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Resumo 

 

Esta dissertação relaciona o fenômeno da leitura a um indicador de fatos e comportamentos 

sociais, considerando para tal o romance realista O primo Basílio, de Eça de Queirós, em que 

cenas de leitura associam-se diretamente aos temas levantados e estes por sua vez também 

remetem às leituras prévias do autor. A fim de delimitar uma base teórica, foram destacados 

os elementos que compõem o foco de discussão: realismo, leitor, literatura e sociedade, 

mediante abordagens de Barthes, Jauss, Derrida e Costa Lima, além da fortuna crítica 

específica sobre a produção de Eça, em que se destacam Cunha, Franchetti e Dantas. No 

romance queirosiano, a partir da análise de personagens leitores, constata-se que os processos 

de leitura remetem a valores morais que segregam homens e mulheres, revelando também 

regras de conduta típicas do século XIX, o que favorece a função de denúncia social, coerente 

com a proposta realista de promover transformações nos costumes e mentalidades da 

sociedade burguesa. Verifica-se ainda, a partir da narrativa de Eça, a potencialidade 

significativa do texto literário, que oferece ao leitor a oportunidade de construir sentidos e 

renovar suas percepções.  

Palavras-chave: leitura, literatura, sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract   

 

This dissertation relates the phenomenon of reading to an indicator of facts and social 

behavior, considering for that the realist novel O primo Basílio, by Eça de Queirós, where 

scenes of reading are directly associated to the issues raised and these in turn also lead to the 

prior readings of the author. In order to delimit a theoretical basis, the elements that make up 

the focus of discussion were emphasized – realism, reader, literature and society through 

approaches of Barthes, Jauss, Derrida and Costa Lima, besides the specific critical fortune 

about Eça's production, in which Cunha, Franchetti and Dantas are highlighted. In queirosian 

novel, from the analysis of readers-characters, it is noticed that the reading processes refer to 

moral values that segregate men and women revealing typical conduct rules of the 19
th

 

century, what benefits the role of social withdrawal, consistent with the realistic proposal of 

promoting changes in behavior and mentality of bourgeois society. There is also, in Eça's 

narrative, the significant potentiality of literary text, which offers the readers the opportunity 

to build sense and renew their perceptions.   

Keywords: reading, literature, society. 
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Introdução  

 

Relacionar a literatura a fatores sociais pode enfatizar efeitos da leitura literária, os 

quais podem transformar o olhar do receptor diante da sociedade. O talento de um artista é de 

fundamental importância para a existência de uma produção artística, porém, esta não é um 

resultado exclusivo da habilidade de um indivíduo, contam também os elementos sócio-

culturais que o circundam, além de ser relevante a capacidade do leitor de perceber o trabalho 

linguístico manifesto no texto e ao mesmo tempo expandir seu conhecimento sobre si e o 

meio social à sua volta, através do que lê. “Se uma obra dita de arte não conseguir comover 

nem informar, é porque não é de arte: é só obra” (LYRA, 1982, p. 23). É estabelecida, 

portanto, uma relação dialética em que ambos os elementos – arte e sociedade – se 

interpenetram e interagem entre si.  

Nesse sentido, esta dissertação apresenta e discute processos de leitura através dos 

quais se observam relevantes indicativos sociais, enfatizando para tal a leitura literária que, 

mediante uma construção de linguagem que lhe permite transpor os limites de tempo e 

espaço, projeta-se para novas gerações, angariando assim novas leituras e diferentes 

atribuições de significado.  

Neste trabalho, a associação entre arte, sociedade e leitura se desenvolve mediante a 

análise de um romance do realismo português – O primo Basílio, publicado em 1878 – pois 

tal obra se constitui embasada em processos de leitura, que vão desde a observação crítica da 

sociedade portuguesa, isto é, a leitura de mundo realizada pelo autor Eça de Queirós e que 

mais tarde é materializada esteticamente sob a forma de romance, como também através da 

composição de personagens masculinas e femininas que se permitem ser lidas através da 

maneira como leem dentro da trama. Tais personagens revelam também, através de suas 

leituras, ideias significativas acerca da sociedade que integram: comportamentos, hábitos, 

tradições, mentalidades, disparidades e estereótipos sociais. Toda essa gama de informações 

condiz com a proposta realista de Eça de Queirós de associar à arte literária a função de 

transformação social, mediante a denúncia e a crítica acerca da esfera burguesa e suas 

atuações retrógradas e limitadoras, especialmente no que se refere à condição da mulher, 

como indivíduo e como leitora, no século XIX.  
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A leitura literária, especialmente a de romances, era uma prática essencialmente 

feminina e constituía uma importante fonte de compreensão acerca do universo social da 

época. Nessa perspectiva, o primeiro capítulo deste trabalho, relaciona “Arte e sociedade”, 

demonstrando como fatores sociais podem interferir na criação de tendências artísticas, bem 

como na recepção dos textos literários, enfatizando para tal a contextualização histórica do 

surgimento do gênero romanesco e sua transformação já na fase realista.  

O primeiro tópico desse capítulo destaca como a ascensão da burguesia promove 

condições propícias para o surgimento de um gênero que vem a favorecer uma ampliação do 

público leitor. O romance floresce e consegue despertar um maior interesse pela leitura 

literária, transformando assim a relação entre obra e leitor e proporcionando novas funções 

para a literatura. Neste tópico, discorre-se sobre a relação entre o gênero romanesco e a 

afirmação de um sujeito que se vê valorizado na sua individualidade, como um ser único, a 

partir do que lê. Observa-se, inclusive, como o romance, a partir de sua própria estrutura 

textual, nessa fase, pode ser representativo de uma época e de suas características sociais, 

como expõem Hauser (1982) e Watt (2007). A recepção literária se estabelece, nesse 

contexto, a partir de uma ótica nova: a identificação, o que acarreta significativas mudanças 

na atuação social da literatura. A leitura literária expande-se, pois entretém e atrai o indivíduo 

que ali se vê retratado. Salienta-se também como o realismo formal, que passa a ser 

característico do novo gênero, prioriza a representação do indivíduo e de suas 

particularidades.  

Uma vez que a arte burguesa procura deliberadamente suplantar as tendências 

aristocráticas, observa-se a inserção de temas que ressaltam o rigor moral, é um aspecto 

característico do romance, que passa a enfocar, na sua narrativa, o lar burguês e sua 

intimidade. Como típico exemplo dessa primeira fase do romance, descreve-se, brevemente, a 

obra do escritor Richardson, com base na abordagem de Watt (2007). Nessa perspectiva, 

verifica-se a importância da ascensão do romance para a ampliação do alcance da leitura 

literária, como também para uma maior interação entre arte e sociedade, de maneira a suscitar 

a formação de um novo estilo de linguagem, de temáticas e de relação entre a literatura e o 

leitor.   

Salienta-se ainda, como o romance, no período em que atinge o seu auge, mostra-se 

crítico com relação aos valores burgueses, muito embora se discuta a contradição entre o fato 

de a literatura oferecer certa resistência ao modelo capitalista e no entanto necessitar dele para 
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expandir-se, enquanto produto que também é. Mas, obviamente, enfatiza-se a grande 

importância do romance, do ponto de vista estético, como também por ele permitir uma 

renovação da função literária, que passa a relacionar-se com a representação do indivíduo e do 

seu meio social, criando assim um maior envolvimento do leitor com a obra, afinal, esta vai 

justamente tratar de temas que lhe são atrativos, pois fazem parte de sua vivência íntima.    

O segundo tópico vai abordar, dentro da trajetória do romance, a sua fase realista em 

que, já consagrado enquanto forma artística, solidificará a marcante interação entre arte e 

sociedade, desempenhando uma função de crítica e denúncia social. Como o foco da 

dissertação diz respeito ao realismo queirosiano, neste tópico estão reunidos alguns dados 

históricos que contextualizam a sua produção literária, além de uma caracterização do estilo 

realista em si mesmo, considerando, principalmente, as abordagens de Moisés (1967) e 

Barthes (2004) e relacionando-as à composição de O primo Basílio. Tal relação implica uma 

reflexão acerca de processos de leitura, pois o referido romance é todo articulado sob cenas 

que envolvem essa prática, favorecendo também, segundo projeto literário de Eça, um 

movimento ativo do leitor da obra, de modo que ele possa captar as estratégias estéticas e as 

intenções críticas presentes no texto. Nesse sentido, são expostas concepções de leitura, em 

especial a literária, segundo Jauss (1979), Costa Lima (1983), Chartier (1999) e Derrida 

(2006), sempre enfatizando a relação entre leitura e comportamentos sociais, além da 

participação do leitor na criação de sentidos para a obra.  

