociedade, da vida na família burguesa, onde cada um 

tem um papel a exercer. A vida clerical também é questionada, as normas e leis não 

são respeitadas, a não ser em proveito próprio, por conveniência e não consagração 

verdadeira, como é possível constatar na leitura das novelas camilianas, situação 

semelhante à encontrada em Eça de Queirós. Camilo muitas vezes trata dessas 

questões de forma irônica, risível, trazendo à tona assuntos próprios da moral, 

religiosidade e do ufanismo português, demonstrando a tentativa da sociedade de 

parecer moralista, religiosa e nacionalista, sem verdadeiramente ser. 

 Esperamos, ao final desse estudo, confirmar a importância de Camilo 

Castelo Branco numa estética à qual ele normalmente é associado como escritor 

tardio e de menor importância. 

 

2. CAPÍTULO 1 – O TEMPO DE CAMILO CASTELO BRANCO 

 

Camilo Castelo Branco 13 nasceu em Lisboa, em 16 de março de 1825 e 

faleceu em São Miguel de Seide, no dia 1º de junho de 1890. Ficou órfão de mãe 

aos dois anos e do pai aos dez. Por decisão do conselho de família, ele e a irmã 

Carolina foram viver em Vila Real, a cargo de uma tia paterna, Rita Emília, que não 

se desvelava muito em carinho pelos dois órfãos. Aos 16 anos casou com Joaquina 

Pereira da França, camponesa de Friúme, com quem teve uma filha em 1841. Sua 

filha morreu em 1847 e a esposa, de quem já estava separado, em 1848. Camilo 

viveu diversos romances até conhecer Ana Plácido, a mulher com quem viveu até o 

fim de sua vida. Quando se conheceram, Ana Plácido era casada. O romance 

rendeu a prisão dos dois por adultério. Depois de absolvidos, assumiram o 

relacionamento e foram viver em Lisboa. Em 1863, morreu o marido de Ana e o 

casal foi viver na antiga casa da família, em São Miguel de Seide, onde 

permaneceram até o fim da vida.  

                                                             
13

 Disponível em: 
<http://www.camilocastelobranco.org/index2.php?co=57&tp=3&cop=0&LG=0&mop=66&it=paginas> 
Acesso em: 25/10/2014. 
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Camilo escrevia, entre outros gêneros, novelas e romances, que eram 

publicadas em capítulos nos jornais da época, em folhetins, tendo sido o primeiro 

escritor português a viver unicamente desse ofício. Em 1858, por proposta de 

Alexandre Herculano, foi eleito para a Academia das Ciências e em 1885 foi 

agraciado por D. Luís I com o título de Visconde de Correia Botelho. Aceitava as 

honrarias com a intenção de garantir um futuro melhor à sua família. Também com 

essa finalidade, em 1888 formalizou sua situação conjugal, casando-se com Ana 

Plácido. Além do desgosto pela morte prematura de dois dos seus filhos, a cegueira 

progressiva, que já incomodava havia alguns anos, tirou completamente sua visão 

em 1890, levando Camilo ao suicídio no dia 1 de julho. É considerado um grande 

escritor português, com uma literatura marcante e uma obra prolífera e 

multifacetada. 

  

 

2.1 - Aspectos do Romantismo e Realismo/ Naturalismo em Portugal 

 

No artigo “Gêneros Literários” 14 Teresa Almeida diz que “não foi grande a 

vocação teórica do Romantismo português”, mencionando o estudo de Alexandre 

Herculano, “Qual é o estado da nossa literatura? Qual é o trilho que ela tem de 

seguir?” (ALMEIDA, 1999, p.49), publicado em 1834, no Repositório Literário, no 

qual o autor afirma que as atenções do país estavam voltadas “às misérias públicas 

e aos meios de as remover” (Ibid., p.49). Herculano afirma também que há uma 

“permanência das formas admitidas por Aristóteles” e aponta a necessidade de “um 

‘Curso de Literatura’ que englobaria uma estética, uma poética e uma história 

literária, e cujo objetivo final seria ‘formar um corpo de doutrina que determinasse as 

proporções essenciais da futura poesia portuguesa’”. Esse “Curso”, que poderia ter 

influenciado os rumos do Romantismo e da crítica literária portuguesa nunca foi 

escrito e, segundo a autora do artigo, sua ausência foi sentida inclusive pelo próprio 

                                                             
14

 ALMEIDA, Teresa. “Gêneros literários.” In. REIS, Carlos. PIRES, Maria da Natividade. O 
Romantismo. In História Crítica da Literatura Portuguesa.  Vol.V 2 ed. Lisboa/São Paulo: Editora 
Verbo, 1999.  
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Herculano. Para Teresa Almeida, o “programa do Romantismo foi histórico e 

nacionalista”, na busca para reencontrar as raízes da poesia portuguesa.  

A autora menciona ainda Almeida Garrett, que diz na Introdução ao 

Romanceiro: “o que é preciso é estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os 

romances de verso e as legendas em prosa, as fábulas e crenças velhas, as 

costumeiras e as superstições antigas [...]”. (Ibid., p.50). Teresa Almeida diz ainda: 

Se analisarmos o que escreve este autor, verificaremos que ele se refere a 
formas (romance em versos, lendas em prosa) e a conteúdos (crenças e 
superstições). Diremos que o nosso Romantismo tentou adaptar formas 
antigas a conteúdos novos e velhas histórias a novos gêneros.[...]. 
Finalmente, podemos aperceber-nos de que, a partir sobretudo de Camilo, o 
novo gênero e a nova forma serão adaptados aos novos conteúdos. 
(ALMEIDA, 1999, p.50). 

 

Portugal tem o início do seu Romantismo marcado pelo poema Camões 15, 

de Almeida Garrett, publicado em 1825. No prefácio do poema Garret declara: “A 

índole deste poema é absolutamente nova; e assim não tive exemplar a que me 

arrimasse nem norte que seguisse” (Ibid., p.50). Na “Advertência” ao poema, Garrett 

afirma não ter obedecido “a regras nem a princípios", não ter consultado "Horácio 

nem Aristóteles" e, demarcando-se de qualquer escola literária, completa: "não sou 

clássico nem romântico; de mim digo que não tenho seita nem partido em poesia". 

Confessa ter seguido apenas "o coração e os sentimentos da natureza". Surge 

assim, timidamente, a hibridização16, o entrelaçamento  de formas e conteúdos, 

estética própria do Romantismo. Nessa fase inicial do Romantismo em Portugal 

sobressaem-se os escritores Alexandre Herculano e Almeida Garrett, com obras 

bastante voltadas às questões históricas e políticas, o Romance Histórico.  Segundo 

Teresa Almeida, “a partir, sobretudo, de Camilo, o novo gênero ou a nova forma 

serão adaptados aos novos conteúdos” (Ibid., p.50). Em muitas obras de Camilo 

estão impressos o sentimentalismo, o negativismo, o “mal do século” daqueles anos 
                                                             
15

  Disponível em: < https://archive.org/stream/camoespoema00alme#page/n7/mode/2upexagerado > 
Acesso em: 25/10/2014. 

16
  Acreditamos ser adequada a ideia que pretendemos do termo “hibridização” encontrada na 

definição elaborada por Valdicléia Souza: “O processo de hibridização é um fenômeno que revela 
uma das leis de constituição do sistema de geração de gêneros. Sua natureza híbrida permite, 
sobretudo, compreender e significar as práticas da linguagem que mediam a interação verbal. Nessa 
premissa, entender a natureza híbrida dos gêneros é perceber como se dá a presença do Outro e do 
Mesmo, e como estes impulsionam todo processo de significação e interação entre os sujeitos 
históricos. (SOUZA, 2008, p.1401).”  
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iniciais do Romantismo português, mesmo tendo ele escrito somente a partir da 

segunda metade do século XIX. O crítico literário Jacinto do Prado Coelho menciona 

em Introdução ao estudo da novela camiliana o sucesso da recepção de Amor de 

Perdição, conforme publicado na Revista Contemporânea 17: “Apenas aparecido 

este romance de Camilo, empolgou ele como por magia todas as classes do país, 

que o devoravam entre o aplauso e a comoção, sendo gerais e sem discrepância os 

louvores e as lágrimas” (COELHO, 1981, p.9). Percebemos, então, um Camilo 

inserido fortemente na literatura portuguesa, com boa recepção do publico para sua 

obra nesse período. Os autores do Romantismo português, normalmente 

mencionados em livros de história literária e livros didáticos, são Alexandre 

Herculano, Almeida Garrett, Antonio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco e 

Julio Diniz. A geração que surge logo em seguida, a chamada Geração de 70, é 

precursora do Realismo em Portugal, composta por jovens recém-saídos da 

Universidade de Coimbra, entre os quais estão Eça de Queirós, Oliveira Martins e 

Antero de Quental, o mais exaltado ao defender as mudanças que considerava 

necessárias para a retomada do desenvolvimento de Portugal. É justamente através 

de uma celeuma entre o escritor Antônio Feliciano de Castilho e o jovem escritor 

Antero de Quental, que surgem os primeiros movimentos da literatura portuguesa 

em direção ao Realismo, como veremos adiante. 

O Realismo surgiu na França como uma resposta ao excesso de 

subjetividade presente no Romantismo, ao idealismo presente nas obras. Na França 

o início do movimento foi marcado pela obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, 

de 1857. A nova estética procurou superar os excessos estilísticos das estéticas 

precedentes, sobretudo do Romantismo, buscando retratar com verossimilhança os 

episódios da vida real, trazendo para a literatura os problemas sociais, a própria 

representação das classes sociais menos abastadas em detrimento da 

representação da burguesia, tema preferencial do romantismo. O Realismo é, então, 

uma estética de oposição ao Romantismo e, de acordo com Antonio Candido, os 

escritores que aderiram ao Realismo “preconizavam, entre outras coisas, maior 

realidade na descrição dos costumes em geral, nas relações entre os sexos em 

particular, bem como um senso menos convencional no estilo e na análise dos 

                                                             
17

  Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, 1º Ano, Lisboa, Abril de 1859, 2ª ed., 1861, pg.20-21. 
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caracteres” (CANDIDO, 1975, p.282). O autor menciona também de que forma surge 

o Naturalismo: 

[...] o tipo de realismo que procura explicar cientificamente a conduta e o 
modo de ser dos personagens por meio dos fatores externos, de natureza 
biológica e sociológica, que condicionam a vida humana. Os seres 
aparecem, então, como produtos, como consequências de forças pré-
existentes, que limitam a sua responsabilidade e os tornam, nos casos 
extremos, verdadeiros joguetes das condições (Ibid., p.286).   

Segundo Maria Aparecida Ribeiro, em História Crítica da Literatura 

Portuguesa, em Portugal o Realismo e o Naturalismo “não se instalam pela 

infiltração lenta dos novos gostos, tendências e ideias, pela conquista paulatina do 

aplauso geral, mas são inaugurados pela interferência de um pequeno grupo sob o 

signo da fractura e do escândalo.” (RIBEIRO, 2000, p.13). Logo nos primeiros anos 

da década de sessenta do século XIX surge o movimento contra o Romantismo, 

liderado por Antero de Quental, marcado pela Questão Coimbrã. Trata-se de uma 

polêmica originada pelas referências depreciativas de Antonio Feliciano de Castilho, 

representante da literatura mais conservadora, a Antero de Quental, Teófilo Braga e 

outros jovens escritores da mesma geração, que eram estudantes da Universidade 

de Coimbra, em carta posfácio ao editor de Poema da Mocidade, de Pinheiro 

Chagas. Antero de Quental responde a Feliciano de Castilho através do texto Bom 

Senso e Bom Gosto 18, de 2 de novembro de 1865, em tom ácido e direto, do qual 

transcrevemos trecho abaixo: 

Ex.
mo

 Sr. 

Acabo de ler um escripto de v. ex.ª onde, a propósito de faltas de bom-
senso e de bom-gosto, se falla com áspera censura da chamada eschola 
litteraria de Coimbra, e entre dois nomes illustres

 
se cita o meu, quasi 

desconhecido e sobre tudo desambicioso. [...] Estas circumstancias 
pareceriam sufficiente para me imporem um silencio, ou modesto ou 
desdenhoso. Não o são, todavia. Eu tenho para fallar dois fortes motivos. 
Um é a liberdade absoluta que a minha posição independentissima de 
homem sem pretenções litterarias me dá para julgar desassombradamente, 
com justiça, com frieza, com boa-fé. [...] A este primeiro motivo, que é um 
direito, uma faculdade só, accresce um outro, e mais grave e mais 
obrigatorio, porque é um dever, uma necessidade moral. É esta força 
desconhecida que nos leva muitas vezes, ainda contra a vontade, ainda 
contra o gosto, ainda contra o interesse, a erguer a voz pelo que julgamos a 
verdade, a erguer a mão pelo que acreditamos a justiça. É ella que me 
manda fallar. Não que a justiça e a verdade se offendessem com v. ex.ª ou 

                                                             
18

 QUENTAL, Antero. Bom-senso e bom-gosto. Imprensa da Universidade. Coimbra, 1865.  
Disponível em: <http://www.gutenberg.org/files/30070/30070-h/30070-h.htm> Acesso em: 20/10/2014. 
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com as suas apreciações. Verdade e justiça estão tão altas, que não têm 
olhos com que vejam as pequenas cousas e os pequenos homens das 
ínfimas questiúnculas litterárias d'um ignorado canto de terra, a que ainda 
se chama Portugal. Não é isso o que as offende. Mas as idéas que estão 
por de trás dos homens; o mal profundo que as cousas apenas miseraveis 
representam; uma grande doença moral accusada por uma pequenez 
intellectual; as desgraças, tanto para reflexões lamentosas, d'esta terra, 
reveladas pelas miserias, tão merecedoras de despreso, dos que cuidam 
dominal-a; isso é que afflige excessivamente a razão e o sentimento, o que 
prende o olhar ainda o mais desdenhoso a estas baças intrigas; isso é que 
levanta esta questão do raso das personalidades para a elevar até á altura 
d'uma questão de princípios, e que dá ás ridículas chufas, que entre si 
trocam uns tristes litteratos, todo o valor d'uma discussão de philosophia e 
de historia. (QUENTAL, 2014, p.4). 
 

No texto, Antero afirma a intenção inovadora da escola de Coimbra e define 

a missão do escritor como um sacerdócio, reafirma a necessidade de uma 

renovação cultural “que passa pela renúncia do nacionalismo”. Não se trata de uma 

defesa do fim do Romantismo, mas de um empenho e compromisso dos escritores 

com uma nova ética literária possível no âmbito do Realismo, através da qual os 

escritores devem envolver-se numa reflexão sobre o seu tempo, com a atenção 

voltada ao contemporâneo, pensando a literatura criticamente, a partir de novas 

possibilidades formais. Após essa carta houve uma numerosa troca de textos 

polêmicos, críticas ao caráter pessoal da literatura elogiosa de Castilho em benefício 

de seus seguidores apadrinhados, à falta da inovação dos escritores, ao uso 

excessivo de francesismos e, de outro lado, à descaracterização da nova geração 

como escritores, grupo que depois ficou conhecido como Geração de 70. Pode-se 

dizer que houve um embate entre o conservadorismo contra a renovação, o antigo 

contra o moderno.  

Em 1870 esse grupo de intelectuais organizou conferências após encerrar 

seus estudos na Universidade de Coimbra, promovendo debates sobre a renovação 

cultural e popularizando os ideais de modernização que estavam em alta na Europa 

e na América do Norte, as Conferências do Casino Lisbonense 19. Denominam-se 

assim por terem tido lugar numa sala alugada do Casino Lisbonense. Iniciadas em 

22 de maio de 1871, foram realizadas semanalmente e encerradas em 26 de junho 

do mesmo ano, sendo que nesta última data o governo não permitiu a sua 

realização. As conferências eram palestras que procuravam apontar o atraso de 

                                                             
19

 Conferências do Casino. Disponível em: 
<http://www.citi.pt/cultura/literatura/romance/eca_queiroz/conferencias_casino.html>  Acesso em: 
20/10/2014. 
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Portugal em relação ao resto da Europa, economicamente, socialmente e 

culturalmente. As Conferências do Casino podem ser consideradas um manifesto de 

geração. Das que estavam programadas, foram realizadas cinco somente, conforme 

descrito abaixo: 

1ª Conferência: O Espírito das Conferências,  22 de maio, por Antero de 
Quental. 

2ª Conferência: Causas da Decadência dos Povos Peninsulares,  24 de 

maio, por Antero de Quental. 

3ª Conferência: Literatura Portuguesa, 5 de junho, por Augusto Soromenho. 

4ª Conferência: A Literatura Nova ou o Realismo como Nova Expressão de 
Arte, 12 de junho, por Eça de Queirós. 

5ª Conferência: A Questão do Ensino, 19 de junho, por Adolfo Coelho. 

A 6ª Conferência, marcada para o dia 26 de junho intitulada “Os 

historiadores críticos de Jesus”, não chegou a se realizar. Surge a proibição 

governamental das Conferências, assinada pelo Marquês d’Ávila e Bolama, afixada 

na porta do Casino no momento em que as pessoas se reuniam para a 6ª 

Conferência. Segundo Massaud Moisés, as Conferências foram proibidas sob a 

alegação de que “sustentavam doutrinas e proposições que atacavam a religião e as 

instituições políticas do Estado, ofendiam clara e diretamente as leis do reino e o 

código fundamental da monarquia, que os poderes públicos têm a seu cargo manter 

e fazer respeitar” (MOISÉS, 2003, p.161-162). Vários panfletos e artigos foram 

publicados em protesto ao fechamento do Casino, o que produziu curiosidade e 

novas adesões. As ideias dos jovens começaram a aparecer depois na sua 

literatura, trazendo-lhes a vitória e confirmação da possibilidade de Portugal aderir à 

nova estética.  

A Questão Coimbrã e as Conferências do Casino já renderam muito estudos 

acadêmicos, uma vez que tocam em questões decisivas para as mudanças 

ocorridas a partir daí na literatura de Portugal.  Foi um movimento de renovação, 

uma tentativa de levar Portugal à modernidade, trazendo ao país as ideias filosóficas 

e científicas que estavam em alta na Europa na época. Os principais escritores 

dessa nova fase da literatura portuguesa são Eça de Queirós, Antero de Quental, 

Cesário Verde, Fialho de Almeida, Guerra Junqueiro e Gomes Leal.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Esp%C3%83%C2%ADrito_das_Confer%C3%83%C2%AAncias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Causas_da_Decad%C3%83%C2%AAncia_dos_Povos_Peninsulares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antero_de_Quental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Portuguesa
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2.2 – Contextos Histórico e Social da produção Camiliana 

 

              Portugal sentia ainda na segunda metade do século XIX, sobretudo nas 

primeiras décadas, os efeitos das invasões francesas do começo do século, com a 

fuga da família real para o Brasil, e da Guerra Civil ocorrida entre 1828 e 1834, 

durante a qual os irmãos D.Pedro IV, liberal, (D.Pedro I do Brasil, em nome de sua 

filha D.Maria II) e D. Miguel, absolutista, disputavam o trono de Portugal. D.Pedro IV 

venceu a guerra com apoio de França e Inglaterra, D. Miguel, após assinatura de um 

acordo de libertação, saiu de Portugal para a Alemanha com o compromisso de 

nunca mais voltar ao país. Além da morte de muitos cidadãos na guerra, muitas 

cidades, aldeias e os campos cultiváveis estavam destruídos após os anos de 

batalha, levando a uma crise na agricultura, indústria e comércio. A guerra levou 

Portugal a um período de atraso no desenvolvimento interno em relação a outros 

países da Europa. Antes disso, a independência do Brasil em 1822 já havia 

impactado sobre a riqueza do país. Após o pagamento de indenização de dois 

milhões de libras esterlinas a Portugal, a consolidação e reconhecimento da 

independência do Brasil pelos Estados Unidos da América e por países europeus, 

não havia mais remessas das riquezas brasileiras a Portugal. Nas décadas 

seguintes, o país tenta reconstruir-se, a vida no campo é retomada, as cidades são 

restauradas. Esse período, para além de registros da História, está estampado em 

romances históricos de escritores portugueses como Almeida Garrett e Alexandre 

Herculano. A Rainha D.Maria II assume definitivamente o trono em setembro 1834, 

reinando até a sua morte, em novembro de 1853. Segundo a historiadora Luísa V. 

de Paiva Boléo, autora do livro D. Maria II: a Rainha insubmissa, o reinado de D. 

Maria II representou diversos avanços econômicos, políticos e sociais para Portugal:  

Em 1835, já fora estabelecido o ensino primário gratuito. Em 1836, por 
acção de Sé da Bandeira, é decretado o fim do tráfego de escravos nas 
colónias portuguesas a sul do Equador.  De grande alcance social e político 
foi a abolição da pena de morte, em 1852, por crimes políticos. Foi 
introduzido o sistema métrico e a telegrafia eléctrica. A rainha tinha paixão 
pelo teatro, gosto esse que lhe ficara dos tempos vividos na Corte da 
França. Confessa que nos períodos de escassez de meios, quando reinou, 
lhe custava privar-se desse gosto.  Vai empenhar-se, apoiada por Garrett, 
para que se construa um Teatro que será edificado no Rossio sobre as 
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ruínas do palácio da Inquisição - O Teatro D. Maria II, segundo projecto de 

Fortunato Lodi. (BOLEO, 2005) 
20. 

Durante o reinado de D.Maria II a paz não foi absoluta, ocorreram revoltas e 

tentativas de golpes, mas a paz foi mantida e houve uma valorização da cultura e 

das artes, principalmente por parte de Fernando II. Com a morte de D.Maria II em 15 

de novembro de 1853, assume o trono o seu esposo, Fernando II, da Áustria, até a 

maioridade de seu filho Pedro V. Depois Pedro V, também chamado “O 

Esperançoso”, assume o trono ao completar 18 anos no dia 16 de setembro de 

1855, segundo a historiadora: 

À frente do Governo continuava Passos Manuel, que incumbiu Garrett de 
reformar o teatro português. Este Governo vai durar pouco tempo, mas fez 
grandes progressos no campo do ensino e da modernização administrativa. 
A Passos Manuel devemos a criação dos liceus, a reforma das 
Universidades, a criação de escolas de ensino superior, as Escolas 
Politécnicas de Lisboa e do Porto. (Ibid., 2005) 

             Pedro V tem um reinado breve, de apenas seis anos, de 1855 a 1861.  

Nesse período, a Europa já está em pleno Romantismo: Augusto Comte escreve 

o Curso de Filosofia Positiva, Vitor Hugo publica Nossa Senhora de Paris (1831) e 

Stendhal, Le Rouge et le Noir (1930),  Balzac, A Comédia Humana (1º Vol.1842), 

Dickens escreve Oliver Twist (1837) e David Copperfield (1849). Em Portugal, os 

principais nomes da literatura nesse período são os já mencionados Almeida Garrett 

e Alexandre Herculano. Camilo Castelo Branco escreve sua primeira novela, 

Anátema, em 1851. Em 1854 escreve Mistérios de Lisboa, uma obra mais robusta, 

com ares de romance gótico ou “terror grosso”. Pedro V tem o escritor Alexandre 

Herculano em alta conta, promovendo longos debates com o escritor em sua 

biblioteca. Em junho de 1859, Pedro V funda o primeiro Curso Superior de Letras, 

administrado pela Academia das Ciências de Lisboa. Pedro V contrai a febre tifoide 

e falece em 1961, o que causou grande comoção ao povo português. Seu irmão 

D.Luís I é o sucessor no trono, iniciando seu reinado em dezembro 1861. Da mesma 

forma que Pedro V, D.Luís I também recebeu uma educação elevada, admirava e 

incentivava as artes. Durante o seu reinado, apesar do surgimento de alguns 

movimentos contra a coroa, reinou um tempo de paz. Em 27 de setembro de 1865 

tem início a Questão Coimbrã ou Questão Bom Senso e Bom Gosto, já apresentada 

                                                             
20

 BOLÉO, Luísa V. de Paiva. In D.Maria II, menina, mulher e rainha. 2005. Disponível em:                 
< http://www.leme.pt/biografias/m/mariaii.html>  Acesso em:  25/09/2014. 
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anteriormente. A Questão Coimbrã provocou um abalo na vida literária do país, 

desestabilizando a vida intelectual de Portugal nessa segunda metade de século, 

fazendo surgir uma nova literatura.  

O Partido Progressista representava a oposição ao Rei D.Luís I e, em 1876, 

havia proposto a descentralização administrativa e ampliação do sufrágio eleitoral, a 

reestruturação do poder judicial e da contabilidade pública. Nesse período, os 

Republicanos também evoluem, conquistando um lugar na Câmara com a eleição de 

Rodrigues de Freitas, primeiro deputado republicano, eleito pelo Porto em 1878. D. 

Luís I busca a adesão dos progressistas para formar um novo governo em 1879. Em 

1880 o Partido Republicano era uma realidade. O reinado de D. Luís I foi marcado 

por um período de retomada do progresso econômico e social. Politicamente tornou-

se expressivo o respeito pelas liberdades públicas e intelectualmente por uma 

geração notável, da qual faziam parte Eça de Queirós Antero de Quental, Oliveira 

Martins e outros intelectuais. O sistema bipartidário é alterado substancialmente a 

partir da década de 90, década em que o Partido Republicano destaca-se e defende 

uma alteração profunda no regime, gerando pelas crises e cisões nos dois grandes 

partidos do país, o Progressista e o Republicano. Nessa década o Partido 

Republicano conquista uma militância progressista que também quer o fim da 

monarquia. As alianças partidárias provocam crises no governo dificultando as 

relações entre o Executivo e as Cortes 21, levando a sucessivas eleições. A 

instabilidade econômica surgida nesse período fez emergir novas forças sociais que 

apoiavam o fim da monarquia. O Partido Republicano conduziu mais tarde, em 1910, 

a mudança da Monarquia Constitucional para a República Liberal Parlamentar.    

Camilo suicidou-se em junho de 1890, antes de ver estas mudanças em seu 

país. Eça de Queirós foi parte integrante delas, tendo atuado como diplomata que 

representou Portugal em alguns países. Faleceu em Paris, em 1900.  

                                                             
21

 As Cortes Constituintes foram instituídas através da Constituição de 1822. A Monarquia 
Constitucional perdurou de 1820 a 1910, período durante o qual foram instituídas diferentes Cortes. 
Depois da morte de D. João VI, em Abril de 1826, D. Pedro IV outorga a Carta Constitucional, onde 
ficam instituídas as Cortes Geraes, compostas pela Câmara dos Pares e pela Câmara dos 
Deputados;  Entre 1837 e 1838 foram instituídas e eleitas as Cortes Gerais, Extraordinárias e 
Constituintes. O sistema de Cortes teve seu último Ato Adicional, decretado em Dezembro de 1907, 
voltou a alterar a composição da Câmara dos Pares, suprimindo o número fixo de pares nomeados 
pelo Rei.  
Disponível em: <http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/AMonarquiaConstitucional.aspx> 
Acesso em: 10/10/2014. 
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2.3 – O contato de Camilo com outros escritores  

 

 Apesar de nunca ter concluído um curso universitário, Camilo 

demonstra um conhecimento erudito bastante acentuado, mesclado com o 

conhecimento da vida nas aldeias portuguesas, conforme descrito por Saraiva e 

Lopes em “Camilo Castelo Branco – Vida e Caráter”: “[...] recebe a partir daí uma 

educação provinciana e irregular, entre parentes transmontanos”, período em que 

vive na casa de tios, mudando quando necessário. Os autores descrevem o início da 

sua formação mais erudita: “É a dois padres de aldeia que deve os princípios da 

instrução literária”. Esses padres foram responsáveis também pelo seu 

conhecimento de Francês, dos clássicos portugueses, latinos e da literatura 

eclesiástica. Saraiva e Lopes mencionam ainda as duas oportunidades em que 

Camilo esteve mais próximo da educação formal: “Entre 1843-46 intenta, primeiro no 

Porto e depois em Coimbra, tirar um curso de Medicina que não levará a cabo, mas 

lhe deixará uma erudição superficial em drogas e descrições patológicas” (SARAIVA 

& LOPES, 1982, p.844). “[...] apaixona-se por Ana Augusta Plácido, que vem a 

casar-se com o brasileiro Pinheiro Alves, desencadeando-se-lhe uma crise religiosa 

que o leva a matricular-se no Seminário do Porto (1850-1852).” (SARAIVA & 

LOPES, 1982, p.845). 

 

Buscamos no texto de Camilo, através das obras mencionadas inicialmente, 

as marcas para elucidar algumas influências percebidas, citações, referências 

diretas ou indiretas, pensando em quais escritores o autor lia. Contabilizamos mais 

de trinta escritores, desde poetas épicos a prosadores, filósofos e religiosos citados 

em Cabeça, coração e estômago, de Aristóteles a Ovídio, de Petrônio a Dante, de 

Sá de Miranda a Almeida Garret, passando por Camões e outros muitos escritores 

portugueses, e ainda de Santo Agostinho a J.-J.Rosseau, Shakespeare, Goethe, 

Vitor Hugo, José Feliciano de Castilho e muitos outros filósofos. Esses autores são 

aludidos em determinadas situações ou fragmentos de sua literatura, são citados 
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para exemplificar situações mencionadas pelo narrador: “Diz Petrônio 22
 que fora o 

medo que inventara as divindades. Deus é o que é. O homem é o pequeníssimo 

bicho da Terra, de que fala o Camões 23.” (CASTELO BRANCO, 2003, p.9). Nessa 

obra rica em citações intertextuais, é possível tornar a leitura fruída através das 

referências marcadas, apontadas em notas de rodapé, pois, do contrário, é 

necessário um conhecimento erudito profundo para que as citações façam sentido. 

Grande parte das referências aparece na primeira parte do livro, “Coração”, na qual 

são mencionados muitos poetas e romancistas devido ao caráter romântico a que se 

pretende esse capítulo.  

 

Na novela A queda dum anjo há uma mudança em relação aos autores 

referidos, pois são, na sua grande maioria, escritores de outra natureza, ligados à 

política, ao fazer legislativo, à filosofia, sem, é claro, que o narrador deixe de citar 

poetas e romancistas. O narrador menciona, entre muitos outros, Cícero, Tácito, 

Menêmio Agripa, Petrônio, Plutarco, Moliére, Padre Antonio Vieira, Alexandre 

Herculano e Honoré de Balzac. Balzac, numa ironia explícita do autor Camilo, é 

mencionado pela dama com quem o protagonista conversa:  

 

- A SrªD.Catarina já leu Homero? 
- É romance? – disse ela. 
- Romance ou fabulário de alta moral lhe havemos de chamar [...]. 
- Ninguém devera casar sem muito ler e sem aplaudir aqueles preceitos do 
casamento, escritos pelo eminentíssimo Plutarco. 
- Não conheço. – disse a dama...- Li Le Mariage, de Balzac. 
- Não sei quem é, deve ser um francês. 
- Pois não leu?  
- Eu não leio francês. Não me chega o meu tempo para tirar águas sujas de 
poços infectos. Plutarco é oráculo nessa matéria. (CASTELO 

BRANCO,1998, p.56).  
 

 Balzac não poderia ser mencionado por Calisto Elói, que tem seus autores 

todos em literatura erudita ou, no máximo, em autores portugueses 

contemporâneos. O autor cria então uma estratégia interessante, colocando-o na 

boca da dama leitora de romances e Calisto, ato contínuo, tenta diminuir a 
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 Petrônio Árbitro. (?-66d.C.) Poeta latino a quem é atribuída a novela Satirycon. 

23
 Luís de Camões (1524-80) Poeta da literatura portuguesa, autor da epopeia Os Lusíadas (1572), 

último verso do Canto I, “ Contra um bicho da terra tão pequeno”. 
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importância do escritor francês e da própria língua francesa. A referência é clara e 

chama atenção para a literatura que estava circulando na época e que era lida por 

Camilo. Calisto Elói menciona livros de História Grega e Romana, livros sobre a 

história de famílias reais e fatos históricos, livros eclesiásticos, rol de nomes e leis 

antigas. O caráter das obras e dos escritores mencionados condiz com a 

personagem de Calisto Elói, personagem antiquado que busca os valores somente 

nos clássicos, no passado, com dificuldade de ver valor nas novas formas literárias e 

na modernidade.  

 

As obras acima mencionadas – Coração, cabeça e estômago e A queda 

dum anjo - foram escritas por Camilo em 1862 e 1866, respectivamente, período em 

que o Romantismo vigora em Portugal, ao passo que a obra da qual trataremos 

adiante, Eusébio Macário, foi escrita em 1879, inserida no Realismo/Naturalismo, já 

vigentes no cenário literário português desde 1875, com a publicação de O crime do 

padre Amaro, de Eça de Queirós. 

 

Em Eusébio Macário, ao contrário das outras duas obras de Camilo 

analisadas, há relativamente poucas menções a autores em comparação às obras já 

aludidas. São mencionados Eugénio Sue 24, e seu romance Mistério de Paris (1842-

43), obra que influenciou Camilo ao escrever Mistérios de Lisboa (1854), conforme é 

possível constatar através do estudo O romance-folhetim de Camilo Castelo Branco 

e Eça de Queirós 25, no qual a autora, Andréa T. de Castro, trata das obras Mistérios 

de Lisboa e Mistérios da Estrada de Cintra (1870/1884), de Eça, em comparação 

com a obra de Sue. Na página 49 Gil Vicente é evocado através de uma quadra.  

Faustino Xavier de Novais, Evaristo Basto e João Caetano dos Santos, na página 

78, na qual o narrador menciona jornais. Essas aparições parecem quebrar o ritmo 

do romance naturalista. 
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 Eugênio Sue. Nasceu em Paris (1804) e faleceu em Annecy (1857), sendo um dos mais 
conhecidos escritores franceses do Romantismo, com traduções para diversos idiomas. 

25
 CASTRO, Andréa Trench de. O romance-folhetim de Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-06112012-124807/pt-br.php> 
Acesso em: 20/11/2014. 
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Émile Zola e Honoré de Balzac não aparecem no corpo do romance, mas na 

“Nota Preambular” e no “Prefácio” à 2ª Edição: 

 

Pede-se à crítica de escada abaixo o favor de não decidir já que o autor 
plagiou Emilio Zola. Eusébio Macário não é Rougon Macquart: nem uma 
família do tempo dos Cabrais é ‘une familie sous le second empire’. Sim, 
eles, os Cabrais, não são perfeitamente o Segundo Império. 

26
 

Camilo antecipa-se à crítica já indicando uma aproximação da sua obra com 

a de Zola, talvez fornecendo aí uma chave de leitura para Eusébio Macário, mas 

sem nenhum compromisso de verdade. Esclarecer se os “processos” utilizados são 

os mesmos do escritor francês mereceria outro estudo, pois a essa altura já temos 

Camilo admitindo irônica e claramente que conhece Zola, mesmo que deboche do 

leitor querendo negar esse fato: 

Prefácio à 2ª Edição 

Cumpre-me declarar que eu não intentei ridicularizar a escola realista. 
Quando apareceram o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os 
romances de Teixeira de Queirós 

27
, admirei-os e escrevi ingenuamente o 

testemunho da minha admiração. Eu não conhecia Zola e ainda agora 
apenas e escassamente o conheço de o ouvir apreciar a uma pessoa de 
minha família, que me fez compreender a escola com duas palavras: “É a 
tua velha escola com uma adjectivação de casta estrangeira e uma 
profusão de ciência compreendida na Introdução Aos Três Reinos. Além 
disso, tens de pôr a filosofia onde os românticos punham a 
sentimentalidade: derivar a moral das bossas e subordinar à fatalidade o 
que, pelos velhos processos, se imputava à educação e à 
responsabilidade.” Compreendi, e achei que eu, há vinte cinco anos, já 
assim pensava, quando Balzac tinha em mim o mais inábil e ordinário dos 
seus discípulos. 
 
 

Além de Zola e da “receita” para escrever de acordo com a nova escola, 

Camilo admite a leitura de Eça e Teixeira de Queirós, e ao mesmo tempo, com tom 

de ironia, se diz discípulo de Balzac, inábil e ordinário, mas discípulo, desde 1854, 

quando escrevia seus primeiros romances. Há o deboche ao que pretende a nova 

escola e pode haver o deboche a outros escritores e aos leitores de Camilo. 
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 CASTELO BRANCO, Camilo. Eusébio Macário. 6ª Edição, conforme 2ª, revista pelo autor. Porto: 
Livraria Chardron. A 2ª edição foi publicada em 1879, conforme consta na Advertência e Prefácio 
assinados pelo autor. Não há data de publicação na 6ª Ed., a partir da qual foi feita a leitura da obra 
para esse estudo. 

27
 Francisco Teixeira de Queirós. Nasceu em Arcos de Valdevez em 3/5/1849 e faleceu em 

22/7/1919. Foi um escritor português naturalista, que tem como modelo Balzac. Usou o pseudônimo 
literário de Bento Moreno. (SARAIVA; LOPES, 1892, p. 949-953).  
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Buscamos apoio no livro Literatura Comparada (2010), de Sandra Nitrini, 

tentando aplicar as percepções advindas dos conceitos de imitação e influência, 

propostos por Nitrini no capítulo 2 do livro – “Conceitos Fundamentais” para analisar 

como a literatura lida por Camilo aparece na sua obra. Sandra Nitrini (2010) cita 

também em seu texto uma definição de Owen Aldridge sobre influência como “algo 

que existe na obra de um autor que não poderia ter existido se ele não tivesse lido a 

obra de um autor que o precedeu” (NITRINI, 2010, p.130). A autora diferencia 

imitação de influência dizendo que “a imitação é um contato localizado e circunscrito, 

enquanto a influência é uma aquisição fundamental que modifica a própria 

personalidade artística do escritor” (Ibid., p.127). Na obra de Camilo Castelo Branco 

encontramos referências a muitos autores, como demonstrado acima, daí 

entendemos ser possível falarmos tanto em influência quanto em imitação, o que 

muitas vezes é explicitado pelo próprio autor, especialmente em relação aos autores 

franceses. 

 

Essa influência dos franceses não se limita a literatura portuguesa, pois de 

acordo com Franco Moretti, no Atlas do Romance Europeu (2003), a França era um 

centro irradiador de cultura na época, a ascensão da forma romance na Europa se 

deu em momentos diferentes, “surtos de ascensão” segundo Moretti. No segundo 

surto, no período de 1750 a 1850, houve uma centralização do romance em Londres 

e Paris e, com isso, “na maior parte dos países europeus, a maioria dos romances 

são, muito simplesmente, livros estrangeiros” (MORETTI, 2003, p.197).   