O segundo capítulo – “Leituras e leitores de Eça de Queirós” – traz um panorama das 

leituras realizadas pelo romancista português e que tanto contribuíram para a sua escrita 

literária, traz também visões de leitores de O primo Basílio, uma vez que eles levantam 

aspectos relevantes da obra, reafirmando as dimensões multifacetadas da leitura literária. 

Além disso, neste capítulo, é iniciada a análise de personagens leitores da ficção queirosiana, 

destacando-se suas semelhanças e diferenças, que são significativas para a discussão aqui 

exposta.  

No primeiro tópico, são comentadas as leituras críticas que o autor português realiza 

diante da sociedade portuguesa e verifica-se como ele relaciona o fenômeno da leitura, de 

uma maneira geral, a um forte indicativo de valores sociais, culturais e éticos. Os resultados 

de suas análises foram publicados sob a forma de crônicas e mais tarde percebeu-se como tais 

leituras ligam-se estreitamente à criação de cenários e personagens, dentro da sua produção 

literária, como se observa precisamente em O primo Basílio. Como leitor de práticas sociais, 
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Eça mantinha-se atento ao que era oferecido ao público, especialmente na esfera literária, pois 

acreditava que a arte deveria estar atrelada à renovação do ser humano, mediante uma análise 

de seu comportamento em sociedade. Suas leituras de obras românticas o faziam condená-las 

porque desprovidas, segundo a sua ótica, de uma função social e, portanto, frívolas. Nesse 

sentido, pesam-lhe e influenciam-no acentuadamente as leituras de Flaubert, em que ele vê 

retratada uma censura à literatura romântica e à formação educacional e moral destinada à 

mulher, principal consumidora desse tipo de narrativa. Este tópico fará associações entre a 

composição da protagonista de Madame Bovary – romance publicado em 1857 – e a 

personagem central de O primo Basílio, revelando as incursões da leitura desempenhada por 

Eça e as suas opiniões acerca das condições sociais da mulher no século XIX, inclusive no 

tocante ao adultério, tema gerador da intriga narrativa tanto na obra francesa quanto na 

portuguesa.  

O segundo tópico apresenta as opiniões acerca do romance queirosiano e, como o foco 

desta dissertação está na leitura, foram reunidas considerações de leitores especializados que, 

além de críticos, são também escritores, portanto, bastante inteirados a respeito dos processos 

de criação literária. Dentre os pareceres, destaca-se o do romancista brasileiro Machado de 

Assis, cujo estilo artístico, na ocasião em que escreve sobre o texto queirosiano, ainda tendia 

mais para o romantismo. As críticas machadianas a O primo Basílio incitam a discussão sobre 

literatura e moral, pois as censuras que ele faz acerca da narrativa portuguesa destacam 

principalmente o erotismo presente no romance. Para além da ótica do escritor brasileiro, este 

tópico apresenta ainda as leituras de outros romancistas que, de maneira diferente, não 

explicitaram sua visão acerca do livro queirosiano, mas, construíram novos textos ficcionais 

que estabelecem diálogos diretos e indiretos com O primo Basílio, é o que se percebe 

principalmente em O Mulato, de Aluísio Azevedo e A normalista, de Adolfo Caminha. As 

leituras de Eça e as manifestações delas na sua produção literária promoveram novas leituras, 

sejam análises críticas ou recriações das suas ideias. Nas leituras do romance queirosiano, 

observa-se tal livro dentro de outros livros, numa soma de leituras bem relevante.  

No terceiro tópico, são analisados perfis masculinos de personagens que se 

caracterizam mediante seus procedimentos de leitura. Jorge e Basílio manifestam aspectos 

que os assemelham, no tocante à adequação de ambos a modelos sociais culturalmente 

aceitos, porém, mostram-se também diferentes, pois cada um condiz com um tipo social 

específico. Jorge segue um perfil mais tradicional enquanto Basílio constitui-se como 

aventureiro, que faz da leitura mais um artifício de sedução. De qualquer modo, mediante as 



5 
 

atuações de ambos ao longo da narrativa, especialmente no que se refere ao que e como leem, 

é possível compreender de forma mais abrangente as disparidades que compunham o universo 

masculino e feminino oitocentista, aspectos esses que tanto incitaram a leitura crítica de Eça 

de Queirós e que resultaram na composição de O primo Basílio. 

Por fim, para ilustrar o envolvimento do texto literário, mais especificamente do 

gênero romanesco, na exposição de temáticas sociais, o terceiro e último capítulo – 

“Literatura e denúncia social: o universo feminino em O primo Basílio” - compreende uma 

análise de personagens femininas do referido romance realista. O aspecto em que se evidencia 

acentuadamente a crítica, nessa obra, é a composição dessas personagens cujo modo de vida 

se constitui firmado em imposições de comportamento que limitam suas possibilidades de 

desenvolvimento enquanto seres humanos e, logicamente, sociais.  

Na primeira parte deste capítulo, expõe-se a capacidade de atuação da literatura na 

exposição de certos princípios sociais, de modo a promover tanto a legitimação de tais valores 

como o questionamento deles, logicamente apresentando o posicionamento diante da leitura 

como fator preponderante na concretização de uma ou outra perspectiva. Observa-se como a 

literatura esteve associada à afirmação de um papel social imposto à mulher. A leitura de 

romances acabava por criar um estereótipo de romantismo e distanciamento crítico atrelado 

ao perfil feminino, no período em que o gênero romanesco se afirmava socialmente.   

  A fim de ilustrar tal perspectiva, faz-se uma análise da composição da personagem 

central: Luísa. Pode-se perceber, mediante o estilo altamente irônico do escritor Eça de 

Queirós, a representação de um comportamento feminino de leitura, que refletia a total inércia 

social e intelectual imposta à mulher. Através de um estudo sobre essa personagem, é 

enfocado o modo pelo qual ela absorve o padrão feminino culturalmente estabelecido e a 

maneira como isso se reflete na sua experiência de leitura, no seu posicionamento diante do 

que lê. Mediante a caracterização de Luísa, expõem-se as notáveis limitações do universo 

feminino, no século XIX, observando como os processos sociais podem contribuir para a 

perpetuação das desigualdades de gênero
1
 e, principalmente, como a literatura instaura a 

dialética entre arte e sociedade. Desse modo, é apresentado um contraponto entre as 

experiências da mulher nas estruturas sociais e familiares e suas experiências como leitora, 

tomando como base a atuação da protagonista na referida narrativa queirosiana.  

                                                           
1
  O termo “gênero”, nesse parágrafo, refere-se às manifestações sócio-culturais das identidades sexuais 

relativas aos indivíduos.  



6 
 

Na segunda parte, através da caracterização da personagem Juliana, apresenta-se um 

perfil feminino que contrasta com o da protagonista, desde a sua descrição física e 

principalmente considerando sua atuação na trama. Ela representa um grande diferencial na 

criação de Eça, pois a composição da personagem Luísa estabelece muitos pontos de contato 

com a personagem Ema Bovary, de Flaubert, mas a criada Juliana é bem autêntica e concentra 

em si um teor de sarcasmo e ironia, típicos da narrativa queirosiana. Enquanto Luísa se 

destaca pela omissão e passividade, Juliana mostra-se ativa, arquiteta estratégias para alcançar 

seus objetivos. Observa-se que tal personagem vale-se de um recurso que aprende a 

desenvolver com muita habilidade: a leitura. E, neste caso, tal prática tem um sentido muito 

abrangente, não se limita à decodificação de informações escritas, pois Juliana consegue “ler” 

o universo burguês, compreende-o a ponto de arquitetar meios para tirar proveito dele. Ela é 

inescrupulosa e age com ardil, mas, suas atitudes são impulsionadas pelo fato de que ela 

acredita estar promovendo uma vingança justa e, portanto, desculpável, contra aqueles que a 

maltrataram, em especial a patroa Luísa. A trama apresenta uma verdadeira inversão de papéis 

sociais quando a ambição e a ousadia da criada fazem-na ocupar, de certo modo, o lugar da 

dona da casa, que se submete, vítima da tortura moral imposta pelos padrões sociais da época.  