 

Assim, os leitores dos países periféricos 28, continua o autor, “se 

familiarizaram com a nova forma por meio de romances franceses e ingleses: e, 

também, inevitavelmente, os romances franceses e ingleses se tornaram ‘modelo’ a 

ser imitado” (Ibid., p.197). Entendemos aqui por países periféricos aqueles que não 

concentram poder econômico e cultural em relação a outros, nesse caso no 

continente europeu e, certamente, Portugal e Espanha estavam entre esses países 

naquele momento, especialmente em relação à Inglaterra e França, que eram então 
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 Podemos pensar em Portugal como país periférico em relação à França, mas ainda país central em 
relação ao Brasil, mesmo sendo o Brasil já independente, mas dependente culturalmente, tanto de 
Portugal quanto da França. 
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os modelos culturais e econômicos, o centro. Se havia uma metrópole que 

apresentava um modelo valorizado e bem aceito pelo público, porque não aproveitá-

lo? A nosso ver, parece que Camilo Castelo Branco também pensava assim, e 

podemos pensar que essa aproximação era inevitável. A aproximação do Romance 

com o contexto histórico e sua apropriação, percebidas nas obras analisadas, eram 

também inevitáveis. O crítico e teórico da literatura Roland Barthes, em O Grau Zero 

da Escrita (2000), inicia o capítulo “A Escrita do Romance” com a seguinte 

afirmação:  

 

Romance e História tiveram relações muito estreitas no próprio século que 
viu seu maior desenvolvimento. A sua ligação profunda, o que deveria 
permitir que se entendesse a uma só vez Balzac e Michelet, é, num e 
noutro, a construção de um universo autárquico, a fabricar as suas próprias 
dimensões e limites, a dispor o seu Tempo e Espaço, sua população, sua 
coleção de objetos e mitos. (BARTHES, 2000, p.26). 
 
 

Essa afirmação parece corroborar a impossibilidade de uma literatura que se 

mantivesse à distância dos fatos e acontecimentos da vida do país na qual estavam 

inseridos seus escritores. Camilo e Eça trazem à tona não somente as demandas 

sociais presentes na vida dos portugueses, mas também a política e os 

questionamentos a respeito da ética na vida eclesiástica no país, assunto muito 

presente na literatura portuguesa. No capítulo “Escrita e Revolução”, Barthes 

menciona a artificialidade da escrita naturalista: 

 

O artesanato do estilo produziu uma subescrita, derivada de Flaubert, mas 
adaptada aos propósitos da escola naturalista. Essa escrita de Maupassant, 
de Zola, de Daudet, a que se poderia chamar escrita realista, é um 
combinado de sinais formais da Literatura (passe simple, estilo indireto, 
ritmo escrito) e dos sinais não menos formais do realismo (elementos 
trazidos da linguagem popular, palavras fortes, dialetais etc.), de maneira 
que nenhuma escrita é mais artificial do que essa que pretendeu pintar mais 
de perto a Natureza. (Ibid., p.57).  
 
 

As novelas de Camilo, sobretudo pensando nas três mencionadas neste 

estudo, parecem encaixar-se nos sinais formais e não formais apontados por 

Barthes, sobretudo em Eusébio Macário, onde as longas descrições são 

perceptivelmente produzidas por essa “escrita artificial”, além dos elementos menos 

formais, a linguagem popular, expressões fortes e dialetais que fazem parte das 

obras. 
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 A influência francesa é bastante evidente e não poderia ser diferente dada a 

importância e proximidade da literatura francesa da época. No ciclo de 20 romances 

que Émile Zola produziu entre os anos 70 a 90 do séc. XIX, sob o título principal Os 

Rougon-Macquart, o autor constitui um painel vigoroso e franco sobre a decadência 

da sociedade do Segundo Império Francês (1852-1870). Entre os 20 romances, o 

mais conhecido e talvez o mais importante, temos o Germinal.  Após o título Les 

Rougon-Macquart, Zola insere um subtítulo Histoire Naturelle et Sociale d’une 

Famille sous Le Second Empire, referindo o período e contexto histórico do qual 

trataria sua obra .  

 

 Quando escreve Eusébio Macário, Camilo Castelo Branco insere logo abaixo 

do título do livro o seguinte subtítulo: História Natural e Social duma Família no 

Tempo dos Cabrais, numa clara paródia à obra de Zola, conforme descrito acima. 

 

 Essa nota e o subtítulo imprimem pistas sobre o contexto sociocultural da 

obra. “O tempo dos Cabrais” remete a uma calmaria e período de arrefecimento 

político e reorganização do país que sobreveio à violência ocorrida na guerra civil de 

Portugal travada de 1828 a 1834.  

 

Na “Dedicatória” à “Minha querida amiga”, presente na segunda página do 

livro Eusébio Macário, o autor Camilo problematiza a situação na qual está inserido 

em relação ao contexto literário, escrever ou não romances “[...] segundo os novos 

processos, um romance com todos os ‘tiques’ do estilo realista”.  

 

Um ano depois de Eusébio Macário, Camilo escreve A Corja 29, mantendo a 

nova estética a que pretende se filiar por meio da paródia e do pastiche e, ao 

mesmo tempo, criticando o novo movimento através da ironia. Essa crítica, em tom 

jocoso, parece-nos, está ligada ao fato de que Camilo tem consciência de que a sua 

obra já está conectada ao movimento estético Realista/Naturalista.   
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 CASTELO BRANCO, Camilo. Sentimentalismo e História. A Corja. Porto: Livraria Chardron.  
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 Na análise das obras tentaremos evidenciar o diálogo entre a obra de Castelo 

Branco, Queirós e Zola, que se torna então evidente, por meio de uma 

intertextualidade crítica.  

 

 

3. CAPÍTULO 2 – ANTES DE EUSÉBIO MACÁRIO  

 

            Camilo encontrou na literatura de Balzac e Zola um modelo a ser seguido, 

que questiona a sociedade e não trata somente de questões amorosas e superficiais 

nas relações humanas. A partir dessa influência, apresenta uma sociedade falível, 

com alto nível de hipocrisia e, sobretudo, a dificuldade de superação do atraso de 

Portugal em relação a outros países europeus, principalmente a França. As marcas 

que indicam as possibilidades de reflexão sobre as questões sociopolíticas da sua 

época, o seu olhar sobre a identidade portuguesa, são abundantes na sua obra. O 

autor parece preocupado em tratar das questões internas de Portugal, sem requerer 

a modernidade já conquistada pelos outros países europeus, mas sim, buscar uma 

modernidade própria de Portugal, como será percebido adiante. 

 

3.1 – Coração, Cabeça e Estômago (1862) e A Queda Dum Anjo (1866) 

 

              Na abertura de Cabeça, coração e estômago (CASTELO BRANCO, 2003, 

p.IX), Paulo Franchetti aponta as duas principais categorias já tradicionalmente 

utilizadas para classificar a obra camiliana: a novela passional e a novela satírica 

de costumes. Franchetti classifica Coração, cabeça e estômago e A queda dum 

anjo como novelas satíricas de costumes (Ibid., p.X). Essas obras vieram à luz pela 

mão do crítico português Jacinto do Prado Coelho, em 1946, segundo Franchetti. 

Interessante perceber que, pelo menos no Brasil, essas obras de Camilo estão 

sendo estudadas mais profundamente nos últimos anos, daí a escassez de 

referência às mesmas no Brasil em décadas anteriores e a referência mais 

frequente ao escritor como ultrarromântico. Camilo é um autor de personalidade 

literária multifacetada, que publicou mais de uma centena de volumes. Poeta, 
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polemista, tradutor, escritor de artigos,  pesquisador de documentos antigos, 

segundo Paulo Franchetti, foi como novelista que se celebrizou, sendo o primeiro 

escritor português a viver exclusivamente da sua obra literária. (FRANCHETTI, 

2003).  

Com as novelas Coração, cabeça e estômago e A queda dum anjo, 

sobressai o “humor fino e sereno” do autor, nas palavras de Jacinto do Prado 

Coelho, quando se percebe em meio às mudanças impostas pelo advento da 

modernidade, que o levam a uma aproximação progressiva à estética realista, já 

na década de 1860. Não concordamos totalmente com Prado Coelho quanto à 

qualificação de “humor” que faz em Camilo, uma vez que o humor em Camilo é 

muitas vezes ostensivo e direto. Coração, Cabeça e Estômago, que é do mesmo 

ano de Amor de Perdição, é uma novela satírica, traz um anti-romantismo evidente 

e desconstrói as convenções românticas tanto no enredo da obra, quanto nos 

comentários a respeito da literatura romântica, que estão presentes em alguns 

trechos da narrativa, surgindo assim uma sátira ao Romantismo. 

Quanto à forma narrativa, apesar de Camilo não referir-se a Sterne 30, fica 

clara em Coração Cabeça e estômago, a aproximação com a forma shandiana, 

conforme definida por Sérgio Paulo Rouanet no livro Riso e melancolia 

(ROUANET, 2007). Segundo o autor, “A primeira característica estrutural da forma 

shandiana – a hipertrofia da subjetividade – é evidentemente um atributo do 

narrador, e não do autor” (Ibid., p.34). Narrativa e metanarrativa se entrelaçam 

através dos comentários feitos pelo editor narrador. A narrativa possui dois fios 

condutores, sendo um conduzido pelo narrador editor, do qual não sabemos o 

nome, responsável por publicar a obra de Silvestre da Silva. O narrador 

protagonista conduz a metanarrativa, a história que conta a sua vida.  

O tempo narrativo é intercalado por diferentes períodos, o tempo passado 

e o tempo presente. O tempo passado está dividido em dois momentos, o tempo 

vivido por Silvestre e o tempo em que ele se põe a narrar sua vida. O tempo 

presente é quando o editor completa e publica a obra. No tempo presente o 

narrador nos dá notícias do que aconteceu com Silvestre da Silva e relata sua 
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Tristam Shandy 
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empresa para publicar o livro do amigo falecido. Já a metanarrativa diz respeito à 

vida de Silvestre, descrita por ele num tempo cronológico marcado e linear. Ao 

fazer os comentários sobre a obra literária de Silvestre, o editor interrompe sua 

linearidade, mesclando passado e presente.  

O caráter fragmentado de Coração, cabeça e estômago é amalgamado 

pelo estilo e jogo entre instâncias narrativas e autorais. A originalidade do texto, 

entre outras coisas, está nessa escolha estética que o autor faz para compor sua 

obra. O personagem narrador, Silvestre da Silva, deixa suas memórias a um amigo 

que deve editá-las, publicando um livro, como já mencionamos. Silvestre pede que 

ele seja o editor e publique os seus manuscritos na forma de um Romance. O 

manuscrito é composto por três volumes, o primeiro com o título “Coração”, o 

segundo, “Cabeça” e o terceiro, “Estômago” e dizem respeito a três fases da vida 

do personagem Silvestre da Silva, cada fase regida pela parte do corpo que a 

intitula. “Coração” descreve sua vida de 1844 a 1854, quando se dedicou aos 

amores da juventude e às "coisas do coração", sobre as quais ele depois diz ser 

"tolice brava"; A parte denominada “Cabeça”, vai de 1855 a 1860, quando ele 

então se dedicou ao "intelecto" para fazer carreira como jornalista e político (um 

pseudo-intelectual), para com isso conquistar fama e dinheiro; e “Estômago”, de 

1860 a 1861, quando ele afirma ter se rendido aos apelos do estômago até morrer, 

e desiludido torna-se um burguês, resumindo a sua vida num soneto que, segundo 

o editor, Silvestre moribundo faz, “à imitação dos distintos gênios de ambos os 

sexos, que sonetaram à hora da morte, tais como a poetisa D.Catarina Balsemão 

31 e Bocage” 32, do qual transcrevemos a última estrofe :  

Mulher aos pés o coração me sova;                                                                 
Foge ao mundo a razão espavorida;                                                               
E por muito comer eu desço à cova!. 
(CASTELO BRANCO, 2003, p.222).  

 

Também nessa fase a tentativa de Silvestre é malograda, pois tendo uma 

vida aburguesada, com fartura e a família ao lado, é a abundância que o leva à 
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 Catarina Micaela de Souza César e Lencastre, viscondessa de Balsemão (1749-1824) Poetisa 
portuguesa pré-romântica. 
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 Manuel Barbosa Maria Du Bocage (1765-1805), considerado o maior poeta português do século 

XVIII. 
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cova. As suas tentativas de sucesso foram frustradas nas três etapas de sua vida, 

ou, no caso da última, se não frustrada, ele também não pode aproveitar. E, nem 

mesmo depois da morte terá o sucesso esperado como poeta, pelo que dá a 

entender o editor, pois comenta a, respeito do soneto, ironizando novamente a 

tentativa de produção poética de Silvestre: “Bem se vê que o soneto era o da 

morte. Um grande merecimento ele tem: é ser o último”. (Ibid., 222). 

O livro inicia com uma “Advertência do Autor”, escrita pelo narrador editor, 

que fala já de uma segunda edição do livro: “encontrei algumas páginas que 

merecem ser intercaladas nesta 2ª edição de suas memórias”, e menciona com 

tom de deboche o sucesso quanto à recepção e à estética das memórias de 

Silvestre: “A simpatia que meu defunto amigo granjeou postumamente na república 

das letras e das tretas, impõe-me o dever de empurrar portas adentro da 

imortalidade tudo que lhe diz respeito”. (Ibid.,p.3). Apesar de o livro já estar na 2º 

edição, essa “Advertência” instiga o leitor a colocar em dúvida a capacidade 

literária de Silvestre, o que vai se solidificando ao longo da narrativa através dos 

comentários do editor, que assina a “Advertência” apenas como “O Autor”. 

 Esse jogo de narradores, um editor/autor e outro protagonista/autor, pode 

confundir o leitor, pois mesmo as notas de rodapé, que parecem ser, num primeiro 

momento, externas à novela, são escritas pelo editor amigo de Silvestre e, 

portanto, pertencentes à narrativa. O Preâmbulo, escrito pelo editor, inicia com o 

diálogo entre ele e um amigo comum do falecido, o escritor português Faustino 

Xavier de Novais 33. O narrador descreve sobre como ocorreu a morte de Silvestre, 

as dívidas por ele deixadas e diz que é “herdeiro dos seus papéis” (Ibid., p.7).  Ele 

deve publicá-los, e pretende com os lucros pagar as dívidas do defunto lá pela “10ª 

edição deste romance”. Porém, ao ler os escritos faz uma constatação: “Os 

manuscritos de Silvestre careciam de ser adulterados para merecerem a 

qualificação de romance. [...]. Umas histórias em princípio, outras que começam 

pelo fim e outras que não tem fim nem princípio” (Ibid., p.7).  Diz que as poesias 

encontradas na obra não merecem a publicação “sobre serem imprestáveis ao 
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 Faustino Xavier de Novais (1820 – 1869). Escritor português que veio ao Brasil, tornou-se amigo de 
Machado de Assis, que depois veio a casar-se com a irmã de Faustino, Carolina Augusta Xavier de 
Novais. Faustino desaconselhou a vinda de Camilo Castelo Branco ao Brasil, falando das dificuldades 
de sobreviver no país sendo escritor.  
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contexto da obra” (Ibid., p.10). Assim, o narrador vai desconstruindo a imagem 

positiva que se pudesse ter do narrador Silvestre como escritor de Romance. 

Segundo Cleonice Berardinelli (1976), Camilo Castelo Branco cria essa voz 

narrativa, para apresentar nas digressões questões problematizadoras da narrativa 

e do próprio fazer literário. 

O editor acrescenta ainda notas de rodapé para explicar citações literárias 

que Silvestre da Silva faz ou explicar termos, lugares e vocábulos. Essa forma 

narrativa cria um efeito de veracidade para o leitor, fazendo o conteúdo do 

manuscrito de Silvestre parecer ficção e o restante da obra, as intromissões do 

editor, suas notas e comentários, pareceram realidade, quando na verdade tudo é 

ficção. Vemos isso como uma “estratégia cômica” utilizada por Camilo, muito 

interessante por sinal, pois, como leitores, temos que estar atentos para entender 

que voz está falando, e para perceber que a ironia está presente a todo o momento 

nas interrupções do editor. 

    Silvestre, embora não seja um bom escritor, segundo o editor, considera 

ser dos melhores, o que fica claro em passagens da obra:  

 

 [...] vi encostado à parede fronteira de sua casa um vulto rebuçado, 
rebuçado amargo ao meu suspeitoso coração! (comprazo-me de ter feito 
destes dois rebuçados uma elegância de estilo, que é minha, e, se alguma 
idêntica aparecer, sem a minha rubrica, será tida como furto, e os 
falsificadores serão perseguidos na conformidade das leis). (Ibid., p.60).    

 

              Silvestre se gaba da sua elegância na escrita, artifício que Camilo usa 

para satirizar o Romantismo. O editor critica a narrativa de Silvestre da Silva, e 

novamente percebemos Camilo ironizando o leitor mais desavisado, uma vez que 

ele próprio é o autor de toda a obra, dos escritos de Silvestre da Silva e da 

narrativa externa à de Silvestre, que costura a obra.   

 

               Na Parte I – “Coração”, Silvestre descreve a sua mocidade em Lisboa. Já 

no primeiro parágrafo lemos: “O meu noviciado de amor passei em Lisboa. Amei as 

primeiras sete mulheres que vi e que me viram”, uma clara ironia de Camilo ao 

amor característico do Romantismo.  Silvestre então descreve a sua relação e 

decepção com cada uma dessas sete mulheres, com notas de humor e 

comicidade, fazendo com que a linguagem se sobressaia ao enredo. A mulher que 
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o amava de verdade, Marcolina, morre em seus braços ao se declarar e ele diz 

então que com ela “morrera uma grande parte do seu ser”, para logo em seguida 

perguntar-se: “É, pois, certo que eu amei aquela mulher? [...] eu digo que sim, que 

amei” (Ibid., p.112), demonstrando incertezas a respeito de seus sentimentos. Mais 

uma vez fica evidente o deboche de Camilo ao Romantismo. 

Silvestre da Silva, na Parte II – “Cabeça”, está no Porto, onde tenta dirigir a 

sua vida através do intelecto, é o homem que se confronta com o meio urbano em 

processo de modernização. É um jornalista que tenta decolar na sua carreira e se 

estabelecer financeiramente. Inicia esta parte da sua biografia descrevendo sete 

máximas, conselhos para a vida, sendo a sétima máxima “A mulher é uma 

contingência: quem quiser constituí-la essência de sua vida, aleija-se na alma e 

cairá setenta vezes sete das muletas a que se ampare do chão mal gradado e 

barrancoso do seu falso caminho” (Ibid., p.115). Novamente percebemos a ironia 

de Camilo, pois Silvestre, que pretende ser racional, começa o capítulo falando de 

paixão, de como ela pode ser a ruína dos que a ela se entregam. Em outra 

passagem do mesmo capítulo há deboches aos efeitos do Romantismo sobre as 

mulheres:  

Tinha passado por elas o bafo pestilencial do romance. Liam e morriam 
para a verdade e para a natureza legítima. Invejavam a palidez das 
pálidas e a espiritualidade das magras. Tal menina houve que bebeu 
vinagre com pó de telha; e outras, mais suspirosas e avessas ao vinagre, 
desvelavam as noites emaciando o rosto à claridade doentia da Lua. 
Algumas tossiam constipadas e queriam da sua tosse catarrosa fingir 
debilidade do peito, que não pode com o coração. Muitas, à força de 
jejuns, desmedravam a olhos vistos e amolgavam as costelas entre as 
compressas de aço do colete (Ibid., p. 120)  

             O autor compara as mulheres “afetadas” pela leitura de romances 

românticos e como elas eram antes dessa leitura, “[...] sadias e frescas, como se 

saíssem do paraíso terreal [...]” A leitura dos romances, na ironia do protagonista 

Silvestre da Silva, pode fazer um “estrago na vida e na saúde das jovens leitoras”, 

pois chegam a utilizar artifícios absurdos para se parecerem com as heroínas dos 

romances em voga na época, sobretudo os vindos da França: “Foi o romance que 

degenerou as raças, porque lá em França todas as heroínas, em 8° e a 200 réis ao 

franco, vêm definhadas, tísicas, em jejum natural, [...]” (Ibid., p.120). Silvestre 

zomba agudamente do gênero Romance e Camilo, indiretamente, do próprio 

Romantismo. 
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             Silvestre da Silva descreve suas tentativas como um jornalista que faz 

denúncias, é acusado de calúnia e por fim responde a um processo. “Foi uma 

terrível decepção esta que me deu à cabeça os tratos que as mulheres de Lisboa 

me tinham infligido ao coração” (Ibid., p.124). Fica completamente desiludido com 

a sua tentativa de sustentar uma gazeta.  Termina “condenado em cinquenta mil 

réis de multa, três meses de prisão e custas do processo” (Ibid., p.159). Está 

acabada sua carreira de jornalista: “Acabou, pois aqui, a minha vida intelectual. 

Nem coração, nem cabeça. Principia agora o meu auspicioso reinado do 

estômago”. (Ibid., p.159). O editor surge e insere algumas páginas nas quais 

Silvestre descreve a sociedade e sua ostentação, em infindáveis frase soltas. Por 

fim escreve um capítulo intitulado “Às pessoas melancólicas”, no qual faz 

comentários sobre a melancolia e ironiza os portugueses: 

  

É a que mata os ricaços da Grã Bretanha, e a que tortura os ricos ociosos 
de todas as nações onde há Sol e Lua, onde o céu é azul e a atmosfera 
diáfana. Não é costume nosso matarmo-nos quando o aborrecimento da 
vida nos enjoa. Em país algum seria maior a estatística dos suicidas do 
que em Portugal, se o tédio nos vencesse. (Ibid., p.167). 
 

 

              O narrador-protagonista Silvestre encerra a segunda parte com uma 

receita de ervas para curar a melancolia. Há outras passagens como essa, da 

receita para a melancolia, que nos remetem à obra Memórias Póstumas de Brás 

Cubas (1880), de Machado de Assis: as sete máximas, a multa que custou a vida 

de jornalista de Silvestre e o texto de “um defunto amigo”. Memórias Póstumas de 

Brás Cubas é uma obra posterior, confirmando o contato de Machado com a obra 

camiliana, aproximação que pode ter se dado através de Faustino Xavier de 

Novais no Brasil, amigo de Camilo, o que certamente promoveu as leituras de um 

escritor por outro 34.  

 

Na terceira parte – “Estômago”, após as desilusões amorosas e 

intelectuais, Silvestre da Silva busca refúgio voltando à vida do campo, no Minho, 

onde pretende refazer seus negócios para sobreviver e pagar suas dívidas. 

                                                             
34

 SANDMANN, Marcelo. Aquém-Além-Mar: Presenças Portuguesas em Machado de Assis. 
Campinas: Unicamp, 2004. P.439 a 446. A aproximação entre Camilo e Machado é apresentada no 
capítulo 2 de Aquém e Além-Mar, no qual estão descritos mais minuciosamente os aproveitamentos 
que Machado faz da obra de Camilo. 
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Encontra Tomásia, com quem se casa, vive uma boa vida, dedicada a cuidar do 

estômago e do descanso. Nesse capítulo encontramos a descrição que Silvestre 

da Silva faz da moça que será sua futura esposa:  

Tomásia era uma mulher de carne e osso mais que o ordinário. Vestia de 
amazona, mas ficava um pouco aquém dos limites da elegância, porque 
era mais larga na cintura que nos ombros, visível defeito do vestido. [...] 
De entendimento era escura como quem não sabia ler, nem tivera, hora 
alguma, desgosto de sua ignorância. Tinha vinte e seis anos e nunca 
estivera doente. Nunca tomava chá nem café. Almoçava caldo de ovos 
com talhadas de chouriço. O sol ao nascer, nunca a surpreendeu em 
jejum. (Ibid., p.180-181) 

              A personagem em nada se parece com as heroínas sofredoras, meigas e 

de beleza extrema que aparecem nos romances românticos. Tomásia, ao 

contrário, era uma moça rude e trabalhadeira, como Teodora, esposa de Calisto 

Elói de A queda dum anjo, obra de que trataremos em seguida.  

Silvestre é depois eleito presidente da Câmara e torna-se político influente, 

mas quando eleito deputado, Tomásia não o deixa assumir, pois não quer sair do 

campo. Silvestre tem dívidas que nunca salda e pouco se importa quando o 

cobram: “Quando eu me entregava de olhos fechados ao mundo, julgando-o bom e 

de nenhum modo interessado em ludibriar-me, o mundo folgou de explorar um tolo 

que abria o coração e a algibeira a todas as perfídias e zombarias”. (Ibid., p.209). A 

narrativa de Silvestre encerra com o seu casamento. Também nesse capítulo o 

tema amor é recorrente, mas de maneira avessa ao Romantismo. As demais 

notícias sobre sua vida são dadas pelo editor no capítulo “O Editor ao Respeitável 

Público”, da página 222 em diante, no qual ele continua criticando tanto a vida 

pessoal do amigo quanto a sua literatura. Silvestre da Silva morre no terceiro ano 

de casado, gordo, rodeado da esposa, do sogro e de um filho, sem ter pago suas 

dívidas. Parece que o objetivo de Silvestre ao tentar escrever um livro, é 

justamente pagar suas dívidas, o que pede que o amigo editor faça com o dinheiro 

que o livro renderá. Camilo pode estar dessa forma ironizando o mercado literário 

existente na época, do qual ele próprio precisava sobreviver. 

 

A morte, um tema clichê do Romantismo, nessa novela é tratada friamente, 

satiricamente até, se pensarmos no final do soneto acima mencionado, no qual há 

um deboche do próprio Silvestre em relação à sua morte. Não sobressaem outras 
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emoções nem lágrimas. 

  

Os dois narradores presentes na novela possuem uma aproximação de 

linguagem muito relevante, um tom irônico e subjetivo semelhante na narrativa e 

metanarrativa, o que torna a obra uma metáfora irônica do Romantismo, com um 

senso crítico de Camilo em relação a essa estética, que não é normalmente 

mencionado pelos críticos. 

 

              A crise da modernidade 35 o atingira, levando-o de volta ao campo, de 

modo diverso ao que acontece com Calisto Elói, protagonista de A queda dum 

Anjo.  

Nessa obra a narrativa é linear, num tempo decorrido entre 1864 e 1866, 

mas na qual o narrador retoma a vida de Calisto Eloi desde 1840. Inicia numa vila 

do interior de Portugal e desenvolve-se posteriormente na capital. O “anjo” é 

Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda, o “herói do conto”, como é 

apresentado pelo narrador. É filho de um cavaleiro fidalgo e, por parte da mãe, 

descendente de “doutores em cânone, cônegos, desembargadores do eclesiástico, 

catedráticos, chantres, arcediagos e bispos, parentela ilustríssima” (CASTELO 

BRANCO, 1998, p.17), de quem herdou muitos livros. Foi para o seminário quando 

jovem, queria estudar latim. Desejava depois tornar-se doutor em Direito, mas 

falecendo seu pai, abandonou os estudos para cuidar da mãe e da propriedade 

que herdara. Sua passagem pelo seminário estimulou seu espírito autodidata em 

busca da erudição e, voltando para casa, não cessa sua busca pelo conhecimento 

erudito:  

[...] lia até noite velha, e adormecia sobre os in-fólios, e acordava a pedir 
contas à memória das riquezas confiadas. Os livros de Calisto Elói eram 
cronicões, histórias eclesiásticas, biografias de varões preclaros, 
corografias, legislação antiga, forais, memórias da academia real da 
história portuguesa, catálogos de reis, numismática, genealogias, anais, 
poemas de cunho velho, etc. (Ibid., p.17). 
 
 

                                                             
35

 Pensamos em “modernidade” segundo a definição de Marshall Berman, em Tudo que é sólido 
desmancha no ar aqui citado por Marcelo Ridente (2010): “O título Tudo que é sólido desmancha no 
ar foi tirado de uma célebre formulação do Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848 por Marx 
e Engels (1996). A citação não é gratuita: o Manifesto seria uma formulação genial e criativa sobre a 
modernidade, entendida como um emaranhado contraditório de experiências de vida compartilhadas 
pelas pessoas em todo o mundo contemporâneo.” (RIDENTE, 2010, p.289). (Grifos nossos). 
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              Esse conhecimento, antes arcaico que erudito, Calisto utiliza em seus 

discursos, como quando aceita a presidência da Câmara de Miranda, seu 

município, no ano de 1840. Aproveita essa oportunidade para demonstrar toda a 

sua “cultura”, adquirida nas longas horas de leituras dos livros antigos que o 

cercam, nos estudos do francês e do latim, línguas que domina “muito pela rama”.  

 

O narrador então descreve esse encontro de Calisto com os demais 

vereadores: “Na primeira sessão camerática falou de feito e jeito que os ouvintes 

cuidavam estar escutando um alcaide do século XV levantado de seu jazigo da 

catedral. Queria ele que se restaurassem as leis do foral dado a Miranda pelo 

monarca fundador” (Ibid., p.19). Os vereadores então defendem “um código de leis 

comuns de todo o território português” e dizem que ele deveria também aprovar 

essas leis, ao que Calisto responde: “Aprovem os Srs. Vereadores, e façam obra 

por essas leis, que eu despeço-me disto. Tenho o governo de minha casa, onde 

sou rei e governo, segundo os forais da antiga honra portuguesa”. (Ibid., p.19). Sai 

da sessão para nunca mais voltar à Câmara. O narrador o descreve ainda como 

“legitimista quieto, calado, e incapaz de impecer a roda do progresso, contanto que 

o progresso não lhe entrasse em casa, nem o quisesse levar consigo” (Ibid., p.19). 

Calisto decide ficar longe da vida política, sua vida lhe basta, é bem quisto pelos 

aldeões e respeitado pelo conhecimento que possui, mesmo que de seus 

discursos muitos não entendiam o que queria dizer. Ao casar-se com a segunda 

prima, Teodora Barbuda de Figueroa, junta as duas heranças, arranjo que torna “a 

casa de Calisto a maior da comarca”.   A mulher é descrita como “senhora de raro 

aviso, muito apontada em amanho da casa, e ignorante mais que o necessário 

para ter juízo”. (Ibid., p.17). Calisto e Teodora não se opõem ao casamento, 

aceitam sem questionar o arranjo. Para Teodora “tanto se dava casar com o primo 

Calisto como com o primo Leonardo”. (Ibid., p.17). Sua preocupação está voltada 

apenas para as coisas cotidianas, e é tão dedicada aos cuidados da propriedade e 

da casa, a fazer economias, que dez anos depois a propriedade dos dois 

“prosperou a olho”.  Camilo descreve os traços biográficos de Calisto, a princípio 

como um herói da moral e dos bons costumes, um representante do homem 

abastado do interior de Portugal, um conservador, construção inicial que parece 

elevar Calisto Elói ao topo da dignidade para tornar mais acentuada a sua queda.  
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Calisto é compelido a voltar à vida política, deve representar Miranda no 

Parlamento, pois, segundo o povo, os demais representantes eleitos abandonavam 

os interesses do povo e esqueciam da sua região assim que chegavam a Lisboa. É 

então eleito deputado pelo círculo de Miranda, vai para Lisboa disposto a lutar 

contra a corrupção dos costumes. Faz furor no Parlamento com os seus discursos 

conservadores, através dos quais mostra um perfeito domínio da oratória 

parlamentar, mas torna-se motivo de riso e chacota, tanto pelo seu linguajar quanto 

pelas ideias que defende, consideradas ultrapassadas na capital. É motivo de 

chacota também a sua vestimenta, pois usa como melhor traje a roupa do seu 

casamento com D. Teodora, fato ocorrido em 1833, portanto, um traje de mais de 

30 anos. Mas nada intimida Calisto, que defende-se fazendo uso da sua erudição 

(Ibid., p.38). Calisto é defensor do bom uso da língua portuguesa e combate o luxo, 

os teatros e as leis modernas, a constituição. Sempre apoiado no seu 

conhecimento de livros clássicos, os seus discursos fazem sensação no 

Parlamento, causando as mais desencontradas reações. Calisto poderia se 

enquadrar, em alguma medida, no conceito de “antimoderno”, tal qual descreve 

Compagnom 36:  

Como Maritain e Du Bos o concebiam, o epíteto antimoderno qualificava 
uma reação, uma resistência ao modernismo, ao mundo moderno, ao 
culto do progresso, ao bergsonismo tanto quanto ao positivismo. 
Designava uma dúvida, uma ambivalência, uma nostalgia, mais do que 
uma rejeição pura e simples. (COMPAGNOM , 2011,p.13). 

 

Depois de algum tempo, quando tocado pela paixão, começa a perceber o 

seu desconcerto diante do mundo, diante da vida que está vivendo na capital: 

 

Foi nesse instante que o morgado de Agra de Freimas sentiu no lado 
esquerdo do peito, entre a quarta e quinta costela um calor de ventosa, 
acompanhado de vibrações elétricas, e vaporações cálidas, que lhe 
passaram a espinha dorsal e daqui ao cérebro, e pouco depois toda a 
cabeça, purpureando-lhe as maçãs de ambas as faces com o rubor mais 
virginal. (Ibid., p.64). 
 
 

O narrador descreve o que ocorre ao homem quando se apaixona, num 
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 COMPAGNOM, Antoine.  Os antimodernos: de Joseph de Maistre a Roland Barthes. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
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discurso que poderia ser do próprio Calisto Elói. O tom de sátira marca a descrição 

do amor, uma doença com sintomas específicos e bem claros:  

 

Duas enfermidades há aí cujos sintomas não descobrem as 
pessoas inexpertas; uma é o amor, a outra é a ténia. Os sintomas do 
amor, em muitos indivíduos enfermos, confundem-se com os sintomas do 
idiotismo. É mister muito acume de vista e longa práctica para descriminá-
los. Passa o mesmo com a ténia, lombriga por excelência. O aspecto 
mórbido das vítimas daquele parasita, que é para os intestinos baixos o 
que o amor é para os intestinos altos, confunde-se com os sintomas de 
graves achaques, desde o hidrotórax até à espinhela caída. (Ibid., p. 64 ). 

  

            A descrição que o narrador faz das pessoas que se deixam vencer pela 

paixão é de que o amor as torna doentes comparáveis aos portadores da tênia, ou 

até mesmo a idiotas, atencipando o que vai acontecer ao protagonista. Tão logo se 

apaixona, Calisto escreve versos à sua amanda:  

 

Dos mais fermosos olhos, mais fermoso 
Rosto, qu’entre nós há, do mais divino  
Lume, mais branca neve, ouro mais fino.  
Mais doce flauta, riso mais gracioso: 
 
Dum angélico ar, de um amoroso 
Meneio, de um spírito peregrino 
S’acendeu em mim o fogo, de qu’indino 
Me sinto, e tanto mais assi ditoso 
 
Não cabe em mim tam bem-aventurança! (Ibid., p.65) 

 

               Camilo não constrói em Calisto um personagem reflexivo no que diz 

respeito aos seus sentimentos, ao seu pudor, correção e convicções anteriores, 

mas alguém que se deixa levar pelos sentimentos em todas as instâncias, 

preocupado somente consigo mesmo, criando uma tensão entre o individual e o 

coletivo antes da paixão, e entre o individual e seu círculo de convivência, quando 

se apaixona.  

 

Calisto, após a primeira paixão e decepção, percebe a necessidade de 

mudar o seu estilo, de repensar suas atitudes. As primeiras mudanças ocorrem nas 

suas vestimentas: “ Aquela alma vai se tranfromando à proporção da roupa” (Ibid., 

pg. 74). A personagem então se sente deslocada na capital, começa a ter noção 

do ridículo que até então não a preocupava, mas mantém o discurso arcaíco e 

baseado nas antigas leis monárquicas, pelo menos por um tempo. 
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 No decorrer da narrativa, Calisto torna-se um homem moderno e que, com 

isso, consegue se perceber como indivíduo: “Eu tinha consumado a paralisia do 

coração, e chamado sobre mim os hábitos da velhice. A minha vinda para Lisboa 

foi o ressurgimento da vida, sepultada antes de haver consciênica de si. Achei-me 

entre homens aquecidos à luz deste século” (Ibid., p.101). O  antimoderno passa a 

aceitar as luzes da modernidade e procura se adequar aos padrões da capital. 

 

Pensamos aqui em Lukács e as noções de “Narrar ou Decrever”. Os 

cenários apresentados nos dois livros são ligados ao drama humano existente nas 

personagens. Não são meras descrições dispensáveis à obra mas, pelo contrário, 

as descrições contidas nas obras nos ajudam a entender o momento histórico, 

social e econômico contido nas novelas. As personagens não são meros 

espectadores das mudanças que ocorrem ao seu redor, mas têm a vida 

diretamente afetada por essas mudanças. Se para Silvestre da Silva a 

modernidades foi insuportável ao ponto de fazê-lo retornar ao campo, para Calisto 

Elói foi justamente a modernidade, “o emaranhado contraditório de experiências da 

vida [...]” (RIDENTE, 2010, p.289), absorvido a partir da descoberta do amor, que o 

tirou do marasmo, mudou suas ideias limitadas e a vida obscura à qual havia se 

acomodado vivendo numa vila no interior. Cada personagem busca a sua 

individualidade diante de um novo tempo de maneira diferente. Lukács cita autores 

do cânone da literatura ocidental para tratar dessa questão: 

 

 “Em Walter Scott, Balzac e Tolstoi, vínhamos de conhecer 
acontecimentos que eram importantes por si mesmos, mas eram 
importantes para as relações inter-humanas dos personagens que 
os protagonizavam e importantes para a significação social do 
variado desenvolvimento assumido pela vida humana de tais 
personagens [...]”. (LUKÁCS,1969, p.54). 

 

Camilo consegue, então, configurar uma nova forma de narrar, usando o 

humor e a ironia, faz brotar um novo estilo para dar conta das mudanças que 

ocorrem na vida social e na própria literatura.  Cleonice Berardinelli descreve o 

narrador de Camilo como um narrador que nos mantém fora da estória:  

 

Este jogo que o narrador estabelece com o leitor, tornando visível a 
este a enunciação, não lhe permite mergulhar na estória narrada, 



39 
 

mas ao contrário, fá-lo ficar à tona, entre os dramáticos lances do 
narrado, que dificilmente chegam a emocioná-lo, porque o narrador 
os faz preceder ou suceder de observações que lhes tiram toda a 
seriedade. (BERARDINELLI, 1995, p.239). 

 

Essa forma narrativa, que mantém o leitor à distância, sem envolvimento 

sentimental com o texto narrado, certamente não foi criada por Camilo, mas denota 

já uma estética diferente do romantismo que sempre lhe é atribuído. Esse estilo de 

narrar não impede que Camilo consiga construir personagens que possuem uma 

dose de complexidade emocional através da qual possam demonstrar sua relação 

com o mundo, sua perplexidade e insatisfação diante de questões presentes na 

esfera social, econômica e política do tempo e local onde suas obras são 

ambientadas. O autor traz à tona, com habilidade literária, temas que indicam as 

possibilidades de reflexão sobre as questões sociopolíticas da sua época, o seu 

olhar sobre a identidade portuguesa. 

              Em a A queda dum anjo, Calisto, depois da primeira decepção amorosa, 

apaixona-se por Ifigênia, uma brasileira, e muda completamente a sua vida. 