Mediante a composição da personagem Juliana, observa-se que a crítica social 

queirosiana à sociedade burguesa não se limita à denúncia das ações e mentalidades dos que 

integram tal classe, mas envolve também aqueles que participam ativamente de sua rotina, de 

seu convívio íntimo; neste caso, as criadas domésticas.  Expõe-se, portanto, como o ambiente 

burguês se estrutura, a partir dos seus pormenores e, para tanto, apresenta-se o lar como 

referência para análise de papéis sociais, sobretudo através das criações femininas e suas 

práticas de leitura, tão relevantes e distintas entre si, uma vez que se considera a representação 

da senhora burguesa, bem como da mulher pobre e trabalhadora.  

Verifica-se, através de Juliana, uma tentativa de ascensão social, muito particular, em 

que a criada desafia as limitações de sua classe na sociedade. Dedica-se à leitura de hábitos e 

comportamentos, especialmente os da patroa e assim vai descobrindo as suas fragilidades, 

bem como a hipocrisia típica do ambiente burguês. Juliana também encontra, na leitura ilícita 

de cartas, reveladoras do adultério da patroa, a sua grande oportunidade de evoluir para uma 

vida melhor, utilizando-se da chantagem. Nota-se como a leitura exerce, sob contextos 

diferentes, um importante papel como meio de transcendência tanto para Luísa, quanto para 

Juliana. 
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Assim, evidencia-se que o artifício queirosiano, ao longo da narrativa de O primo 

Basílio, é a denúncia, de modo que se torne possível repensar o funcionamento da sociedade, 

dos seus princípios morais, limitações e convenções mediante a leitura literária. O romance 

procura ilustrar a participação da literatura nos contextos sociais, mediante composições de 

personagens leitores e sua relação com o cenário social burguês que, por meio das leituras que 

eles realizam, é descortinado, oferecendo ao receptor de O primo Basílio a oportunidade de 

refletir acerca do que lhe é apresentado, criando assim também novas dimensões de leitura. 

Como expõe Iser (1983): “A função do texto literário se funda portanto nas maneiras de fazer 

um balanço de um mundo problemático ou por ele problematizado” (p. 373). Tal perspectiva 

pressupõe a intervenção do leitor que é despertado para novas ideias através do universo 

literário que lê e decifra.  
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1 Arte e sociedade  

 

O romance é uma forma da arte em que se 

estuda, como em um laboratório de 

experimentação sociológica, os diversos 

conflitos do homem com o seu meio.   

                                             (Teófilo Braga)           

 

 

1.1 O surgimento do romance: leitura e representação social 

 

No século XVIII, segundo Hauser (1982, p. 685-93), a Inglaterra substitui a França na 

função de detentora da cultura, tanto nas atividades políticas como nas artes e ciências. 

Anteriormente (século XVII), a aristocracia não constituía um público voltado à leitura, 

mantinha as produções escritas mais por prestígio próprio do que por saber apreciar o real 

valor de tais obras. A única espécie de livro que tinha um público maior era aquele de 

edificação religiosa; até mesmo as instituições educacionais enfatizavam o ensino religioso – 

ler, escrever e contar eram processos secundários, como afirma Watt (2007, p. 34-8). Vale 

ressaltar também que sociedades europeias, até meados do século XVIII, possuíam um estilo 

de leitura muito peculiar: o número de livros a que um leitor tinha acesso era muito reduzido, 

os mesmos textos eram transmitidos de geração em geração. Tais escritos eram lidos em voz 

alta, em eventos familiares ou religiosos; a leitura portanto relacionava-se a uma prática 

social. As classes sociais mais humildes, por sua vez, encaravam a leitura como luxo, não 

condizente com a situação de privação em que viviam, com um árduo trabalho que não lhes 

proporcionava tempo livre para ler. 

Com a ascensão da classe média, que rompe com as prerrogativas culturais 

aristocráticas, há uma significativa mudança nos hábitos de leitura e surge um marcante 

interesse pela literatura. Nesse período, a leitura já se realizava de forma silenciosa e 

individual, com o texto impresso não mais sendo considerado um objeto ritualístico.  Têm 

destaque, nessa época, os periódicos; é deles que a classe média recebe a sua cultura literária e 

social, uma e outra baseadas ainda, principalmente, em perfis aristocráticos que não 

desapareceram instantaneamente. Na literatura, os padrões de qualidade ainda estavam 

associados às tendências clássicas e à pureza de linguagem. 

 À medida que a classe média vai se tornando mais rica e influente, procura exaltar a 

sua individualidade, em oposição a outras classes superiores, utilizando a sua própria 
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linguagem que, por mera oposição ao intelectualismo da aristocracia, caracteriza-se como 

sentimental. Desenvolve-se uma nítida oposição entre a literatura da elite culta e a do público 

ledor em geral. É válido destacar que os periódicos da época representavam um equilíbrio 

entre tais estilos antagônicos e marcavam, assim, o despertar do apreço do público pela 

leitura, que começava a se tornar uma necessidade social. Para Hauser (1982), tais periódicos 

“começam por criar as condições prévias de uma literatura que preenche o hiato entre o leitor 

erudito e o leitor menos culto, entre o apreciador das belas-letras aristocrático e o burguês 

realista, literatura que nem é cortesã nem realmente popular [...]” (p. 694). 

À semelhança do sentimentalismo, o individualismo também representava um meio de 

a classe média expor a sua emancipação intelectual com relação à aristocracia. É interessante 

notar, nesse contexto, como fatores sociais contribuem para a formação de estilos literários. 

Segundo Hauser (1982, p. 706-10), o individualismo – prenúncio do movimento romântico – 

constituía uma reação contra o absolutismo e a intervenção do Estado, mas também contra as 

consequências da Revolução Industrial; constituía, portanto, uma forma de protesto contra 

uma ordem social em que os seres humanos eram impedidos de seguir suas inclinações 

pessoais e se tornavam executores de funções anônimas, compradores de mercadorias e meras 

“ferramentas” em um mundo cada vez mais uniformizado. Por outro lado, essa mesma 

sociedade que protestava em prol de um individualismo como valor universal, 

contraditoriamente, limitava as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo, pois o 

atrelava a um sistema sócio-econômico que o reificava, sustentando assim a hegemonia 

burguesa e seus ideais de lucro e poder. 

 Uma vez que a aristocracia caracterizava-se por ser reservada e contida, a classe 

média procurava destoar disto, mostrando-se, através da arte, sentimental e exuberante. O 

burguês, durante tanto tempo desdenhado, julgava-se mais importante quando considerava 

com maior seriedade os seus sentimentos, disposições e impulsos. Dessa maneira, criava-se 

um “cenário” propício ao florescimento de uma forma literária que representava a nova 

situação do homem na moderna sociedade burguesa individualista – surgia o romance.  

A criação do gênero romanesco marca o início de uma grande ruptura com as 

tendências observadas nos gêneros literários que o precederam e a grande marca de diferença 

é a fidelidade à experiência individual humana, narrada de modo bastante espontâneo, 

justamente para conferir à leitura uma maior “sensação de veracidade”. Para Watt (2007, p. 

11-6), as formas literárias anteriores seguiam convenções formais pré-estabelecidas, além de 
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conter no enredo motivos da história, da lenda ou da mitologia. No romance, o enredo 

envolvia pessoas que, embora fictícias, eram específicas, em circunstâncias também próximas 

daquelas observadas na realidade humana, muito embora a crítica explicitasse sua predileção 

pelos clássicos, com temas e personagens universais.  

Lukács (2000, p. 55-7), em análise a respeito da estrutura formal da épica e da 

tragédia, afirma que o verso jamais proporcionará um efeito de trato humano e psicológico 

entre os personagens, como acontece no texto em prosa. O autor também destaca uma 

diferença significativa que marca o gênero épico: os homens ali retratados não diferem 

qualitativamente entre si – “claro que há heróis e vilões, justos e criminosos, mas o maior dos 

heróis ergue-se somente um palmo acima da multidão de seus pares, e as palavras solenes dos 

mais sábios são ouvidas até mesmo pelos mais tolos” (LUKÁCS, 2000, p. 66). Assim, 

observa-se que no mundo épico não há uma construção do personagem de modo a torná-lo 

único, com características próprias, especificidades que lhe confiram autenticidade, esta será 

uma característica encontrada no romance, a partir do romantismo. Mesmo porque o objeto 

típico da epopeia não é um destino pessoal mas sim o de uma comunidade. As aventuras 

épicas terão sua importância na medida em que são relevantes à vida de um povo ou de uma 

classe. “O herói da epopéia nunca é, a rigor, um indivíduo” (LUKÁCS, 2000, p. 67). O ser 

humano representado enquanto indivíduo é encontrado nas criações romanescas, que se 

voltam à interioridade, fazendo emergir assim as diferenças entre os sujeitos, a unicidade de 

cada um – o romance cria e desenvolve verdadeiras personalidades.  

Aguiar e Silva (1988, p. 343-5) salienta que na epopeia e na tragédia clássicas o mito 

greco-latino desempenha uma função primordial e, comentando a perspectiva de Hegel, o 

autor acrescenta ainda que esses gêneros não estavam condizentes com uma sociedade que se 

tornava desmitificada e passava a se orientar sob leis firmes, condicionando assim a atividade 

pública e privada do ser humano; os temas próprios da épica, portanto, destoavam da 

atmosfera de uma sociedade individualista. Tal concepção é semelhante à de Lukács (2000, p. 

90-6), uma vez que este afirma que o romance é uma forma representativa de uma época, 

pois, suas categorias estruturais com ela coincidem. Evidencia-se, portanto, que não mais era 

concebido, diante do mundo burguês, um olhar absolutamente subjetivo, mítico, apoiado nas 

diretrizes impostas pelas divindades; esse mundo não condiz com o momento sócio-histórico 

em que o romance floresce. “Heróis da epopéia percorrem uma série variegada de aventuras, 

mas que vão superá-las, tanto interna quanto externamente, isso nunca é posto em dúvida; os 

deuses que presidem o mundo têm sempre de triunfar sobre os demônios [...]” (LUKÁCS, 
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2000, p. 91). No universo romanesco, contudo, os “demônios” parecem ser, comumente, 

criações do próprio indivíduo, ou seja, conflitos, angústias e tensões que envolvem o seu 

pensamento e lhe tiram a serenidade. A superação passa a ser consequência de um embate 

entre o sujeito e o seu próprio “eu”.  

 A atenção dispensada à individualização dos personagens e à detalhada apresentação 

do seu ambiente são características que diferenciam o novo gênero literário. Observa-se que a 

filosofia de Descartes – cogito ergo sum – com relação aos processos de pensamento na 

consciência do indivíduo, influenciou outros filósofos e romancistas a dedicarem uma maior 

atenção a questões da identidade pessoal. O romance passou a estabelecer essa significativa 

função na literatura: priorizar o indivíduo, representando-o e aproximando-se de sua realidade 

íntima.  

O uso de nomes próprios na construção dos personagens marcava, segundo Watt 

(2007, p. 19-21), a expressão da particularidade dos seres retratados, tal uso já se notava em 

formas literárias mais antigas, porém, nestas, a escolha de nomes obedecia a uma norma e, de 

certo modo, excluía qualquer sugestão de vida real e contemporânea; em geral não eram 

atribuídos nome e sobrenome, apenas um deles, justamente para generalizar o indivíduo. Para 

Aguiar e Silva (1988, p. 275), o nome do personagem funciona como um indício que expõe a 

relação entre o significante (nome) e o significado (conteúdo psicológico e/ou ideológico). É 

interessante notar que essa tendência, iniciada pelos primeiros romancistas, a exemplo de 

Richardson, perdura em outras criações posteriores e nota-se que os nomes geralmente 

refletem um pouco do que o personagem é, enquanto indivíduo. No romance português O 

primo Basílio, tem-se o exemplo de Juliana, cujo nome em muitos momentos é substituído 

pela alcunha de “tripa velha”, numa referência explícita aos seus traços físicos e à imagem 

que ela compunha: “A estanqueira ficou à porta, despeitada. E o Paula dos móveis, que as vira 

conversar, veio logo, [...]: - Então a tripa velha escorregou-se?” (QUEIRÓS, 2004, p. 108, 

grifos do autor). A associação direta do nome do personagem à profissão por ele exercida 

também confere à narrativa romanesca um tom de realidade; na referida obra de Eça de 

Queirós, o texto traz até mesmo situações em que o nome é substituído pela referência ao 

ofício desempenhado: “E lá por casa do Sr. Engenheiro? – Tudo sem novidade” (p. 108). 

Verificam-se também, ainda em O primo Basílio, muitos nomes de personagens seguidos ou 

antecedidos pela mesma referência, é o caso do “Paula dos móveis”, “Pedro, o carpinteiro” ou 

do “Conselheiro Acácio”.  
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Outra questão colocada por Watt (2007, p. 21-5) é que os personagens de fato se 

individualizam quando estão situadas em um tempo e espaço específicos. É característica do 

romance uma estrutura mais coesa, uma vez que seu enredo se distingue da maior parte da 

ficção anterior por utilizar fatos do passado como causa das ações do presente e com isso vai-

se revelando o desenvolvimento dos personagens com o passar do tempo. O contexto espacial 

também confere à narrativa uma ideia de “transcrição da vida real”, através de um realismo 

formal que fornece ao leitor detalhes das épocas e dos locais das ações descritas. Ressalta-se 

ainda que a linguagem empregada no romance tem um caráter muito mais referencial, se 

comparada a outras formas literárias. Por outro lado, não se pode negar que muitas obras em 

prosa têm uma marcante carga poética, o que, aliás, as distingue dos textos não-artísticos. 

Mas, evidentemente, na poesia vê-se um maior trabalho com a palavra, que adquire um forte 

teor metafórico e não está, normalmente, imbuída da intenção de narrar fatos, ainda que 

ficcionais.  

A reorganização da narrativa, a partir do florescimento do romance, favoreceu uma 

grande identificação do público leitor. As particularidades do indivíduo eram objetivamente 

representadas e tal realismo formal, atrelado a uma linguagem acessível, marcava uma 

mudança na recepção de obras literárias, além de determinar novas funções para a própria 

literatura, que passava a representar o ser humano e suas especificidades. O leitor passava, de 

certo modo, a reconhecer-se naquilo que lia: seu cotidiano, seus valores morais, os detalhes de 

seus hábitos, aspectos íntimos e demais comportamentos eram ali expostos. A própria 

linguagem era-lhe familiar, aproximava-se daquela empregada na sua rotina e por isso podia 

causar-lhe satisfação. O autor parecia estabelecer um contato direto com o receptor e tal 

inovação atraía o interesse dos novos leitores. O sentimentalismo tornava-se o mecanismo 

mais eficaz de comunicação entre o artista e o público, além de ser, nesse contexto, o meio 

mais expressivo de interpretar a realidade. As relações do autor com o seu público e com os 

personagens de sua obra se modificavam, mas também a atitude do leitor para com esses 

personagens. O escritor dirigia-se ao receptor como a um amigo íntimo, num estilo direto e 

apresentava os personagens como se fossem pessoas das suas relações pessoais. Assim se 

estabelecia uma intimidade até então desconhecida entre o público e os heróis dos romances, 

os leitores relacionavam tais criações fictícias a sua própria vida, aos seus próprios problemas, 

esperanças e desilusões. Os romances passavam a estabelecer correlações diretas com o 

mundo do leitor. O novo gênero literário firmava-se e popularizava-se de maneira evidente.  
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Portugal foi um país que não ficou imune à crescente massificação da leitura, mediante 

um processo lento, com avanços e recuos, mas, ainda assim irreversível. Para tanto contribuiu 

o gradual aumento das taxas de alfabetização, ao longo do século XIX. Os canais de 

distribuição e difusão de livros – especialmente romances – também tiveram sua importância, 

pois publicavam fascículos por assinatura ou alugavam exemplares através dos gabinetes de 

leitura. Em O primo Basílio, uma das primeiras informações acerca da personagem Luísa, 

senhora da burguesia portuguesa, era a de que ela “lia muitos romances; tinha uma assinatura, 

na Baixa, ao mês” (QUEIRÓS, 2004, p. 20).  

O romance afirma-se como gênero literário no século XVIII e chega ao seu auge, no 

que se refere à aceitação do público leitor, no século XIX, período em que a burguesia estava 

em evidência. As mulheres pertencentes a essa classe dispunham de grande tempo ocioso que 

podiam dedicar à leitura, pois, as tarefas domésticas eram desempenhadas por criadas e não 

havia participação feminina em atividades intelectuais, de modo que a mulher não possuía 

nenhum traço de independência econômico-social e nem tampouco liberdade para agir 

segundo seus próprios interesses e preferências. Desse modo, o perfil feminino burguês de 

então estava atrelado à passividade e ao tédio. No que se refere às mulheres de classes menos 

abastadas, Watt (2007, p. 41-6) salienta que também dispunham de um maior tempo livre, já 

que não eram mais necessários os velhos deveres da dona de casa, como fiar e tecer, fazer pão 

e fabricar velas, pois, tais artigos passaram a ser manufaturados e vendidos no comércio. 