Teodora, sua esposa, descobre os amores do marido. Ela, depois da decepção 

com Calisto, arranja-se com o primo “Lopo de Gamboa, um aproveitador” 

(CASTELO BRANCO, 1998, p.132). Calisto e Teodora divorciam-se e ele assume 

o romance com Ifigênia, com quem acaba tendo dois filhos. Em pouco tempo, 

muda suas convicções políticas também: “Calisto respondeu que estava no rumo 

em que o farol da civilização alumiava com mais clara luz. [...] – Segue-se que está 

liberal? – perguntou o pávido abade. – Estou português do século XIX.” (Ibid., 

p.125). Calisto era outro homem depois do contato com a vida na capital, mas 

sobretudo, depois de se apaixonar e encontrar em Ifigênia um amor e uma vida em 

família muito diferentes do que tinha com Teodora. No texto de abertura da edição 

de A queda dum anjo, da Editora Núcleo (1998), Célia A.N.Passoni aponta uma 

possibilidade de leitura para a obra: “A tese que suporta o romance é antitética, 

baseada na luta travada entre o conservador e o moderno, entre o velho e o novo, 

entre o espírito ultrarromântico e o realista, entre Portugal mergulhado nas 

tradições e Portugal integrado nos padrões da modernidade” (Ibid., p.8). 

 

              Nessas novelas percebemos o cansaço da civilização versus a sedução 

da vida natural no campo em Coração, cabeça e estômago, em oposição à 
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paralização da vida no campo versus a magia da civilização em A queda dum anjo.               

Tanto Calisto Elói quanto Silvestre da Silva estão sujeitos à efemeridade dos seus 

ideais, e mudam facilmente de projeto, são personagens fugazes que entre o 

interesse particular e a ética, normalmente optam pelo interesse próprio, podem 

manter seus propósitos em relação à pátria ou ao bem da comunidade, desde que 

não sejam afetados por isso.  

 

Camilo apresenta as personagens sem fazer juízo de valor ou 

questionamento moral das mesmas, mostrando pessoas ambíguas, que podem ser 

boas e más ao mesmo tempo, múltiplas e fragmentadas, risíveis geralmente, 

personagens através das quais faz a sua crítica subliminar aos costumes, ao clero, 

à política, estes como lugares de mentira, falsidade e enganação, sem com isso 

ser panfletário ou disseminador de ideologias. Camilo faz também a crítica à 

estética romântica nas duas novelas, pois utilizando-se de temas e recursos 

estilísticos próprios do romantismo, leva-os à exacerbação, provocando o riso e 

quebrando a expectativa de profundidade das narrativas e mesmo das 

personagens. Nas duas obras, o tema do amor é tratado de forma risível e 

superficial, o que podemos conectar à estética própria do gênero “novelas”. 

 

 

4. CAPÍTULO 3 – EÇA DE QUEIRÓS  

 

O escritor Eça de Queirós 37 é reconhecidamente um dos mais importantes 

escritores portugueses, especialmente pelas obras O Crime do Padre Amaro 

(1875), O primo Basílio (1878) e Os Maias (1888). As obras retratam “cenas da 

vida portuguesa, um retrato objetivo da vida nacional”, segundo Paulo Franchetti, 

“com seus tipos e seus problemas humanos locais” (EÇA, 2010, p.511), sendo que 

O Crime do Padre Amaro é uma obra que trata mais da vida interiorana, numa 

                                                             
37

 José Maria Eça de Queirós, nascido em Póvoa de Varzim, Portugal em 1845, era originário da 
burguesia culta, filho de um magistrado. Estudante de Leis em Coimbra, representou no Teatro 
Acadêmico, participou dos movimentos estudantis e literários liderados por Antero de Quental e 
Teófilo Braga. Morre em 1900, em Paris. (SARAIVA; LOPES, 1955, 923-924).  
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província, e as outras duas obras tratam da vida urbana. Eça criou narrativas nas 

quais estão presentes o determinismo e elementos do impressionismo, 

instrumentos que o autor utiliza para tecer críticas ao clero e à classe burguesa. 

Eça graduou-se em Direito, em Coimbra, onde participou do grupo que esteve 

envolvido com a Questão Coimbrã e fez uma das palestras das Conferências do 

Casino. Foi cônsul e além de livros escrevia colunas para jornais, alguns dos quais 

circulavam no Brasil, tornando o autor muito conhecido e admirado.  

A primeira publicação de O Crime do Prado Amaro, em 1875, segundo 

Mônica Figueiredo em “Muito Mais que um Crime”, no Prefácio à edição aqui 

analisada, “saiu sem as correções que o autor pretendia fazer à versão escrita às 

pressas, entregue a Jaime Batalha Reis e Antero de Quental”, (Eça, 2011, p.5). 

Com a demora nas revisões prometidas, “as desejadas e necessárias revisões 

foram suspensas por decisão da Revista Ocidental, sem aquiescência de Eça de 

Queirós, que recebeu contrariado a notícia da publicação daquilo que chamou de 

borrão” (Ibid., p.5). Eça ficou indignado, escreveu a Jaime Batalha Reis, mas as 

publicações em folhetim não foram interrompidas, o que o autor considerou ter 

“criado uma mancha na sua carreira”. Somente em 1880 o autor consegue 

publicar, com auxílio do pai, a versão final desejada, que de acordo com Mônica 

Figueiredo foi bem aceita pela crítica:  

 

“é unânime em afirmar que as mudanças sofridas pelo enredo, 
acompanhadas por um refinamento estilístico que não se pode negar, são 
responsáveis pela melhoria qualitativa do romance, que seria considerado 
um feliz exemplo da vertente naturalista cultuada pelo Realismo vitoriano” 
(Ibid., p.7).  

O próprio autor dá as explicações sobre as mudanças necessárias que 

ocorreram para que enfim o volume fosse publicado de acordo com seu desejo: 

Prefácio da segunda edição 
38

  

A designação inscrita no frontispício deste livro - Edição Definitiva - 
necessita uma explicação.  

O Crime do Padre Amaro foi escrito há quatro ou cinco anos, e desde 
essa época esteve esquecido entre os meus papéis - como um esboço 
informe e pouco aproveitável. Por circunstâncias que não são bastante 

                                                             
38

 QUEIRÓS, Eça de. O Crime do Padre Amaro. 12ª ed., São Paulo: Ática, 1998. A Biblioteca Virtual 
do Estudante Brasileiro. Disponível em: <http://www.bibvirt.futuro.usp.br> Acesso em: 25/10/2014 
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interessantes para serem impressas - este esboço de romance, em que a 
ação, os caracteres e o estilo eram uma improvisação desleixada, foi 
publicado em 1875 nos primeiros fascículos da Revista Ocidental, sem 
alterações, sem correções, conservando toda a sua feição de esboço, e 
de um improviso. Hoje O Crime do Padre Amaro aparece em volume - 
refundido e transformado. Deitou-se parte da velha casa abaixo para 
erguer a casa nova. Muitos capítulos foram reconstruídos linha por linha; 
capítulos novos acrescentados; a ação modificada e desenvolvida; os 
caracteres mais estudados, e completados; toda a obra enfim mais 
trabalhada.  Assim, O Crime do Padre Amaro da Revista Ocidental era um 
rascunho, a edição provisória; o que hoje se publica é a obra acabada, a 
edição definitiva. Este trabalho novo conserva todavia - naturalmente - no 
estilo, no desenho dos personagens, em certos traços da ação e do 
diálogo, muitos dos defeitos do trabalho antigo: conserva vestígios 
consideráveis de certas preocupações de Escola e de Partido, - 
lamentáveis sob o ponto de vista da pura Arte - que tiveram outrora uma 
influência poderosa no plano original do livro. Mas como estes defeitos 
provêm da concepção mesma da obra, e do seu desenvolvimento lógico - 
não podiam ser eliminados, sem que o romance fosse totalmente refeito 
na ideia e na forma. Todo o mundo compreenderá que - correções, 
emendas, entrelinhas, folhas intercaladas não bastam para alterar 
absolutamente a concepção primitiva de um livro, e a sua primitiva 
execução.  

 

Certamente a edição da obra sem a correção do autor deve ter causado 

um grande constrangimento a Eça, mas ao mesmo tempo deu-lhe a oportunidade 

de aprimorar o texto, mantendo até o que depois já considerou dispensável, mas 

entendendo que do ponto de vista estilístico era importante ser mantido. O crítico 

Carlos Reis escreveu sobre essa questão no texto “Desastre literário: sobre a 

publicação d'O crime do padre Amaro” 39, publicado na Revista SEMEAR 1.  

Os incidentes que rodearam a publicação d'O Crime do Padre Amaro - ou 
melhor, do primeiro O Crime do Padre Amaro, em 1875 - constituem um 
episódio decisivo para o amadurecimento literário de Eça de Queirós; 
consequência imediata desse amadurecimento foi, desde logo, o labor de 
aperfeiçoamento a que Eça se consagrou, até chegar à versão definitiva 
do seu romance. Não por acaso e de acordo com um testemunho de 
Fialho de Almeida, Oliveira Martins teria dito, a propósito d'O Crime do 
Padre Amaro, que aquele fora "o único romance que Eça trouxera no 
ventre".  

Carlos Reis discorre sobre o assunto mencionando a troca de 

correspondência de Eça com Batalha Reis na tentativa de parar a publicação e 

também para tentar entender por que a obra foi publicada sem revisão. Antero de 

Quental aparece na questão censurando Eça: “[...] essa censura evidenciava as 
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 REIS, Carlos. In “Desastre literário: sobre a publicação d'O crime do padre Amaro”. Disponível em          
<http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/1Sem_05.html>Acesso em 25/10/2014 



43 
 

divergências que ficaram sugeridas, mas provavelmente vinha reforçar em Eça o 

propósito de refazer o romance de alto a baixo - e acabaria por propiciar a 

elaboração de uma das grandes obras da literatura portuguesa”. (REIS (19__?)). 

Saraiva &Lopes descrevem Eça como: “Folhetinista e polemista nesta época, Eça 

vai dedicar grande parte da vida a satisfazer o ideal de escritor ‘realista’ que de um 

modo sumário tentava definir naquela conferência”. (SARAIVA &LOPES, 1955, 

p.923). Escolhemos de Eça de Queirós o livro O crime do Padre Amaro justamente 

por se tratar de uma das obras fundadores do Realismo/Naturalismo em Portugal e 

pela sua proximidade cronológica com Eusébio Macário, de Camilo.  

 

4.1 – O Crime do Padre Amaro (1875) 

 

No texto de “Introdução” do Capítulo1- “Realismo e Naturalismo” de 

História Crítica da Literatura Portuguesa, Maria Aparecida Ribeiro se refere à obra 

de Eça mencionando que:  

[...] com a discussão em torno da obra de Eça, que, ao publicar O crime 
do Padre Amaro, em 1875, começara a por em prática as teorias que 
expunha, a propagação do Realismo e do Naturalismo estender-se-á por 
um período de quase 20 anos, durante os quais foi acusada de 
depravação de costumes, falta de patriotismo, de corrupção linguística e 
até de ausência de originalidade. (Ribeiro, 2000, p.14). 

Podemos perceber por aí o impacto que a obra causou, gerando uma 

longa polêmica que não se ateve a Portugal.  Maria Aparecida Ribeiro aponta a 

repercussão da obra no Brasil: “Machado de Assis, adepto de liberais, criticava em 

1878, nas páginas de O Cruzeiro, a ‘puerilidade’ e a ‘obscuridade’ do Realismo de 

O crime do Padre Amaro [...]”. (Ibid., p.15). 

A obra inicia em tom satírico, com uma descrição incisiva da morte do 

pároco José Miguéis, um personagem de aspecto rude e grosseiro, um comilão 

sedentário, personagem semelhante ao Padre Justino de Eusébio Macário e ao 

próprio Eusébio, um bonachão. Com a sua morte, um novo pároco deverá ser 

indicado para a paróquia de Leiria, o jovem Padre Amaro. 

O fio condutor da narrativa é a história do jovem Padre Amaro e seu 
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envolvimento com Amélia, uma jovem da sua paróquia. O tempo narrativo é 

construído através de um grande flash back, que retoma a história da vida de 

Amaro desde a sua infância até o momento que chega à província de Leiria. 

Amaro, ao ficar órfão aos seis anos de idade, permanece sob os cuidados da 

marquesa de Alegros, de quem seus pais haviam sido criados de confiança e 

prossegue até a vida adulta, finalizando por volta do ano de 1871. Na infância de 

Amaro são descritas situações cômicas, especialmente em relação à sua 

permanência em meio às mulheres. A marquesa, sua benfeitora, deixa em seu 

testamento a ordem para que, alcançando a idade de 15 anos, Amaro vá para o 

seminário, entrando depois para a vida eclesiástica. A marquesa morre quando 

Amaro tem 13 anos e ele então deve sair de sua casa. Amaro amarga a vida na 

casa de um tio, um merceeiro para quem tem que trabalhar: “Amaro emagrecia e 

todas as noites chorava” (Eça, 2011, p.38). A vida preguiçosa e alegre que vivia 

enquanto protegido da marquesa acabara com a morte da sua protetora. O 

seminário, agora, parece ser a salvação de Amaro, “um libertamento” (Ibid., p.38).   

Amaro nunca questionou o seu destino, não tinha capacidade de pensar 

em dar outro rumo à sua vida: “Nunca ninguém consultara as suas tendências ou a 

sua vocação. Impunham-lhe uma sobrepeliz; a sua natureza passiva, facilmente 

dominável, aceitava-a, como aceitaria uma farda. De resto não lhe desagradava 

ser padre.” (Ibid., p.38). Pensava também na boa vida que tinham os padres, 

comida e cuidados sem preocupação, mulheres à sua volta, ouro e jóias, boas 

vestimentas, viajar pelo mundo à custa da igreja. Tudo isso parece atraente ao 

jovem. Amaro demonstra uma passividade quase covarde diante do que a vida lhe 

impõe, acomodando-se, o que também pode denotar o caráter psicológico que o 

autor quer imprimir à personagem como sendo próprio dos que aceitam a vida 

eclesiástica sem vocação, por comodismo ou falta de opção. 

A definição do protagonista, apático e sem iniciativa, nos faz pensar nas 

personagens planas conforme descritas por Candido, mas não em personagens 

tipo, caricatos. Amaro parece mais um joguete da sociedade. 

Essa descrição que o narrador faz da vida eclesiástica pelos olhos de 

Amaro indica mais uma crítica do escritor à Igreja, trazendo à tona a percepção 
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corrente na época da postura anticlerical, comum entre os escritores realistas.  

A narrativa em terceira pessoa favorece o processo de distanciamento 

entre o autor e a obra, promovendo uma via que parece mais neutra para o autor 

realizar a crítica à hipocrisia da sociedade na qual Amaro está inserido, que vive de 

aparências e, também, para promover os ataques que deseja ao mundo clerical.  

Os tipos retratados, especialmente as personagens secundárias próximas 

aos protagonistas, padres e beatas, são referidos com adjetivos rudes e 

grosseiros, como “papudos” “lascivas”, “glutões”, e é através desses que aparecem 

as cenas satíricas, as situações cômicas da obra.  Também é nesses que o 

escritor descarrega toda a sua indisposição em relação à sociedade decadente 

portuguesa, aproveitando assim para inscrever a sua narrativa na estética 

Realista/Naturalista. Para os realistas, a representação da realidade deveria ser 

neutra e objetiva, reprodução concreta dos personagens e ambientes, sem 

sentimentalismos. Através dessa representação devem emergir os problemas 

sociais e morais que estão sendo criticados pelo autor. O narrador de O crime do 

Padre Amaro, porém, não é neutro e conduz o leitor exatamente para onde quer, 

impondo-lhe o seus valores e o seu ponto de vista através de personagens que 

parecem privados de autonomia e são também dirigidos pelo autor através do 

narrador. Igualmente, os narradores de Camilo também conduzem e induzem o 

leitor, mesmo que através do deboche, isso possa passar despercebido. 

Voltando à narrativa, vamos tratar de Amaro ainda antes da sua ida ao 

seminário, pois é nessa etapa que o narrador constrói a personagem. São os anos 

iniciais de sua vida que o constituem para o que ele será depois, quando adulto. O 

tio, depois de um ano, dispensa-o do balcão para ter aulas de latim para preparar-

se melhor para os estudos no seminário. Suas idas à escola são a oportunidade de 

conhecer o mundo de uma forma que nunca antes tinha conseguido: 

Viu a cidade, o exército de infantaria, espreitou às portas dos cafés, leu os 
cartazes dos teatros. Sobretudo começara a reparar muito nas mulheres - 
e vinham-lhe, de tudo o que via, grandes melancolias. A sua hora triste 
era ao anoitecer, quando voltava da escola, ou aos domingos depois de 
ter ido passear com o caixeiro ao jardim da Estrela. O seu quarto ficava 
em cima, na trapeira, com uma janelinha num vão sobre os telhados.[...] 
era a vida que não conhecia e que julgava maravilhosa, com cafés 
abrasados de luz e mulheres que arrastam ruge-ruges de sedas pelos 
peristilos dos teatros; perdia-se em imaginações vagas, e de repente 
apareciam-lhe no fundo negro da noite formas femininas, por fragmentos, 
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uma perna com botinas de duraque e a meia muito branca, ou um braço 
roliço arregaçado até ao ombro... (QUEIRÓS, 2011, p.39) 

 

Amaro foi até aqui descrito como um personagem sem profundidade, 

acomodado e obediente como um cordeiro, nada questiona, não quebra as regras, 

não se manifesta para nada, demonstra certa melancolia e alguma alegria diante 

da vida. Se sujeita à vida do jeito que ela lhe chega. Pouco absorve dela, mas 

desde criança o seu contato com o mundo feminino é o que mais transparece na 

narrativa e é o que faz o personagem demonstrar a sua inquietude. Por outro lado, 

o nome Amaro pode carregar um duplo sentido, “amar” e “amargo”, verbo e 

adjetivo/substantivo com sentidos tão opostos e que ao longo da narrativa vão 

emergindo nas ações e reações de Amaro diante da vida. Ama e é amado, mas ao 

mesmo tempo sofre e causa um profundo sofrimento em Amélia, até o momento 

em que a vida se recobre de amarguras intransponíveis, como a morte. 

O autor defende, através da narrativa, a ideia de que o homem é fruto do 

meio em que vive, da origem hereditária que carrega e do momento histórico em 

que vive. Amaro é criado em meio a mulheres fúteis, a marquesa de Alegros, suas 

filhas e suas criadas: 

A sua figura amarelada e magra pedia aquele destino recolhido: era já 
afeiçoado às coisas de capela, e o seu encanto era estar aninhado ao pé 
das mulheres, no calor das saias unidas, ouvindo falar de santas. (Ibid., 
p.36). 

As criadas de resto feminizavam-no; achavam-no bonito, aninhavam-no 
no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe cócegas, e ele rolava por entre 
as saias, em contato com os corpos, com gritinhos de contentamento. Às 
vezes, quando a senhora marquesa saía, vestiam-no de mulher, entre 
grandes risadas; ele abandonava-se, meio nu, com os seus modos 
lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta escarlate nas faces. As 
criadas, além disso, utilizavam-no nas suas intrigas umas com as outras: 
era Amaro o que fazia as queixas. Tomou-se enredador, muito mentiroso. 
(Ibid., p.37)  

 

As moças são descritas como vaidosas e fúteis, as criadas transformam o 

menino num joguete para suas intrigas, tornando-o um “mentiroso”. Isso é o que 

caracteriza mais profundamente Amaro, a mentira e a licenciosidade, pois é na 

mentira e na sensualidade que vai fundamentar a sua vida. A índole libidinosa de 

Amaro, nos faz crer o narrador, é despertada e alimentada por esse contato com o 

mundo feminino, no qual ele tem total liberdade de transitar durante os anos da sua 
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infância e início da puberdade. Depois, o jovem adapta-se ao seminário como a 

tudo na sua vida. Apesar da ausência de vocação, “decora com regularidade os 

seus compêndios”, mas não tem uma atitude devota em relação à religião, esta 

não o comove como percebe que acontece com outros seminaristas. Quando se 

junta a alguns seminaristas para ouvir seus planos sobre o futuro, resigna-se, ouve 

calado e não adere aos planos sugeridos, às fugidas pela noite. A conversa sobre 

mulheres, bares, a vida para além dos muros do seminário, faz com que fique 

inquieto quando vai para sua cama: 

Amaro ficava todo nervoso: sobre o seu catre, alta noite, revolvia-se sem 
dormir, e, no fundo das suas imaginações e dos seus sonhos, ardia como 
uma brasa silenciosa o desejo da Mulher. (Ibid., p.43). 

Amaro é descrito com uma lascividade contida, disfarçada, mas pulsante a 

ponto de olhar a Virgem como mulher, sem a sua santidade, atitude da qual se 

arrependia, mas que não conseguia evitar: 

Na sua cela havia uma imagem da Virgem coroada de estrelas, pousada 
sobre a esfera, com o olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a 
serpente. Amaro voltava-se para ela como para um refúgio, rezava-lhe a 
Salve-Rainha: mas, ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade 
da Virgem, via apenas diante de si uma linda moça loura; amava-a; 
suspirava, despindo-se olhava-a de revés lubricamente; e mesmo a sua 
curiosidade ousava erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e 
supor formas, redondezas, uma carne branca. (Ibid., p.43). 

Segundo Maria Aparecida Ribeiro, a obra “pretende mostrar os prejuízos 

morais e sociais do sacerdócio sem vocação, bem como os da educação religiosa 

mal conduzida” (RIBEIRO, 2000, p.185). O autor lança um olhar devastador sobre 

a vida provinciana, sobre a questão do celibato e o clero corrupto que manipula a 

população de modo a favorecer a elite.  

Triste e resignado, Amaro é ordenado padre, sempre tentando conter seus 

fortes impulsos sexuais. Odeia a vida eclesiástica que lhe foi imposta. Logo depois 

de ordenado vai exercer seu ofício numa província interiorana, numa paróquia na 

serra onde a monotonia reinava junto aos pastores.  

A sua ida para a Província de Leiria marca o espaço definitivo da narrativa, 

Amaro será o novo pároco da Sé de Leiria, saindo da aldeia longínqua e 

desabitada nas serras, destino da maioria dos jovens sacerdotes. Sua ida para a 

província ocorre por influência da condessa de Ribamar – filha de sua protetora, a 
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marquesa falecida, e do cônego Dias, que o conhece dos tempos do seminário. 

Nessa passagem já é denunciado o favorecimento ao pároco, crítica do autor à 

corrupção da Igreja diante do poder econômico e influência política da elite, da 

burguesia. 

Logo ao chegar a Leiria, Amaro se descobre vivendo num ambiente 

amoral, entre carolas e padres corrompidos. O próprio cônego Dias faz arranjos 

para que Amaro vá residir na casa da senhora Joaneira, sua amante e mãe de 

uma linda jovem chamada Amélia. Fica óbvio o envolvimento que irá ocorrer entre 

o Padre Amaro e a jovem Amélia, provocando o ciúme de João Eduardo, seu 

pretendente, que consegue, depois de um tempo, publicar um artigo denunciando 

as imoralidades que acontecem na paróquia, envolvendo o nome de Amaro na 

denúncia. Para salvar sua pele, Amaro se muda de casa. Ele sofre com a ausência 

de Amélia e ela também sente sua falta, mas se aborrece por Amaro não enfrentar 

a situação. Amélia, para tentar remediar sua situação, assume um compromisso 

com João Eduardo.  

Amélia é revelada como a jovem personagem dos romances do 

Romantismo, lê poetas e romances, toca piano, é bonita, crédula e ingênua. Não 

percebe a teia que está se formando à sua volta e da qual será presa fácil. Ao 

contrário de Camilo, que constrói personagens femininos avessos ao Romantismo 

nas obras aqui analisadas, Eça exacerba o Romantismo para depois demonstrar a 

fragilidade, a vulnerabilidade e até a hipocrisia presentes no comportamento das 

personagens românticas. 

Passado um tempo, Amaro e Amélia descobrem que a publicação do artigo 

havia sido obra de João Eduardo, Amélia desmancha o compromisso e o jovem é 

excomungado da igreja sob o argumento de estar sem se confessar e por agredir 

Amaro. Assim, o caminho está livre e os dois, o Padre Amaro e Amélia, que iniciam 

seu romance, buscando artifícios para se encontrarem às escondidas. Disso 

resulta uma gravidez, que assim que é descoberta, provoca o desespero de Amaro 

e a tristeza profunda de Amélia. O próprio Amaro sugere que Amélia procure 

novamente João Eduardo e case-se com ele, arranjo que depois o deixa 

enciumado. Não encontram João Eduardo, que havia partido para o Brasil. A 

solução é Amélia retirar-se até a criança nascer. Entre diversas estratégias 
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tentadas pelo Padre Amaro e o cônego Dias para remediar a situação e não 

conseguindo casar Amélia, Amaro decide que entregará a criança a uma “tecedeira 

de anjos” que faria a criança desaparecer, matando-a.  

Essa solução trágica encontrada por Amaro para livrar-se da criança é 

chocante, assim como deve ter chocado a sociedade portuguesa da época a 

gravidez da jovem pelo padre. Eça não economiza e escancara as feridas da 

sociedade e a sua hipocrisia, provocando polêmicas sobre assuntos normalmente 

tratados como tabus. 

Quando a criança nasce, Amaro se arrepende de sua decisão ao tomar o 

filho nos braços, mas se vê sem saída e leva a criança para a tecedeira. Pede que 

ela mantenha a criança viva até o outro dia, quando irá buscá-la: 

Então o contato do seu filho, contra o seu peito, desmanchou como um 
vendaval todas as ideias de Amaro. O quê! ir dá-lo àquela mulher, à 
tecedeira de anjos, que na estrada o atiraria a algum valado, ou em casa o 
arremessaria à latrina? Ah! não, era o seu filho!  
Mas que fazer, então? Não tinha tempo de correr aos Poiais e acordar a 
outra ama... A Dionísia não tinha leite... Não o podia levar para a cidade... 
Oh! que desejo furioso de bater àquela porta da quinta, precipitar-se para 
o quarto de Amélia, meter-lhe o pequerruchinho na cama, muito 
agasalhado, e todos três ficarem ali como no conchego dum céu! Mas 
quê, era padre! Maldita fosse a religião que assim o esmagava!  
De dentro do embrulho saiu um gemido. Correu então para o casebre - 
quase esbarrou com a Carlota, que se apoderou logo da criança.  
- Aí está, disse ele. Mas ouça lá. Isto agora é sério. Agora é outra coisa. 
Olhe que o não quero morto... É para o tratar. O que se passou não vale... 
É para o criar! é para viver. Você tem a sua fortuna... Trate dele!...  
- Não tem dúvida, não tem dúvida, dizia a mulher apressada.  
- Escute... A criança não vai bem agasalhada. Ponha-lhe o meu capote.  
- Vai bem, senhor, vai bem. 
- Não vai, com mil diabos! É o meu filho! Há-de levar o capote! Não quero 
que morra de frio!  
Atirou-lho aos ombros com força, traçando-lho sobre o peito, agasalhando 
a criança; - e a mulher já enfastiada meteu rapidamente pela estrada. 
(Ibid., p.458). 
 

Passagens como essa desconstroem completamente as convenções do 

Romantismo existentes em Portugal até então e demonstram o caráter agudo com 

o qual Eça pretende implantar o Realismo na literatura portuguesa. Esse diálogo 

denota o conflito gerado entre a vontade de Amaro de assumir a sua vida com 

Amélia e o filho, uma vida normal em família, e a impossibilidade de isso se 

consumar face o seu compromisso com a religião e o celibato. A notícia da morte 

de Amélia e, depois, da morte de seu filho, desolam Amaro, que não consegue 

permanecer em Leiria e parte imediatamente para Lisboa. Um tempo depois, por 
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acaso, Amaro e o cônego Dias encontram-se no Largo de Camões, conversam 

sobre a vida em Leiria, o cônego dá notícias das pessoas que continuam por lá e 

relembra os fatos transcorridos logo após sua saída de Leiria e ri de Amaro: 

 

E pondo-se diante, galhofando: 
- Ó Amaro, e você a escrever-me que queria retirar-se para a serra, ir para 
um convento, passar a vida em penitência.  
O padre Amaro encolheu os ombros: 
- Que quer você, padre-mestre?... Naqueles primeiros momentos... Olhe 
que me custou! Mas tudo passa...  
- Tudo passa, disse o cônego. E depois de uma pausa: - Ah! Mas Leiria já 
não é Leiria! (Ibid., p.488). 

 

O peso na consciência em relação à morte do seu filho, o seu crime, é um 

conflito vivido temporariamente por Amaro, superado pela sua condição de padre e 

pelo seu status diante daquela sociedade. Amaro não tem como suplantar ou 

mudar o seu modo de ser, está condicionado pela sociedade em que vive e que o 

torna um homem inescrupuloso. Eça critica assim a falsidade das instituições. 

 

Vem juntar-se a Amaro e ao cônego Dias o conde de Ribamar. Falam 

sobre política, sobre a Europa, sobre a França em turbulência, e a paz de Portugal: 

 
- Vejam, ia dizendo o conde: vejam toda esta paz, esta prosperidade, este 
contentamento... Meus senhores, não admira realmente que sejamos a 
inveja da Europa! (Grifos nossos).E o homem de Estado, os dois homens 
de religião, todos três em linha, junto às grades do monumento, gozavam 
de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país, - ali ao pé 
daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre, 
com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, 
a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heroicos da antiga 
pátria - pátria para sempre passada, memória quase perdida! (Ibid., 493).  
 
 

Eça ironiza, através da fala do conde, a situação da nação portuguesa em 

relação à Europa. No final o narrador demonstra que tudo foi superado e perdoado, 

que a vida continua e não há porque haver lamentações. Há nas personagens a 

ilusão da grandeza de Portugal como uma grande e heroica pátria, uma crítica do 

autor à nação que se agarra ao passado glorioso de Portugal.  Eça critica a 

sociedade portuguesa decadente, hipócrita e corrompida através de Amaro e de 

outras personagens, os interesses particulares se sobrepõe aos coletivos, a 

ganância, a vaidade e a luxúria estão presentes nas relações mais corriqueiras. 
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A representação de espaço e da paisagem marca a presença da estética 

Realista/Naturalista através da longa descrição que o narrador faz da rua onde 

Amaro vai chegar, ao anoitecer:  

 

Era então nos fins de Agosto. Na longa alameda macadamizada que vai 
junto do rio, entre os dois renques de velhos choupos, entreviam-se 
vestidos claros de senhoras passeando. Do lado do Arco, na correnteza 
de casebres pobres, velhas fiavam à porta; crianças sujas brincavam pelo 
chão, mostrando seus enormes ventres nus; e galinhas em redor iam 
picando vorazmente as imundícies esquecidas. Em redor do chafariz 
cheio de ruído, onde os cântaros arrastavam sobre a pedra, criadas 
ralham; soldados, com sua farda suja, enormes botas cambadas, 
namoravam [...] Já tinha anoitecido quando a diligência, com as lanternas 
acesas, entrou na ponte ao trote esgalgado dos seus magros cavalos 
brancos, e veio parar ao pé do chafariz [...] (Ibid., p.26). 

 

Eça acentua o contraste que havia na sociedade entre a burguesia e os 

menos favorecidos, uma classe esquecida de todos, oprimida pela burguesia com 

o aval da igreja, retratando a realidade de modo objetivo e direto. 

 

Assim como Camilo, Eça era leitor de Balzac, Flaubert e Zola, no que diz 

respeito à nova estética, sem que nisso houvesse prejuízo na produção dos 

escritores portugueses, mas ao contrário, trouxe novo fôlego à literatura 

portuguesa, o que podemos pensar que confirma a afirmação de Harold Bloom 

sobre a questão da influência: “Não pode haver literatura forte, canônica, sem o 

processo de influência literária, um processo aflitivo de sofrer e difícil de entender.” 

(BLOOM, 2010, p.19).  O autor cita no capítulo 13 – “Romance Canônico”, [...] os 

mestres do romance do que ele chama de “Era Democrática”, o século XIX pós-

goetheano: “Jane Austen, Scott, Dickens, Eliot, Sthendal, Hugo, Balzac, [...], 

Dostoievski, Zola, Flaubert [...]”, pelo que podemos confirmar que Eça e Camilo 

elegeram escritores influentes de sua época para serem seus mestres. 

 

No seu pronunciamento na 4ª Conferência do Casino, Eça faz a defesa do 

Realismo através de Madame Bovary, de Flaubert, conforme descreve António 

Salgado Junior em “A Literatura Nova - o Realismo como expressão da arte” 40:  

 

                                                             
40

 SALGADO JUNIOR, António. “A literatura nova”. In RIBEIRO, Maria Aparecida. Realismo e 
Naturalismo. In História Crítica da Literatura portuguesa. Vol. VI Coordenação, Carlos Reis. 2. ed. 
Coimbra: Editorial Verbo, 2000. 
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Eça de Queirós cita, como exemplo dessas afirmações, Madame Bovary – 
o célebre livro de Gustavo Flaubert. Faz primeiro a história desse livro, 
mostra a significação que teve neste momento de reacção e explicou o 
que foi o ruidoso processo que levou o autor ao tribunal. Depois mostra 
esse livro como exemplo do que afirma como realismo. Aí, o adultério, 
tantas vezes cantado pelos românticos como um infortúnio poético [...], o 
adultério aparece-nos aí, pela primeira vez debaixo de sua forma 
anatômica – nu, retalhado e descosido fibra a fibra por um escalpelo 
implacável. Também o efeito é surpreendente e terrível [...] (SALGADO 
JUNIOR, 2000, p.93,95). 
 
 

Encontramos aí elementos que confirmam a sua busca pela inscrição na 

nova estética não como um lugar de modismo, mas de ideal literário e estético. Eça 

e Camilo não se furtam de mencionar os seus modelos, mas mesmo assim houve 

quem os acusasse de plágio. Para livrar-se das acusações de plágio que Eça havia 

sofrido a respeito de O crime do Padre Amaro e O primo Basílio, inclusive por parte 

de Machado de Assis 41, equivocadamente a respeito da primeira obra, diga-se de 

passagem, Camilo se antecipa na abertura de Eusébio Macário, copia Zola, mas 

diz não conhecer a sua obra, usando a ironia para antecipar-se à crítica. Eça 

defende-se das acusações através do artigo “Crítica e polêmica” (1879)  42. 

 

 

5. CAPÍTULO 4 – EUSÉBIO MACÁRIO  

 

A novela Eusébio Macário foi escrita 17 anos depois de Coração, cabeça e 

estômago, e segundo o crítico e historiador literário, Carlos Reis, “faz parte da 

chamada fase realista de Camilo.” (REIS, 2000, p.221). No Capítulo 3 do Volume 

VI de História Crítica da Literatura portuguesa.  Realismo e Naturalismo, o título do 

capítulo é: “Camilo e Julio Dinis: adesões por acaso”. (Ibid., p.138). São analisadas 

obras dos dois autores, e reunidos diversos textos críticos da época, de diferentes 

estudiosos. A partir do emprego do termo adesão, fica óbvio que na opinião da 

autora do texto, Maria Aparecida Ribeiro (2000), os escritores não estão inseridos 

                                                             
41

 ASSIS, Machado. “Eça, discípulo de Zola” e “Os defeitos de ‘O primo Basílio”. In RIBEIRO, Maria 
Aparecida. Realismo e Naturalismo. In História Crítica da Literatura portuguesa. Vol. VI Coordenação, 
Carlos Reis. 2. ed. Coimbra: Editorial Verbo, 2000. (p. 39-45). 

42
 QUEIRÓS, Eça. In “Crítica e polêmica”. In RIBEIRO, Maria Aparecida. Realismo e Naturalismo. In 

História Crítica da Literatura Portuguesa. Vol. VI Coordenação, Carlos Reis. 2. ed. Coimbra: Editorial 
Verbo, 2000. (P.198, 204). 



53 
 

no surgimento na nova escola em Portugal e não sobressaem no centro da 

produção realista, mas participam dela. No mesmo capítulo está inserido o texto 

crítico de Alexandre Cabral, “Acerca da suposta fase realista de Camilo”, que diz 

haver “injustificada ênfase” (grifo meu) na denominação “ciclo realista”, dada ao 

período em que Camilo escreve Eusébio Macário, de 1879, A Corja, de 1880, e a 

Brasileira de Prazins, de 1882 (Ibid., p.172). Cabral indica duas possibilidades de 

interpretação para a “meteórica incursão de Camilo no campo realista”: 

a) Como atitude de combate à aguerrida falange dos doutrinários da 
Ideia Nova, visto procurar ridicularizar ao mesmo tempo os cultores e 
o espírito da nova corrente literária. (“Nem a Corja, nem Eusébio, têm 
outro fim mais que ridicularizar o realismo” – afirmação de um neto de 
Carolina, Alberto F.Gomes, bisneto de Camilo Castelo Branco). 
 

b) Como exemplo de adesão sincera à arte realista, havendo quem o 
apontasse na época como o “único escritor realista existente em 
Portugal”. (Diz José Agostinho, numa atitude híbrida, mas não de 
todo insensata: “Quando, depois de rir da escola neo-realista, se 
bandeou, em tom sarcasta, com essa escola”, etc.) (Ibid., p.173) 
(grifos do autor). 
 

 Como já demonstrado anteriormente, o autor refere-se diretamente à obra 

de Zola na Advertência e no prefácio à 2ª Edição, mesmo afirmando que “não 

conhecia Zola” (CASTELO BRANCO, (?), p.XII). É possível perceber o seu jogo 

com o leitor, que deve desconfiar de suas afirmações. Nega para afirmar, numa 

brincadeira explícita com o leitor, que o conhecia e o copiou.  

 

5.1 – Eusébio Macário (1879)  

 

A novela inicia com uma “Dedicatória” dirigida à “Minha querida amiga”, 

recurso que denota a busca pela aproximação do narrador com o leitor, nesse 

caso, a leitora. Esse tipo de recurso é frequente em Camilo, quer seja através de 

notas, de advertência do autor, de preâmbulo, de cartas que abrem novelas, o 

autor comumente demonstra essa busca pela aproximação, como se estivesse 

conversando com “a leitora”, (Grifos nossos), elegendo de tal modo o público 

feminino como seu público. Nessa dedicatória lemos: 

 
Perguntaste-me se um velho escritor de antigas novelas poderia escrever, 
segundo os novos processos, um romance com todos os “tics” do estilo 
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realista. Respondi temerariamente que sim e tu apostaste que não. Venho 
depositar no teu regaço o romance, e na tua mão o beijo da aposta que 
perdi.                                                                     
                                                                                               O Autor. 