Assim, elas também podiam dedicar atenção aos romances, uma vez que estes eram fáceis de 

ser absorvidos e proporcionavam uma “leitura mais rápida, desatenta, quase inconsciente” 

(WATT, 2007, p.45). A literatura romanesca, portanto, era associada a uma prática 

essencialmente feminina, mas era mais frequente nas classes sociais mais elevadas 

economicamente, pela maior disponibilidade não só de tempo, como também pelo fato de 

possuírem maior poder aquisitivo para comprar os livros. Outra razão apontada por Watt 

(2007) para o romance ser lido constantemente por mulheres é a que está exposta a seguir:  

As mulheres das classes alta e média podiam participar de poucas atividades 

masculinas, tanto de negócios como de divertimento. Era raro envolverem-se em 

política, negócios ou na administração de suas propriedades; tampouco tinham 

acesso aos principais divertimentos masculinos, como caçar ou beber. Assim, 

dispunham de muito tempo livre e ocupavam-no basicamente devorando livros 

(WATT, 2007, p. 41).  

 

É importante enfatizar que o romance que ascendeu e se transformou em uma 

importante forma de expressão literária pertencia a uma categoria textual moderna. O 



14 
 

romance até o século XVIII era bastante desprestigiado, aceito apenas por leitores pouco 

exigentes no que se refere à cultura literária. Segundo Aguiar e Silva (1988, p. 254-6), além 

da situação inferior no plano estético, o gênero era considerado como um perigoso elemento 

de perturbação passional e de corrupção de bons costumes, de modo que até mesmo o poder 

público o condenava asperamente.  

Quando o sistema de valores da estética clássica começa, no século XVIII, 

a perder a sua homogeneidade e a sua rigidez, e quando, neste mesmo século, 

começa a firmar-se um novo público, com novos gostos artísticos e novas exigências 

espirituais – um público burguês -, o romance, o gênero literário de ascendência 

obscura e desprezado pelos teorizadores das poéticas, conhece uma metamorfose e 

um desenvolvimento muito profundos, a ponto de Diderot não aceitar a identificação 

do romance anterior ao século XVIII e do romance novo deste mesmo século: “Por 

um romance, entendeu-se até hoje um tecido de acontecimentos quiméricos e 

frívolos, cuja leitura era perigosa para o gosto e para os costumes. Gostaria muito 

que se encontrasse um outro nome para as obras de Richardson, que educam o 

espírito, que tocam a alma, que respiram por todos os lados o amor do bem e que 

também são chamados romances” (AGUIAR E SILVA, 1979, p. 256).  

 

O romance, especialmente o de Richardson, teve ampla aceitação do público também 

porque funcionava como um elemento moralizador. Assim como o individualismo e o 

sentimentalismo, o rigor moral era outra arma dirigida contra a postura aristocrática. Segundo 

Hauser (1982. p. 714-8), o moralismo torna-se moda nas classes superiores burguesas e o 

público busca uma leitura que exalte a virtude e condene o vício. A produção literária de 

Richardson continha exatamente características relacionadas a essa nova exigência do público 

leitor. Mais tarde outros escritores desenvolveram temas semelhantes, mas, sua obra é 

destacada pelo fato de ele ter sido o primeiro autor a retratar o indivíduo da classe média, 

absorvido por questões familiares e íntimas, dentro do próprio lar. Não são descritos atos de 

heroísmo ou aventuras maravilhosas, mas sim questões sentimentais, além da vida espiritual 

de suas personagens centrais, caracterizadas pelo romantismo e pureza de alma.  

O autor assume a função de conselheiro espiritual, discute os grandes 

problemas da vida, força o leitor a examinar-se a si próprio, esclarece as suas 

dúvidas e vem em seu auxílio com conselhos paternais. [...] A sua influência só pode 

ser bem compreendida se se tomar em consideração a sua dupla função de leitura 

ligeira e de literatura devota [...] (HAUSER, 1982, p. 715). 

 

De acordo com Candido (1989, p. 84-5), os romancistas tinham definidos alguns 

objetivos de extrema importância para suas criações e que, inclusive, influenciavam a 

composição estrutural do texto. Primeiramente, o romance deveria ter o intuito de edificar, ou 

seja, elevar a perspectiva do leitor segundo as normas da religião e da moral dominantes; 
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deveria também instruir, inculcando os princípios e os conhecimentos aceitos no período e, 

para facilitar os processos já citados, o romance também deveria divertir, para assim tornar-se 

atrativo ou “proporcionar um honesto passatempo” (CANDIDO, 1989, p. 84). Dessa maneira, 

ficava em último lugar, considerando as prioridades dos escritores, o objetivo de representar a 

vida cotidiana e de despertar a sensibilidade do leitor que conheceria, assim, a natureza da 

ficção. O propósito era absolutamente moral e reforçava a ideologia em voga; portanto, 

questionava-se o valor do romance como um gênero literário relevante enquanto tal. Candido 

(1989, p. 82-9) afirma que, até o século XIX, as formas romanescas encontravam-se num 

estado de “timidez” que impedia os teóricos e criadores de desenvolverem justamente aqueles 

objetivos negligenciados, ou seja, conceber a literatura enquanto criação e fruição. Observa-se 

que o trabalho estético não era priorizado, a construção ficcional mais parecia um pretexto 

para a transmissão de valores morais referentes a um dado momento histórico. A fórmula do 

romance era a edificação moral infiltrada pelo divertimento.  

 Assim como os médicos e farmacêuticos misturam açúcar num remédio amargo 

mas necessário, ou pintam da cor do ouro uma pílula de gosto repelente, para 

levarem crianças a ingeri-los em seu próprio benefício, a verdade crua e por vezes 

dura pode ser disfarçada com os encantos da fantasia, para chegar melhor aos 

espíritos (CANDIDO, 1989, p. 85).  

 

É válido notar a ironia desta comparação, pois os seres que são atraídos, pela estratégia 

do aparente divertimento, são crianças, o que permite a conclusão de que o leitor, seduzido 

pelo romance moralista, comportava-se de modo ingênuo, sem qualquer juízo crítico ou 

atenção às possíveis falhas de composição artística. Mas são justamente os atributos estéticos 

que podem promover no receptor a desautomatização, de maneira tal que lhe permita perceber 

certas funções para a arte: entreter, sensibilizar, instruir e estimular a reflexão.  

Segundo Watt (2007, p. 121-7), o romancista Richardson apresenta uma narrativa que 

incorpora muitos problemas básicos da vida cotidiana, a exemplo da dificuldade, para muitas 

mulheres, de conseguirem casar-se quando não possuíam dote, pois as circunstâncias 

econômico-sociais estimulavam o individualismo e instituíam a “família conjugal”, sem 

necessidade de haver vários indivíduos para que fosse reconhecida enquanto unidade social; 

dessa maneira, a mulher tornava-se ainda mais dependente do marido, porque a indústria 

doméstica, que lhe garantia certo respaldo financeiro, aos poucos decaía.  

A nova narrativa apresentada por Richardson – Pamela – representava um veículo de 

propagação dos valores morais vigentes, especialmente no que se refere a um modelo de 
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conduta para as relações entre homens e mulheres. O sucesso do romance deveu-se, em 

grande medida, ao fato de provocar uma marcante identificação com as leitoras da época, 

entre outros motivos, pelo fato de constituir-se uma narrativa leve, condizente com o baixo 

nível de instrução que as mulheres possuíam. O fato de a protagonista ter encontrado no 

casamento uma chance de ascensão sócio-econômica, de certa forma gratificava a imaginação 

das leitoras, afinal, tratava-se de uma humilde criada que ascendia a uma condição superior. A 

personagem Pamela também assinalava o surgimento de um estereótipo feminino novo e 

influente, mesmo porque as figuras apresentadas pela literatura, anteriormente, afastavam-se 

da realidade conhecida e vivida pelas leitoras na prática. Na tragédia grega, por exemplo, os 

seres retratados pareciam compor tipos que distanciavam a arte da vida real; já o romance 

parecia promover uma fusão entre ambas. Além disso, a classe média, em plena fase de 

afirmação social, tinha todo interesse em difundir, através da arte, seus preceitos morais, em 

detrimento daqueles observados na classe aristocrática. A situação exposta em Pamela – o 

fidalgo versus a criada humilde e bastante virtuosa – ilustra um conflito de classes, típico do 

novo gênero literário, em que personagens individuais representam, muitas vezes, questões 

sociais mais amplas. Segundo Watt (2007, p. 133-46), Pamela é o primeiro romance porque, 

através dele, de maneira inédita, o leitor pôde conhecer os pensamentos e sentimentos mais 

íntimos de uma personagem.  