 
Essa abertura denota a ironia com que Camilo trata o estilo realista, os 

“processos novos”. Utiliza recursos próprios do Realismo para escrever, mas usa o 

deboche na sua “adesão” à nova escola. Logo após a dedicatória temos uma “Nota 

Preambular” na qual o autor se dirige “à crítica de escada abaixo”, pedindo “o favor 

de não decidir já que o autor plagiou Emilio Zola. Eusébio Macário não é Rougon 

Macquart; nem uma família no tempo dos Cabrais é une familie sous le second 

empire. Sim, eles, os Cabrais, não são perfeitamente do segundo império”. Camilo, 

ironicamente, aponta aí sua leitura de Zola, declarando o modelo que está 

seguindo. No “Prefácio da Segunda Edição”, Camilo ironiza a escrita própria do 

Realismo e comenta como conseguiu escrever Eusébio Macário:  

O tímido autor esperava que os artistas não refugassem a obra tracejada, 
e afirmassem que eu, nesta decrepidez em que faço ao estilo o que os 
meus coevos de juventude fazem ao bigode, não podia penetrar com olho 
moderno os processos do naturalismo no romance. Ora a coisa em si era 
tão fácil que até eu a fiz, e tão vaidoso fiquei do Eusébio Macário que o 
reputo o mais banal, mais oco e mais insignificante romance que ainda 
alinhavei para as fancarias da literatura de pacotilha. Se eu não o 
escrevesse de um jacto, e sem intermissões de reflexo, carpir-me-ia do 
tempo malbaratado. (Ibid., p. XI) 

 

A Advertência inicia dizendo: “A História Natural e Social de uma Família 

no Tempo dos Cabrais dá fôlego para dezassete volumes compactos, bons, duma 

profunda compreensão da sociedade decadente”. As afirmações demonstram a 

intenção do autor ao escrever Eusébio Macário, que situa a obra no período 

histórico pós-guerra civil (1834), até praticamente o fim do “tempo dos cabrais, cujo 

reinado expirou no ano seguinte” (Ibid., p. 86), o que nos leva a 1852, ancorando-a 

em fatos históricos. Os “dezassete volumes” fazem referência à obra de Zola, 

A saga dos Rougon-Macquart, composta por 20 volumes, entre os quais Nana 

(1879) e o Germinal (1885). Camilo critica a sociedade portuguesa do período 

através do comportamento caricato das personagens, exaltando a decadência 

moral e religiosa da sociedade, e, ao mesmo tempo, fazendo uma paródia da 

conformação aos procedimentos estéticos da nova escola. 

 

O narrador em terceira pessoa não faz parte da história, mas sabe o que 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Rougon-Macquart&action=edit&redlink=1
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aconteceu, conhece toda a história, à semelhança do narrador de O crime do 

Padre Amaro, de Eça de Queirós, vai e volta na história para estruturar a narrativa. 

 

A narrativa propriamente dita de Eusébio Macário inicia com uma descrição 

minuciosa de um relógio de parede, se atém ao detalhe do detalhe, tensionando a 

conversa com o leitor, e depois simplesmente abandona a descrição e passa a 

falar do protagonista Eusébio Macário, do ambiente com “um grande calor 

enervante”, com moscas em sua volta, ambiente de aspecto desleixado, de coisas 

comuns, numa apropriação exagerada do Naturalismo. O narrador, em terceira 

pessoa, por vezes utiliza o discurso indireto livre para dar voz aos protagonistas, 

recurso este muito utilizado por Eça de Queirós em seus romances. Em outras, faz 

longas descrições falando sobre plantas medicinais e receitas caseiras de 

medicamentos, se utiliza de digressões, flash backs, para descrever o passado de 

algumas personagens e descreve os traços genéticos para explicar o caráter das 

personagens. A descrição minuciosa é a marca da apropriação exagerada do 

naturalismo, num elo evidente com Zola, como na descrição meticulosa de um 

relógio de parede: 

Havia na botica um relógio de parede, nacional, datado de 1781, feito de 
grandes toros de carvalho e muita ferraria. Os pesos, quando subiam, 
rangiam o estridor de um picar de amarras das velhas naus. Dava-se-lhe 
corda como quem tira um balde da cisterna. Por baixo da triplicada cornija 
do mostrador havia uma medalha com uma dama de cor laranja, vestida 
de vermelhão, decotada com uma romeira e uma pescoceira crassa e 
possa de vaca barrosã, penteada à Pompadour, com uma réstia de 
pedras brancas a enastrar-lhe as tranças. Cada olho era maior que a 
boca, de um vermelho de ginja. Ela tinha a mão esquerda escorrida no 
regaço, com os dedos engelhados e aduncos como um pé de perua 
morta; o braço direito estava no ar, hino, com um ramalho de flores que 
parecia uma vassoura de hidrângeas. Este relógio badalara três horas que 
soaram ríspidas como as pancadas vibrantes, cavas, das caldeiras da 
Hécate de Shakespeare.  (Ibid., p.21). 
 

O narrador se estende na descrição que depois não tem qualquer função, 

não será retomada. Segue-se a descrição deprimente do farmacêutico Eusébio 

Macário, que “sentara-se espapado, com as carnes desfalecidas, à porta [...]. 

Havia um calor enervante. [...]. Moscas zumbiam as asas lampejantes em giros 

idiotas [...]” (Ibid., p.21). O narrador continua, descrevendo agora a natureza, o 

tempo e espaço de uma tarde mole de calor abafado e da sensualidade por ela 

provocada: “A natureza estava cheia de mistérios amorosos e de uma grande 

espiritualização sensual” (Ibid., p.22), um paradoxo que causa estranheza ao leitor.  
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 Mais adiante, o narrador inicia outra descrição, ainda mais longa que as 

anteriores, tratando agora de doenças, ervas e remédios caseiros. O assunto é 

introduzido com Eusébio Macário descrevendo seu filho, José Fístula, como um 

jovem pervertido e preguiçoso, que volta para casa cheio de doenças e maltrapilho, 

após esbanjar a herança materna. Macário aceita o rapaz, que se regenera através 

do trabalho na botica:  

 

Depois, o Fístula portou-se bem, laborioso, inteligente. Ia à colheita das 
ervas na estação própria, e fazia manipulações, aviava receitas com 
limpeza, assobiando fados cheios de saudades das Travessas e dos seus 
condiscípulos malandros. Conhecia as flores do urgebão, em espigas 
filiformes, roxas, de sabor amargo, boas para cataplasmas com gemas de 
ovos nas intumecências do fígado; as urtigas, sedosas, cheias de 
tubérculos que espirram à epiderme um líquido cáustico, e que bem 
espremidas dão um suco muito medicinal na brotoeja; a alfavaca 
sudorífera; a arruda, muito oleosa, de um odor acre, muito usada em 
infusão pelas mulheres opiladas, amarelas, congestionadas, histéricas, 
com grande peso nas virilhas e zumbidos nas orelhas;[...] (Ibid., p.23). 
 

Essas descrições aparecem em diversos trechos da obra quase como 

partes autônomas que, se retiradas, não desestruturam o romance. As descrições 

são um recurso próprio do naturalismo, confirmando a tentativa de apropriação 

intensa dessa estética, mas sempre pela via da paródia. 

 

Eusébio Macário é descrito de forma grotesca e capaz de causar repulsa:  

 

Eusébio Macário ofegava, enxugava com o lenço de Alcobaça, 
pulverulento de meio-grosso em pastas esmoncadas, as roscas do 
pescoço que porejavam as exsudações da carne opilada de um farto 
jantar [...]. E dava arrotos muito cheio de gases e estrondos. (Ibid., p.22). 
 

A descrição da filha de Eusébio, Custódia, da mesma forma apresenta 

“excessos físicos e sensuais”, o físico e o fisiológico não só se sobrepõem aos 

aspectos psicológicos das personagens como são a própria causa da sua estrutura 

psicológica: 

A filha, a Custódia, era uma rapariga pimpona, de muito seio e braços 
grossos, roliços, com pregas de carnação mole nos cotovelos e uma 
penugem de frutas mimosas que lhe punha umas tonalidades cupidíneas, 
irritantes. Ela andava cheia de desejos animais; queria feiras e romarias 
com bailados e saracoteios desnalgados, pelintras; pedia socas de 
ponteira de verniz marchetadas de amarelo, com palmilhas de um 
escarlate de carne viva, e casibeques sarapantões de listras rubras e 
amarelas; lavava as pernas, brancas como pedaços de marfim polido das 
velhas imagens e maciezas cetinosas, nos riachos com grande desfaçatez 
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e presunção; boleava-se num quebrar de quadris reles de servilheta; tinha 
cheiros de mulher suspeita com grandes lampejos crus de óleo de 
amêndoas doces nos cabelos em bandós e muitos ardores. (Ibid., p.22). 
 
 

  Essa descrição de Custódia igualmente apresenta uma personagem 

avessa às mulheres do romantismo, como acontece com Tomásia, de Cabeça, 

coração e estômago, e Teodora, de A queda dum anjo. Contudo, as personagens 

são profundamente diferentes. Tomásia e Teodora são descritas como feias, 

grotescas, mulheres com pouco conhecimento, voltadas para a sua pacata vida de 

donas de casa: 

Tomásia era uma rapariga desempenhada e com olhares derretidos. De 
entendimento era escura, como quem não sabia ler, nem tivera, alguma 
hora, desgosto algum da sua ignorância. Tinha 26 anos e nunca estivera 
doente. Nunca tomara chá nem café. Almoçava caldo de ovos com 
talhadas de chouriço. O sol ao nascer nunca a surpreendeu em jejum. 
Trabalhava de portas adentro com as criadas [...]. Cada palma da mão 
parecia uma lixa; e elogiar-lhe o cuidado das unhas seria adulação indigna 

da minha sinceridade. (Ibid., p.181-182).  
 

Mesmo possuindo recursos financeiros para ter empregados que 

cuidassem de suas casas, se envolviam até nas tarefas mais árduas, elas próprias 

tomando conta de tudo. Como Tomásia, Teodora, a esposa de Calisto Elói, não 

fora premiada com inteligência e beleza, mas assumiu a administração da casa:  

 

Casou o morgado, ao tocar os vinte, com sua segunda prima D.Teodora 
Barbuda de Figueiroa, morgada de travanca, senhora de raro aviso, muito 
apontada em amanho de casa, e ignorante mais que o necessário para ter 
juízo. [...] Remenda teu pano, chegar-te-á a ano, dizia a morgada. 
(CASTELO BRANCO, 1998, p.17). 
 
 

A descrição da personagem não é a própria das heroínas românticas, 

muito pelo contrário, seu valor não reside na beleza, na singeleza, na delicadeza 

feminina: “casar com a prima Teodora, menina estabilíssima por virtudes, mais feia 

do que pede a razão que seja uma senhora honesta” (Ibid., p.51). 

 

O amor não é coisa de que Teodora e Tomásia se ocupem, e sem a 

elevação do romance, preocupam-se com as coisas práticas e reais da vida. 

Custódia, a filha do boticário Eusébio Macário, apesar da descrição que beira o 

grotesco, aparece como uma personagem voluptuosa, carnal, também muito 

diferente das mulheres belas, frágeis, românticas e sofredoras descritas em grande 
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parte dos romances da época, inclusive em muitas novelas de Camilo.  

 

Outra personagem feminina dessa novela é Felícia, a empregada da 

família Macário, que toma conta de tudo na casa, até da saúde de Eusébio: “Que 

lhe untasse com terebentina o artelho [...]” (CASTELO BRANCO, (?), p.25). Temos 

a descrição de Felícia em dois momentos: primeiro quando a personagem é 

apresentada na novela e cuida da dor de Eusébio: 

 

Era uma mulheraça frescalhona, de uma coloração sanguínea, anafada, 
ancas salientes, de trinta e cinco anos, muito lavada, a cheirar às 
frescuras do linho perfumado de alfazema. Ela amordiscara-se do padre, 
quando ele, no viço dos anos, saiu do convento. (Ibid., p.25) 

 

Na sequência aparece uma descrição que o Padre Justino faz de Felícia, 

do tempo em que se conheceram. O narrador retoma a descrição de Felícia 

quando descreve a natureza e as brincadeiras das pastoras do campo com o 

Padre Justino: “Elas casquinavam risadas inocentes, fugiam, deixavam-se agarrar, 

botavam-se a ele [...]” e então o Padre Justino fala da atitude de Felícia em 

comparação com as outras pastoras: 

 

Felícia não é bem dessas; estava a servir; não sabia a idade; dizia que 
nascera no tempo das castanhas e que seu pai era miliciano, de Chaves. 
Andaria nos dezasseis e parecia de carne petrificada, rija, com uma 
frialdade de metal fundido e nenhumas morbidezas feminis. O Justino nas 
mãos dela sofria amarfanhamentos rudes e boléus. Era possante, não se 
deixava abraçar, e um dia cascara com um engaço num oficial de 
diligências de Montalegre que lhe apalpara a polpa do braço. (Ibid., p. 26). 
 
 

Como vemos, nessas obras de Camilo não aparecem as heroínas 

românticas, delicadas e sofredoras, presentes na maioria dos romances da época, 

mas caricaturas de mulheres comuns, tipos facilmente encontrados nas cidades e 

vilas portuguesas.  

 

O discurso indireto livre é mais um recurso percebido logo no início do 

romance, que é caracterizado pelo monólogo interior das personagens, expresso 

pelo narrador que não introduz a personagem a não ser diretamente através da 

sua própria fala: “Que não queria saber de histórias”, pensava, “que a vida eram 

dois dias; quem cá ficasse que o ganhasse.” (Ibid., p.22).  Depois da descrição que 
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o narrador faz de Custódia pela voz de Macário, surge novamente o discurso 

indireto livre: “Que queria a bela pândega”, dizia; “que estava na flor da mocidade. 

Pudera!, que sua mãe não fazia outra. Pois não fizeste! Que o gozar era agora; 

que depois de velha, contas e borracha”. (Ibid., p.22). (Grifos do autor).  

 

O discurso indireto livre é um recurso estético e linguístico surgido na 

literatura francesa, sobretudo a partir de Flaubert, em Madame Bovary, obra de 

1857, de acordo com o estudo Discurso indireto livre em Madame Bovary de 

Flaubert: o despontar da forma, de Igor Milenkovich Ávila (2012)  43 . Diz Ávila: 

 

Segundo Gothot-Mersch, no procedimento narrativo conhecido hoje como 
discurso indireto livre nota-se a ruptura do limite interno e sintático. Do 
discurso da personagem e do discurso do narrador. Há a passagem a 
uma grande gama de recursos possíveis de se explorar com tal 
procedimento e a enunciação deixa de ter somente um dono, que a 
controla, que a distribui ao longo da narrativa. (ÁVILA, 2012, p.13). 
 
 

 Utilizando esse procedimento, o narrador acompanha a “fala” das 

personagens e dessa forma surge o pitoresco, a linguagem habitual dessas 

mesmas personagens: 

 

Para a transcrição em linguagem romanesca dessas produções íntimas 
dos personagens, Flaubert se serve de um procedimento narrativo que 
seja capaz de exprimir todo esse conteúdo da vida interior, da consciência 
de suas personagens, sem abdicar da narração em terceira pessoa. Ao 
tentar traduzir a vida da consciência de suas personagens por elas 
mesmas, sem a intervenção do narrador ostensivo, nota-se as 
possibilidades de apreensão desse fenômeno: trata-se de um fenômeno 
que exprime um sentimento ou um fenômeno fruto de uma intervenção de 
gramática. Sendo estes, termos da mesma natureza em relação àqueles 
anteriores: efeito literário ou estrutura linguística.(Ibid.,p.12) 
 

 

Camilo apropria-se desse recurso, como também se apropria e traz para 

suas novelas a riqueza linguística que percebe nas aldeias e no contato com o 

povo. Segundo o crítico literário Cláudio Basto 44, “A minuciosa observação do 

linguajar do povo salienta-se em Camilo já desde os primeiros tempos de escritor, 
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 ÁVILA, Igor Milenkovich. Discurso indireto livre em Madame Bovary de Flaubert: o despontar da 
forma. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-14092012-105825/pt-
br.php>  Acesso em: 20/09/2014. 
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 BASTO, Cláudio. A linguagem de Camilo. Porto: Edição de Maranus, 1927. 
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indubitavelmente por motivo de contacto íntimo com a gente rústica” (BASTO, 

1927, p. 46). Camilo consegue, dessa forma, espelhar a contemporaneidade de 

forma romanesca paralelamente à investigação crítica, como pretendido no 

romance realista.  

 

Em Eusébio Macário, que Camilo chamava também de “romance faceto”, o 

eixo condutor da narrativa é a vida da família Macário. É uma vida na qual nada de 

extraordinário acontece por conta das personagens da família. A questão do 

determinismo biológico fica evidente nas descrições das personagens, que têm 

marcas hereditárias dos defeitos de seus familiares, quer sejam físicas ou morais, 

de valor. Apropriando-se de certas ideias do Naturalismo, o romance de Camilo 

tenta dar uma explicação ao mundo a partir da ciência, do tempo, do darwinismo e 

do pensamento científico da época. Não há mais o dualismo entre o bem e o mal, 

não existem heróis e heroínas da trama. Não há autocrítica, mas conformação com 

o estado de coisas do jeito que elas se apresentam.  

 

O narrador de Eusébio Macário apresenta todas as personagens já no 

primeiro capítulo. Elas são marcadas por sua ligação com a comida e os exageros, 

sem haver adensamento psicológico das personagens, pois tudo parece ser 

bastante superficial; são estereótipos, caricaturas. Não há campo para sentimentos 

profundos, nem remorsos, nem culpa, nem sofrimento. Além das personagens 

femininas, as masculinas também aparecem dessa forma, como o próprio Eusébio 

e o Padre Justino, a representação da Igreja na novela. 

 

Eusébio, o dono da botica, é um personagem grotesco, acomodado à vida 

na sua farmácia, guarda a mágoa de ter sido traído pela mulher, Rosa Canelas, 

justamente com o Dr. Viegas, um médico-cirurgião que representa os avanços da 

ciência contra o atraso de Macário. Ele vê na filha a cópia da mãe: “Ela tinha um 

ardor de extravagâncias, uma herança viciosa de sua mãe, a Canelas, que 

dançava fandangos desonestos e conhecia o choradinho de convivências 

suspeitas com o cirurgião, um romântico magro, da escola moderna, que o 

boticário espancara por motivos óbvios” (grifo do autor) (Ibid., p.24). A descrição de 

Eusébio é fragmentada, vai aparecendo aos poucos, como um personagem pouco 
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consistente, sem uma identidade marcante, a não ser pelo grotesco, como é 

também o padre Justino: 

 

Eusébio tinha gamão e damas; sabia fazer ladroeiras com os dados: 
jogava a pataco a partida e dizia muitos anexins obrigatórios. O parceiro 
era o abade, um patusco, uma chalaça, egresso domínico, o padre Justino 
de Padornelos. Tinha menos de quarenta anos, muito gasto e puído dos 
atritos sensuais, comido de vícios, com os fluidos nervosos degenerados e 
as articulações perras de reumatismo e outros ataques contingentes de 
sangue depauperado. Eusébio Macário teimava que o complexo das 
moléstias era resultado de espinhela caída, complicada com flatulências. 
(Ibid., p.24). 
 
 

Os dois personagens são descritos através de seus problemas de saúde, 

da dependência de alguém que cuide deles, são glutões e relaxados. Os dois 

jogavam e se queixavam um ao outro, falando das coisas corriqueiras da vida. 

Felícia, antes moça séria e recatada, apaixonara-se e tornara-se amante do padre, 

cuidava dele e de sua casa, estava sempre pronta para servi-lo: 

 

[...] assaltado pela gota que lhe mordia o dedo grande do pé; e, tirando de 
repente o chinelo de ourelo, descalçava a peúga de lã parda, mostrava o 
pé rubro, cheio de cascarias calosas, muito crespo de joanetes. Este 
diabo! – dizia [...]. E Felícia acudia logo. Que lhe untasse com terebentina 
o artelho; e sossegava com dois golões de genebra que bebia de uma 
botija que tinha à cabeceira entre o breviário e o rol da côngrua, enquanto 
Felícia de cócoras, o esfregava. (Ibid., p.25). 

 

Felícia e Justino se conheceram no campo, conforme descrito antes, muito 

jovens, quando ele falava versos de Vergílio para encantar as moças, mas Felícia 

não se deixava levar, “[...] era a flor das raparigas, a Felícia; e tão arisca para todos 

os homens que até se desconfiava que fosse do sexo masculino.” (Ibid., p.26). 

Felícia só cede aos apelos do jovem padre quando sabendo que ele está doente, 

febril, passa a cuidar dele, contra a vontade de seus patrões, e por isso perde seu 

emprego e precisa se arranjar. Acaba indo morar com o padre, vira sua amante, 

passa a ser chamada de ser “chamada de Inês de Carasto” 45. Felícia, assim que o 

padre se recupera, sai da sua casa a vai morar num casebre de sua família nas 

redondezas, onde é visitada pelo padre. Sua fama corre, sobretudo depois de um 
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 Alusão à Inês de Castro, amada pelo rei D.Pedro I de Portugal, com quem teve quatro filhos, foi 
coroada postumamente rainha de Portugal. Foi executada por ordem do rei D.Afonso IV em Coimbra, 
em 7 de janeiro de 1355. Pertencia à nobreza galega e era prima da esposa de D.Pedro I. Divulgado 
em:<http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=511> Acesso, em: 10/10/2014. 
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episódio no qual o padre mata um lobo na região. Felícia passa a ser apontada 

como “Aquela é a fêmea do padre que matou o lobo” (Ibid., p.33).   

 

 Do Padre Justino diz ainda o narrador: ”Não tinha ideal; era um estômago 

com algum latim e muitas féculas”. Assim, na companhia de Felícia e de muitas 

outras mulheres, “o abade, na pujança da idade, muito sadio, dava trelas aos 

instintos frascários, as freguesas eram um rebanho muito gafo de ovelhas tinhosas 

[...]” (Ibid., p.34). Passam-se os anos, Felícia fica acomodada à sua situação, à 

espera do irmão Bento, que sai padre de Portugal para o Brasil. Bento volta novo 

rico, sócio de um comendador e em 1848 torna-se comendador. É Bento que vai 

proporcionar a reviravolta na família Macário. 

 

José Fístula, o filho de Macário, como dissemos, volta para casa do pai 

“com grande humildade faminta, de lázaro maltrapilho, com a camisa roída de 

imundície e a cara chupada de deboches e bebedeiras” (Ibid., p.22), pede que o 

pai o aceite e sustente, que caso contrário “se faria ladrão de estrada”, e se diz 

preparado para trabalhar na botica. Macário aceita e o jovem se recupera, e 

demonstrando dedicação, consegue tomar conta da farmácia: “Depois, Fístula 

portou-se bem, laborioso, inteligente. Ia à colheita das ervas na estação própria e 

fazia manipulações [...]” (Ibid., p.23). O nome “Fístula”, (uma ferida, anormalidade) 

dado ao personagem parece concordar com a sua descrição física:  

 

Espreite-se o Fístula no seu temperamento, no sangue, segundo os 
processos, na hereditariedade, nos fluídos nervosos que tem do pai, 
talvez do avô, provavelmente da mãe, e não será abusar da fisiologia 
indagar-se o que há nele da avó. [...] O Fístula tinha dessa avó a brotoeja, 
a musculatura: do avô o pendor para a tasca, a paixão furiosa das 
taberneiras de pernas rubras e espáduas roliças. [...] De Eusébio tinha a 
carne espessa e a grande protuberância occipital, crespa de exostoses, 

cheia de bossas e predominâncias canalhas. (Ibid.,p.37). 
 
 

 Para esse narrador Naturalista, os traços genéticos explicam o caráter da 

personagem. Não há profundidade psicológica nas personagens, os episódios de 

suas vidas são descritos com base na rotina diária, nos sentimentos e 

necessidades básicos.  
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Antonio Candido, (2011) em “A Personagem do Romance” 46, propõe uma 

diferenciação entre os tipos de personagens do romance que cabe trazermos a 

esse estudo: 

[...] na técnica de caracterização definiram-se, desde logo, duas famílias 
de personagens, que já no século XVIII Johnson chamava ‘personagens 
de costume’ e ‘personagens de natureza’ [...]. As personagens de costume 
são muito divertidas, podem ser mais bem compreendidas por um 
observador superficial do que as de natureza, nas quais é preciso ser 
capaz de mergulhar nos recessos do coração humano [...].(CANDIDO, 
2011, P.61).  
 
 

Segundo Candido, as personagens de costume são apresentadas por 

“traços distintivos, fortemente escolhidos e marcados; por meio, em suma, de tudo 

aquilo que os distingue de fora; estes traços são fixados de uma vez para sempre, 

e cada vez que a personagem surge, basta evocar um deles” (Ibid., p.61). Lendo 

essa definição, percebemos que ela pode ser aplicada às personagens de Eusébio 

Macário. A criação dessas personagens “[...] é o processo fundamental da 

caricatura, e de fato o seu apogeu, e tem ainda a sua eficácia máxima, na 

caracterização de personagens cômicos, pitorescos, invariavelmente sentimentais 

ou acentuadamente trágicos.” (Ibid., p.62). São as chamadas personagens planas, 

das quais não há muito a conhecer além do que lhes é exterior, pois suas 

características são explicitadas pela descrição física que lhes define o 

comportamento. 

 

Nesse sentido, podemos pensar também nas personagens de Coração, 

cabeça e estômago e A queda dum anjo, nas quais para haver mudança no ideias 

e no comportamento psicológico, é necessária a mudança de aparência e de 

espaço físico, pois não há profundidade nas personagens para que as mudanças 

internas aconteçam somente no seu íntimo, elas precisam se reconstruir 

fisicamente, exteriormente. 

 

O destino das personagens femininas ocorre em função da sua ligação 

com os homens que podem mantê-las, elas não conseguem por si próprias definir 

a sua trajetória. Felícia, quando sabe que o irmão, que está rico, vai voltar do Brasil 
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queixa-se de sua vida a Custódia: “Ninguém podia estar como eu, uma pimpona, 

muito ouro na caixa, dinheirame como milho. A culpada fui eu; enguiçou-me esse 

homem; foi o Demo que me apareceu, Deus me perdoe” (Ibid., p.41). Percebe-se 

que a questão não é somente financeira, uma vez que Felícia tem dinheiro, mas o 

fato de que, parece-nos, a figura masculina era necessária para a mulher, que não 

poderia agir com autonomia. Custódia aconselha Felícia a conversar com o irmão, 

dizendo-lhe que ainda estava em tempo de romper com o padre e casar com 

algum brasileiro, um arranjo próprio da época para consertar a situação. 

Novamente percebemos a crítica de Camilo à hipocrisia da sociedade e da Igreja, 

que mesmo sabendo desses arranjos, não impedia que eles acontecessem. 

 

A chegada de Bento define as mudanças na vida das personagens. Sua 

irmã Felícia deixa o padre. Macário aproxima-se de Bento na tentativa de casar 

sua filha Custódia com o “brasileiro rico”. A família Macário muda sua vida a partir 

do casamento de Custódia com Bento, o irmão de Felícia que tornara-se o Barão 

de Rabaçal. Custódia realiza o sonho de se ver baronesa, apesar de sua 

resistência inicial à figura de Bento: “Ele é muito gordo, embirro com gordos [...]” 

(Ibid., p.48).  

 

A descrição da casa nova de Custódia é também um recurso estilístico 

próprio do Naturalismo. É feito um inventário, um catálogo listando os objetos que 

demonstram a riqueza, o poder da propriedade, com descrições dos francesismos 

da moda na época: “[...] queria chaise-longue, chaise-lit, consoles, étagès-res, tetê-

à-têtê, jardineiras, jarras com flores de penas de passarinhos amarelos [...]. O 

barão, consultando a esposa, mandou-lhe lait d’amandes douces [...].” (Ibid., p.60- 

61). Camilo debocha da influência francesa sobre a sociedade portuguesa, 

elevando ao extremo a apropriação que faz dos francesismos, da supervalorização 

da língua, da influência na moda e na decoração, da tentativa de reprodução dos 

costumes franceses. 

 

Depois do casamento, Custódia trata de mudar a vida do irmão também, 

que passa a ser nominado como José Macário, o irmão da Baronesa de Rabaçal. 

Muda sua vestimenta, sua aparência. Ao final, arranjam seu casamento com 



65 
 

Felícia, que também tem seu dote. O abade Justino considera uma traição de 

Felícia ela ter deixado sua casa para ir morar com o irmão, e sofre contando ao 

clínico Dr.Viegas o seu sofrimento: 

 
 “[...] mas eu, por mais que fizesse, não podia esquecê-la. Cheguei a 

chorar, doutor, cheguei a chorar como uma criança, escondido... - Mas 
você está bom e gordo, abade! – observou o clínico. - Isto foi depois que o 

tempo me foi curando, meu amigo [...].” (Ibid., p.85).  
 

Na sequência desse diálogo, o abade que tinha ido visitar a família de 

Macário, descobre que Felícia e José haviam se casado no dia anterior e toda a 

família foi passar dois meses em Lisboa. Justino, chocado, faz xingamentos à 

família: “- Que corja! Não pude deixar de dizer -, que corja!” (Ibid., p.86). 

 

O narrador, nessa frase, dá a deixa para o próximo volume, A Corja, de 

1880, a continuação pretendida dos “dezassete volumes compactos, bons para 

uma profunda compreensão da sociedade decadente”, (Retirado da “Advertência”), 

o que é a continuação da história da vida da família Macário. 

 

As passagens em que são discutidas a decadência econômica, as 

questões sociais, políticas e a decadência da Igreja, aparecem sutilmente em meio 

a diálogos, citações, comentários, mas sem aprofundamento ou discussão que 

leve a uma tomada de decisão por parte de qualquer personagem para mudar o 

estado de coisas, parece que nada é tão excepcional que seja necessário mudar. 

Nesse sentido, a passagem mais profunda da novela é, a meu ver, no capítulo XI, 

a descrição minuciosa de um homem, como tantos outros já descritos, não fosse 

por uma frase encontrada em meio à descrição: “Era o José das Desgraças, o 

legendário mendigo, que morreu de saudades do seu cão, agravadas pela fome.” 

(Ibid., p.83) A frase pode passar despercebida, pois o narrador continua a narrativa 

sem fazer comentários do que deveria constituir uma experiência trágica.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando comentei que iria fazer um estudo sobre Camilo para a minha 

monografia, uma colega afirmou “que a vida é muito curta para ler Camilo Castelo 

Branco”, comentário que me deixou chateada no momento. Fiquei me 

questionando se valia a pena ou não. Por que não um escritor brasileiro? Porque 

não um escritor mais recente ou atual? Porque não descobrir novos autores? Pois 

para mim Camilo era novo, e por isso decidi que queria conhecer mais a sua obra. 

O primeiro contato foi com Eusébio Macário, uma obra que me pareceu 

surpreendente justamente por causa da sua crítica social e da ironia, da paródia ao 

Realismo/ Naturalismo. Depois li Coração, cabeça e estômago, que para mim não 

parece uma obra do Romantismo, tanto por seus recursos estilísticos quanto pela 

sua linguagem.  Em seguida, Amor de Perdição, na qual o autor quebra a 

profundidade romântica com comentários irônicos também, onde a heroína 

romântica parece ser Mariana e não Teresa, e Simão parece mais um anti-herói. A 

obra A queda dum anjo, trabalhosa na primeira parte por conter diversas citações 

eruditas e mitológicas, e em função da linguagem usada por Calisto Elói, 

surpreendeu pelo seu humor, pois eu esperava um texto mais dramático em face 

às críticas e comentários sobre a obra que eu já havia lido. Li ainda Os brilhantes 

do Brasileiro, de 1869, que, a meu ver, também não tem o amor como tema 

principal, mas sim a reconciliação de um pai com sua filha, após a rejeição paterna. 

Camilo é sempre ímpar, pois mesmo no que parece que será uma repetição, surge 

uma nova forma de escrever, novos temas, um humor inteligente e irônico.  

De Eça eu havia lido O primo Basílio (1878), obra que apresenta e critica a 

típica família burguesa provinciana de Portugal do começo do século XIX, com 

personagens descritos de forma caricatural, representantes da sociedade 

portuguesa, com Luisa, a protagonista, lembrando uma Emma Bovary. O crime do 

Padre Amaro registra a aversão de Eça à corrupção da sociedade, sobretudo ao 

clero, com personagens também caricatos, mas com traços satíricos mais 

presentes do que em O primo Basílio. 

Diante da riqueza das obras estudadas, cabe dizer que cada uma delas 
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merece estudos individuais aprofundados, muitos com certeza já realizados, 

cobrindo alguns aspectos, muitas possibilidades ainda abertas a estudos, e em 

Camilo, muito Camilos a serem revelados.  

É claro que a proposta desse estudo, devido ao seu caráter limitado, não 

foi analisar minuciosamente cada obra, mas lançar sobre todas um olhar na busca 

de alguns aspectos, e especialmente na tentativa de compreensão de Camilo 

como um escritor difícil de ser enquadrado às escolas literárias. As três obras de 

Camilo de que tratamos, são de diferentes períodos, de 1862, 1866 e 1879, um 

percurso de 17 anos, mas encontramos recursos semelhantes, sobretudo a ironia, 

a sátira, a paródia e o deboche em cada uma delas. As obras de Camilo, que a 

princípio parecem meras novelas satíricas, são também detentoras de profundas 

críticas sociais e críticas à própria literatura e ao fazer literário, mesmo que as 

críticas não sejam amplamente discutidas nos textos. Camilo se mostra um crítico 

tempestivo da Literatura Portuguesa, que ora se antecipa às escolas, ora se 

apropria de novas estéticas até mesmo através da crítica. 

Os dois autores, Camilo e Eça, assim como Balzac e Zola, que pensaram 

nas suas obras como “sagas sociais” para espelhar a conformação social de suas 

épocas, Camilo e Eça também se propõem a semelhante empreitada. Franchetti, 

nos comentários que faz sobre O Primo Basílio, menciona: “Em 1874, instalado em 

New-Castle-Upon-Tyne, na Inglaterra, começa a pensar em seu ambicioso projeto 

das cenas da vida portuguesa, que teria doze volumes” (QUEIRÓS, 2010, p.516). 

Camilo é explícito no seu projeto, já na “Advertência” da obra Eusébio Macário: “O 

autor trabalha desde anteontem no encadeamento lógico e ideológico dos 

dezassete tomos da sua obra de reconstrução e já tem prontos dez volumes para a 

publicidade” (CASTELO BRANCO, (?)). Penso que é possível levar a sério o 

projeto de Eça, mesmo que não tenha se concretizado na sua totalidade, pois 

limitou-se às obras O crime do Padre Amaro, O primo Basílio e Os Maias. Já em 

Camilo, o tom é mais uma vez de ironia, de deboche à estética 

Realista/Naturalista, e apesar de na sequência de Eusébio Macário ter sido 

publicado A corja, não podemos acreditar na intenção séria desse projeto. Camilo 

diz tentar “não ridicularizar” a escola Realista, mas obviamente é isso que faz 

através da paródia à escola.  
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Tanto em Eusébio Macário quanto em O crime do Padre Amaro, 

encontramos as longas descrições da natureza, o traço caricatural das 

personagens, a crítica em relação à Igreja, ao clero e à sociedade, o humor e a 

ironia bastante presentes, são aproximações importantes em Camilo e Eça. Em 

Eça, porém, a obra é mais densa, apresentando temas complexos que não são 

abordados em Camilo, como a gravidez numa relação com um padre, a tentativa 

de se livrar da criança, o assassinato de crianças indesejadas, a morte na 

juventude. O crime do Padre Amaro é uma obra mais elaborada, e conforme 

mencionado anteriormente, passou por revisão e modificações alguns anos após 

sua primeira publicação.  

Na construção das personagens encontramos semelhanças, mas também 

distanciamentos em Camilo e Eça. Nas três obras de Camilo as principais 

personagens femininas aparecem descritas de maneira oposta às personagens do 

Romantismo. A personagem romântica é a opção que Eça faz ao criar Amélia, a 

amante do Padre Amaro, que é mantida assim até o final da narrativa, que culmina 

com a sua morte trágica, recurso que não aparece em nenhuma das novelas de 

Camilo aqui analisadas, apesar da presença da morte feminina em Coração, 

Cabeça e Estômago. Na construção dos personagens masculinos há 

aproximações, sobretudo com as personagens secundárias, sempre muito risíveis. 

Entre os protagonistas construídos por Camilo, Calisto Elói é o único capaz de 

despertar algum sentimento de compaixão, mas pelo seu traço mais evidente, o 

ridículo. O Padre Amaro, que no início é raso, parece depois ter traços de um herói 

romântico, e ao final torna-se vazio, extremamente egoísta. 

Camilo e Eça abordam espaços semelhantes, a província e a aldeia, a vila 

interiorana, sob diferentes perspectivas e levando os personagens a mudanças até 

mesmo físicas, através da mudança de espaço, de ambiente, uma convenção do 

Realismo/Naturalismo. 

A linguagem em Camilo parece ter uma aproximação maior com a 

linguagem popular usada nas vilas, um provável aproveitamento de seu contato 

com a população rural de Seide. Se Camilo, em Eusébio Macário especialmente, 

abusa dos francesismos através da paródia, Eça se abstém desse uso e limita-se a 

alguns vocábulos em Latim e Inglês. Essa comparação evidencia ainda mais o 
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caráter satírico de Eusébio Macário em relação ao Realismo/Naturalismo e a crítica 

de Camilo à apropriação da cultura central da Europa em detrimento da 

valorização da cultura local. 

Camilo escrevia para sobreviver, talvez aí resida a maior diferença entre 

ele e Eça. Tinha pressa em publicar o que escrevia, sem se ater profundamente a 

cada obra, mas como ele próprio menciona em algumas ocasiões, “escrevendo de 

um jato”, produzindo assim obras mais reduzidas e escrevendo incessantemente 

atendendo ao mercado literário. Sobre isso, Paulo Franchetti afirma: “Está 

submetido à prática da literatura como profissão e, portanto, condenado ao público 

que tem” (CASTELO BRANCO, 2003, p.XXXII).  

Camilo escrevia para atender às expectativas do público, pois só assim 

conseguiria vender suas obras. Apesar disso, consegue desenvolver uma literatura 

que para Franchetti “[...] aponta para um quadro descritivo em que a genialidade de 

Camilo está em utilizar criticamente as expectativas de leitura e as formas que se 

cristalizavam [...], a matéria principal dos seus textos são as imagens da narrativa e 

da sua função na sociedade burguesa”. (Ibid., p.XXXII). Se confirma então a 

possibilidade de pensarmos na riqueza da novela camiliana para além das 

fragilidades e obviedades sempre apontadas pela crítica, ou como diz Franchetti, 

“aquilo que ela tem de menos interessante”. 

De Camilo consideramos ainda importante a descrição de Saraiva e Lopes 

(1955, p.844). “Mas seu inconformismo define-se também, biográfica e 

literariamente, numa antipatia já tipicamente romântica em relação ao espírito 

‘burguês’, ao ‘brasileiro’, ao titular do Constitucionalismo à caça do lucro e do dote”. 

Essa afirmação demonstra a inquietude de Camilo ao pensar no seu país, nos 

problemas e costumes da sociedade portuguesa, na busca por superar o atraso, 

mas ao mesmo tempo, fica evidente na sua literatura, a crítica aos modelos que 

vem de fora e se impõem a Portugal.  

Eça e Camilo compartilham determinados pontos de vista acerca das 

críticas que fazem à sociedade portuguesa, porém o fazem cada um à sua 

maneira. São influenciados pela literatura francesa, sobretudo Balzac e Zola, mas 

produzem uma literatura própria, contribuindo de maneira fundamental para a 
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formação do romance português no final do século XIX. 

Concordamos com Jacinto Prado Coelho (1981, p.355), quando diz que 

Camilo “não indagando das causas, mas pondo-nos os fenômenos ante os olhos, 

oferece-nos o caleidoscópio da sociedade portuguesa do século XIX [...]”.  

Nesse caleidoscópio, pensamos também, há ainda muitos outros Camilos 

a serem revelados. 
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