A base formal desse texto também permitiu a Richardson um direcionamento 

subjetivo, afinal, o romance se estruturava na forma de cartas íntimas, o que acentuava uma 

ruptura com a tendência literária clássica. Através de cartas informais, a narrativa passava a 

refletir a ênfase nas relações pessoais, característica da sociedade moderna. Tal ênfase viria a 

perdurar no romance, enquanto gênero literário.  

A carta, no século XVI, voltava-se a assuntos comerciais, políticos, diplomáticos, 

enfim, era raro um indivíduo escrever a alguém para falar de assuntos cotidianos e 

particulares. Ao ser trazida para a ficção, a carta viabilizava uma maneira de aproximar a arte 

da realidade íntima e com isso possibilitava um estreito envolvimento entre leitor e obra, 

como se os personagens pertencessem às relações pessoais de quem lia, dando um tom de 

veracidade à criação. Watt (2007, p. 166-74) destaca que uma forte característica da técnica 

narrativa em questão era o registro do tempo no presente, de modo que as minúcias dos fatos 

e os sentimentos deles decorrentes eram perfeitamente perceptíveis, como se reproduzissem 

fielmente o que acabara de ocorrer. Por outro lado havia, desse modo, um risco de enfatizar 

aspectos meramente superficiais, mas, mesmo assim, para Watt (2007, p. 166-70), repetições 
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e detalhes constituíam a estratégia narrativa que promovia a aproximação com a intimidade do 

indivíduo retratado na obra.  

Mais adiante, no século XIX, o romance O primo Basílio também terá na carta um 

veículo de comunicação que contém detalhes íntimos sobre vivências das personagens. 

Através da troca de cartas, Basílio e Luísa intensificam sua relação amorosa clandestina, 

combinando encontros e trocando confidências afetivas. O gênero epistolar, nesse contexto, 

serve para externar certas intimidades, como de certo modo ocorreu em Pamela. Por outro 

lado, foi justamente por conter registros tão particulares que a carta acaba por motivar, na 

narrativa queirosiana, os conflitos por que passa Luísa, ao ter sua correspondência violada 

pela criada Juliana.  

Além da informalidade observada pelo emprego do gênero epistolar, nos romances do 

século XVIII, o vocabulário se destacava pelo fato de romper com o tradicional decoro 

linguístico, mediante o uso de termos e expressões coloquiais, de modo a realizar uma 

transcrição exata dos processos psicológicos das personagens.  

Outro aspecto que muito contribuiu para a ascensão do gênero romanesco foi o fato de 

ele estar associado à imprensa. Destacam-se duas razões para isso: primeiramente “a 

autoridade da palavra impressa – a convicção de que tudo que está impresso é 

necessariamente verdadeiro – firmou-se em pouco tempo” (WATT, 2007, p. 171); o realismo 

denotado do texto impresso conferia-lhe maior autenticidade, verossimilhança. A outra razão 

é o fato de a palavra impressa permitir ao leitor uma maior privacidade, como se estivesse 

totalmente livre para “espionar” sem ser visto. A leitura não mais se caracterizava pelo modo 

oral e a imprensa tornava-se um veículo literário muito menos suscetível à censura, se 

comparado ao palco; desse modo, um maior número de leitores podia ler individualmente. 

Portanto, o romance impresso adequava-se à transmissão de sentimentos privados, com os 

quais os leitores se identificavam.  

Além disso, destaca-se também o fato de que entre os indivíduos da classe média – 

comerciantes, profissionais independentes, funcionários administrativos, entre outros – ia 

crescendo o número de alfabetizados, logo, leitores em potencial. Em Portugal, por exemplo, 

a indústria livreira nacional se firmava e, sobretudo na segunda metade do século XIX, a 

leitura se transformava em um processo cada vez mais generalizado que, além de conquistar 

novos públicos, dinamizava a atividade editorial. Como afirma Cunha (2007), à medida que o 

século avança e o público leitor ganha novas dimensões e contornos, as editoras aceleram suas 
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produções e concedem grande privilégio à publicação de romances, uma vez que eles 

alavancavam vendas satisfatórias.  

O surgimento do romance marcava uma mudança nas funções da literatura: a interação 

entre leitor e obra, através dos mecanismos de linguagem, estabelecia entre ambos uma 

proximidade até então inédita; criava-se uma identificação entre leitor e conteúdo, de modo 

que a literatura passava a integrar o cotidiano dos indivíduos, promovendo interferências nas 

suas maneiras de pensar a realidade em que se inseriam e, deste modo, passavam a analisar a 

sua própria existência, ou mesmo distanciar-se um pouco dela, conduzidos pela subjetividade 

da criação. Logicamente, nessa fase o romance constituía um verdadeiro discurso moralista e 

a função de uma obra muitas vezes revelava uma intenção de domínio e/ou de afirmação 

social, porém, ainda assim, é inegável a contribuição do florescimento da forma romanesca 

para estreitar a relação entre arte e público e até mesmo para popularizar o alcance da 

literatura. Esta evidentemente manifestará uma transformação, a partir dos gêneros em que se 

materializa; o romance do século XVIII, por exemplo, sofreu profundas mudanças até chegar 

à forma que possui atualmente. Na concepção de Eikhenbaum (1976, p. 166-8), as diferenças 

observadas em cada gênero permitem que algumas características, alguns elementos 

considerados sérios ou “elevados”, acabem sendo, mais tarde, encarados de modo irônico, 

mesmo porque as variações históricas vão contribuindo para isso. Desse modo, a categoria 

textual vai se transformando, encontrando novas possibilidades e logicamente novas formas. 

Entretanto, é muito relevante considerar a importância histórica da contribuição fundamental 

dos primeiros romancistas para a criação de um novo gênero que viria a ser uma das grandes 

formas artísticas de expressão literária, favorecendo, inclusive, uma inovadora perspectiva 

para a função da literatura.  

É válido ressaltar também que foi sobretudo a partir do século XIX que o romance 

evoluiu de um veículo de edificação moral ou mesmo um mero entretenimento para uma 

narrativa que discorria sobre a alma humana, sobre as relações entre os indivíduos e destes 

com a sociedade, exercendo uma influência cada vez maior entre os leitores, de modo que 

foram escritas e editadas numerosas obras nas primeiras décadas do referido século. Mas é 

importante frisar que era o romance em folhetins o gênero típico desse período, atendendo à 

grande procura do público que ansiava por ler cenas emocionantes, bastante frequentes. A 

curiosidade e o interesse da massa leitora eram atiçados, a cada publicação em jornais ou 

revistas. Aguiar e Silva (1988, p.259) salienta, entretanto, que nem toda obra impressa dessa 

maneira apresentava baixa qualidade estética, basta citar Viagens na minha terra, de Garret, 
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publicada em folhetins na Revista Universal Lisbonense, além de obras de Dostoievski, que 

de início foram publicadas em jornais.  

Desde o advento do romantismo, a concepção de literatura, segundo Hauser (1982, p. 

950-1), evoluiu de uma distração e de uma discussão entre autor e público e passou a ser uma 

auto-revelação do autor.  A arte romântica continha em si um elemento popular que agradava 

às mais vastas camadas da sociedade. A linguagem era mais acessível, não obedecia a padrões 

formais e a liberdade de criação, de que dispunham os autores, favorecia a identificação do 

público leitor. A valorização dos sentimentos e a subjetividade como recurso estético também 

eram inovadores, pois enfatizavam a individualidade.  Entretanto, o realismo/naturalismo que 

começava a aflorar na segunda metade do século XIX não atraía o público em geral e muito 

menos os críticos conservadores da época, pois estes atacavam toda forma de rebelião, 

romântica ou naturalista e exigiam que a literatura exprimisse “sentimentos genuínos mais 

profundos” (HAUSER, 1982, p. 951) e era este o critério do verdadeiro artista.  A arte deveria 

ter, portanto, um efeito moral, como seu ideal supremo. Nessa perspectiva, observa-se que a 

inovação romântica era de certo modo condenada – principalmente para as leitoras de então 

que poderiam sofrer uma má influência ao terem contato com um sentimentalismo exacerbado 

proveniente dos textos – e as obras realistas também não foram bem aceitas quando lançadas, 

porque funcionavam como arma de combate, de reforma e ação social, incitando um olhar de 

reprovação às instituições sociais dominantes: a família burguesa, a Igreja e a monarquia. 

Assim, o romance moderno com o qual o público burguês tanto se identificara, na fase inicial, 

a partir do realismo passa a ser alvo de críticas, pois lança severas críticas a essa esfera social.  

O duplo papel da literatura, simultaneamente como uma arte e uma 

distração, e a satisfação dos requisitos de diferentes camadas culturais, por meio das 

mesmas obras, terminam agora. As produções literárias de maior valor não são 

aproveitáveis como leitura ligeira e não têm qualquer atrativo para o público ledor 

em geral, a não ser que chamem atenção por qualquer razão e alcancem êxito por 

darem escândalo, como por exemplo, Madame Bovary, de Flaubert (HAUSER, 

1982, p. 951). 

 

O referido romance de Flaubert apresenta severas denúncias acerca da burguesia e 

seus valores, a partir da apresentação de um comportamento feminino que destoava das 

normas de conduta impostas à mulher do século XIX; temática que será retomada no realismo 

português, através de Eça de Queirós. A literatura realista/naturalista oferecia críticas sociais 

que revelam o inconformismo dos autores, por esta razão não era aceita por alguns críticos da 
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época. A pretensão destes era tornar a fruição artística fácil e agradável, sem envolver 

qualquer problemática, para deste modo poder atrair e cativar o público.  

Goldmann (1976, p. 14-28) afirma que a forma romanesca parece transportar, para o 

plano literário, a vida cotidiana na sociedade individualista, nascida da produção para o 

mercado. Segundo o autor, há uma estreita relação entre as estruturas econômicas e as 

manifestações literárias. Considerando especificamente o romance, ele afirma que se trata de 

um gênero que se desenvolveu em um meio social composto de pessoas que, em sua grande 

maioria, orientam-se exclusivamente para os “valores de troca” – valores degradados, em que 

são superestimados a capacidade de gerar lucro e o prestígio social advindo disto. Porém há, 

nessa mesma sociedade, alguns indivíduos cujo pensamento e comportamento são contrários 

ao da maioria, conservando-se adeptos a “valores qualitativos”, ou seja, dando ênfase às 

relações entre os indivíduos e à concepção de que os objetos são considerados relevantes pelo 

seu valor de uso e não pelo preço que podem custar na experiência de troca comercial. Esses 

indivíduos “situam-se à margem da sociedade e convertem-se em indivíduos problemáticos” 

(GOLDMANN, 1976, p. 17); entre eles estão os criadores, escritores, artistas, filósofos, entre 

outros, cujas obras são produzidas visando à qualidade. Por outro lado, não se pode negar que 

mesmo cultivando tais valores, eles ainda assim participam da ação de produzir para o 

mercado, pois suas criações acabam por se transformar em produtos – composições musicais, 

livros – que desfrutarão de certo destaque social e naturalmente terão um preço. Assim, para 

Goldmann (1976, p. 14-28), em consonância com o pensamento de Lukács (2000), a criação 

do romance representa exatamente a busca por valores autênticos, numa sociedade degradada, 

mediante a relação cotidiana entre os homens e os bens materiais, bem como a dos homens 

entre si. Contudo, a circulação do romance acaba por transformá-lo também em uma espécie 

de mercadoria, afinal, para que a obra do autor se transforme em um livro e chegue às mãos 

do leitor, um longo caminho é percorrido: é necessário haver o trabalho do editor, do 

distribuidor, do livreiro, entre outros trâmites comerciais.  

É por assumir esta distância em relação aos mecanismos de consumo que a 

arte literária almeja atingir uma perspectiva emancipatória, sem, todavia, resolver o 

impasse resultante do fato de ser comprada e absorvida por um público qualquer, por 

menor que este seja (AVERBUCK, 1984, p. 16). 

 

 Dessa maneira, por mais que o efeito da criação literária seja mais de ordem estética e 

social, não há como ignorar que se trata também de um produto criado e consumido nos 

moldes capitalistas. Porém, como expõem Adorno e Horkheimer (1985), a qualidade artística 
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da obra compromete-se quando, no intuito de atender às expectativas do público, cria-se uma 

produção que dispensa qualquer atividade intelectual dos receptores. “Como escreve Lukács, 

o romance é o único gênero literário em que a ética do romancista converte-se em problema 

estético da obra” (GOLDMANN, 1976, p. 14). É necessário destacar que essa forma 

romanesca é essencialmente crítica e, embora esteja ligada à história e ao desenvolvimento da 

burguesia, compreende uma forma de resistência à sua mentalidade.  

Assim, observa-se que o florescimento do romance no século XVIII e o seu auge no 

século XIX determinaram significativas transformações na recepção de textos literários e 

contribuíram para evidenciar como os contextos sociais interferem no surgimento de formas 

artísticas, desenvolvendo uma ampla relação entre arte e sociedade. Se a literatura propicia 

fruição e conhecimento, é muito válido perceber como o gênero romanesco, desde as suas 

formas iniciais, esteve atrelado a tais funções, uma vez que, a partir dele criou-se uma maior 

identificação e interesse do público pela arte literária. Esta chegou mesmo a participar do 

cotidiano do leitor, que pôde acompanhar as suas evoluções, transformações e inovações. Esse 

receptor, de certa maneira, também foi despertado para o hábito de leitura, mediante a 

propagação de tal gênero. Sem dúvida, o romance, compreende um excepcional recurso 

formal e estético, de expressão artística, além de representar um mecanismo de aproximação 

entre a arte e o público, tamanha a atratividade que exerce sobre leitores interessados em 

literatura. Permanece ainda hoje como uma forma literária bastante relevante e representativa 

dos sentimentos, visões de mundo, relações entre indivíduos e destes com seu meio social; 

sob aspectos diversos, numa multiplicidade de temas e enredos, além de inovadoras técnicas 

narrativas. De qualquer maneira, seja numa forma clássica ou contemporânea, é inegável a 

importância do romance enquanto um gênero literário envolvente, criativo, que permite várias 

possibilidades estéticas e que ainda renova a função da literatura, evidenciando-a como uma 

produção artística que se realiza a partir da interação com o leitor.  

E é a partir dele que também podem ser observados aspectos sociais do universo da 

literatura. O romance democratizou o acesso à leitura literária e assim pôde estreitar as 

relações entre arte e sociedade. A literatura constitui-se como criação que se transforma e se 

renova, trabalhando inclusive com a realidade social de cada época. Desse modo, vale 

ressaltar a ambivalência exposta por Compagnon com relação à função da literatura: do 

mesmo modo que ela pode ser vista como contribuição à ideologia dominante, pode, ao 

contrário, produzir o novo, a ruptura. “A Literatura pode estar de acordo com a sociedade mas 

também em desacordo” (2006, p. 37).  
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O romance, desde o seu surgimento, à época pré-romântica, já fomentava uma 

popularização da literatura e ainda proporcionava o envolvimento dela nos processos sociais. 

A partir do florescimento da estética realista, o gênero romanesco passa a participar mais 

diretamente de questões sociais, atuando como veículo de denúncia acerca de certos 

comportamentos da sociedade burguesa. E a leitura continua a ser um importante mecanismo 

para detecção de tal crítica apresentada pelo realismo, como se verá no tópico a seguir.  

 

 

 

1.2 O estilo realista e os processos de leitura 

 

O surgimento do romance proporcionou uma democratização do acesso à leitura 

literária que na ocasião se concretizava através de produções românticas. Porém, é a partir da 

segunda metade do século XIX, com o advento de uma nova tendência artística – o realismo – 

que a literatura passa a promover uma maior interação entre arte e sociedade, sob uma ótica 

crítica. Essa perspectiva de análise e reflexão acerca de comportamentos sociais passa a ser 

viabilizada pela leitura de romances realistas.  

Nesta dissertação, a ênfase é dada ao realismo do escritor português Eça de Queirós, 

uma vez que um de seus romances – O primo Basílio – traz representações de indivíduos 

leitores mediante os quais se percebe implicações de ordem social, como se verá nos capítulos 

seguintes. Desse modo, faz-se necessário apresentar um breve panorama histórico, além de 

outras informações que caracterizem a produção realista de Eça e a participação de processos 

de leitura nesse contexto.  

 O continente europeu passa por uma profunda transformação social na segunda 

metade do século XIX. A Revolução Industrial iniciada no século anterior, na Inglaterra, 

provoca uma industrialização acelerada em vários países. As cidades crescem rapidamente, 

camponeses transformam-se em operários urbanos e a vida cultural diversifica-se. Londres, 

Berlim, Viena e principalmente Paris são o centro de um vigoroso processo criativo. Enquanto 

isso, Portugal se mantém apegado às glórias do passado. O país não apresenta uma burguesia 

empreendedora, nem uma elite cultural significativa que proporcione o desenvolvimento das 
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artes e das ciências. A elite de Lisboa vivia atrelada às glórias coloniais passadas. “De costas” 

para o futuro, vivia centrada numa rotina sem perspectivas.  

Nos anos seguintes a 1860, desencadeia-se profunda reviravolta na mentalidade 

portuguesa: o romantismo, exausto, começa a sofrer os primeiros ataques por parte de uma 

nova geração. É Coimbra que serve de “trincheira” para os revolucionários e o grito rebelde 

parte da massa estudantil, alvoroçada pelas ideias vanguardistas. Em 1861, Antero de Quental 

funda a Sociedade do Raio, associação secreta que congrega cerca de duzentos estudantes das 

faculdades de Coimbra, com o objetivo de instaurar a aventura, a anarquia e a insubordinação 

no âmbito do convencionalismo acadêmico. Tal proposta gera bastante polêmica, é muito 

combatida por intelectuais conservadores, desencadeando assim a chamada Questão Coimbrã, 

que define a crise cultural que introduz o realismo em Portugal.  Os jovens estudantes saem 

vitoriosos, conseguindo abalar o tradicionalismo romântico de então, porém, esses mesmos 

revolucionários se dispersam e só voltam a se reunir em Lisboa em 1868, no grupo do 

Cenáculo. Os integrantes deste grupo, em 1871, resolvem organizar um ciclo de conferências 

públicas com o objetivo de pôr em discussão os problemas e as questões de ordem ideológica 

que na ocasião interessam à gente culta da Europa e da América do Norte, para tanto, alugam 

o Cassino Lisbonense.    

 Coube a Eça de Queirós proferir uma das conferências, sob o título “A 

literatura nova – o realismo como nova expressão da arte”. Ele enaltecia a revolução que se 

vinha operando na política, na ciência e na sociedade. Para isso, considerava a literatura como 

um produto social, condicionado a determinismos rígidos. A fim de ilustrar suas observações, 

Eça critica enfaticamente o romantismo e defende o realismo como corrente estética que 

promove a associação entre arte e meio social. Courbet na pintura e Flaubert na ficção 

servem-lhe de exemplo.  

 A geração realista atinge o apogeu de suas realizações, reunida fervorosamente 

em torno do mesmo objetivo e guiando-se pelos mesmos preceitos filosóficos e científicos. 

Dirige-se contra o espírito romântico sentimental que julgava hipócrita e considera que ele era 

produto das três instituições necessitadas de urgente reforma: a monarquia, a Igreja e a 

burguesia. Antimonárquicos, defendem princípios republicanos e socialistas, anticlericais e 

antiburgueses. Em Portugal, o realismo se tornou, inquestionavelmente, um dos mais 

expressivos momentos culturais, quer por sua ação benéfica sobre as consciências estagnadas 

daquele período, quer pelas obras literárias cujo aparecimento condicionou. Como exemplo, 
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destaca-se o romance queirosiano O primo Basílio, em que há um forte teor de crítica social 

embasada em um olhar atento ao fenômeno da leitura, seja considerando o tipo de texto 

constantemente lido no século XIX, seja observando maneiras de ler.      

Os realistas procuram desempenhar a filosofia da objetividade, centrada no ambiente, 

no meio e verificando como ele interfere no indivíduo. Para alcançar tal intento, precisam 

eliminar a sentimentalidade e a imaginação românticas e trilhar a única via de acesso à 

realidade objetiva: a razão ou a inteligência. São, portanto, racionalistas, o que torna tal 

tendência uma grande característica do movimento. Mas a busca de uma visão de mundo 

desse tipo os faz considerar o real sensível, ou seja, aquele que pode ser captado pelos 

sentidos. Só interessa o que pode ser observado, documentado, analisado. Defendem ainda 

que a vida psíquica estaria sujeita às mesmas leis da vida fisiológica. Os realistas entendem 

que todo ser vivo está à mercê das leis universais que também regem os seres inanimados, de 

modo que os humanos se submeteriam às condições gerais de vida existente no planeta e se 

colocariam em pé de igualdade com a natureza bruta.  

Com isso, o indivíduo deixa de ser considerado o centro do universo e a medida de 

todas as coisas – como pedia o romantismo – para se transformar numa “engrenagem do 

mecanismo cósmico, com as mesmas funções e regalias que as demais peças, pertencentes a 

qualquer dos reinos, vegetal, animal ou mineral” (MOISÉS, 1967, p. 72). Enfim, uma 

concepção mecanicista do ser humano; tal ideia migrou para a literatura, que passa a ser 

considerada arma de combate, de reforma e ação social.  

Considerando a produção literária de Eça de Queirós – o representante máximo do 

realismo português – verifica-se que ele procura articular a sua criação romanesca, modelando 

cenários ficcionais nos quais os costumes culturais, que se concretizam no âmbito social, 

assumem grande destaque, revelando assim a atenta observação do autor português com 

relação à realidade para a qual os seus romances remetem. E os processos de leitura, 

especialmente a feminina, despertavam-lhe atenta observação. Reis (2007) chega a afirmar 

que Eça era “um sociólogo travestido de romancista” (p. 13) e enfatiza também o talento do 

autor de O primo Basílio na construção literária que abarca crítica social e potencialidade 

estética.  

Nesse sentido, evidencia-se que a criação ficcional não exige um rígido 

distanciamento da vida real; nem por isso, obviamente, a literatura pressupõe uma leitura 

imediatista, sugerindo um efeito meramente reprodutor da realidade prática. A respeito das 
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relações entre o universo construído pelo texto literário e o mundo real, Aguiar e Silva (1988) 

configura conceitos de ficcionalidade:  

tanto na literatura fantástica como na literatura realista, existe sempre uma 

inderrogável correlação semântica com o mundo real – uma correlação que tanto 

pode revestir uma modalidade metonímica como uma modalidade metafórica, que 

tanto pode apresentar-se sob a espécie de uma fidelidade mimética como sob a 

espécie de uma deformação grotesca ou de uma transfiguração desrealizante (p. 

646).  

 

Desse modo, percebe-se que não apenas a arte filiada à estética do realismo mas a 

literatura de uma maneira geral relaciona-se com a realidade prática. A partir da citação acima 

é possível concluir que mesmo a criação ficcional mais utópica pode associar-se ao que 

comumente é conhecido, observado, mesmo que o transforme drasticamente, pois, tal 

modificação é feita a partir do que se capta da vida real. Como afirma Costa Lima (1969): 

“Não duvidamos de que ela [a arte] seja uma espécie de irreal, mas sim de que ela negue 

aquilo de que se alimentara: a própria realidade” (p. 22).  No que se refere ao estilo realista, 

nota-se que há constantes referências a elementos que, sem explícita função na narrativa, 

conferem verossimilhança e credibilidade à ambientação e caracterização de personagens, 

instaurando uma espécie de familiaridade entre o leitor e o texto.  

Por outro lado, não se atribui ao realismo a função de apenas reproduzir, para quem lê, 

cenários e indivíduos de acordo com determinada sociedade. Essa era uma perspectiva de arte 

concebida na Antiguidade, que entendia as criações como meramente imitativas, com relação 

à realidade perceptível. Porém, evidencia-se que a atividade artística, seja a realista ou outra, 

favorece não uma leitura que reproduz, mas uma recriação do real, tem-se portanto uma ideia 

de transcendência. A arte permite que seja lançado um olhar novo a uma situação e/ou objeto 

já conhecido. No que se refere à literatura, especificamente, nota-se que é justamente uma 

elaboração de linguagem que permitirá a criação desse efeito original. E isto se estende à 

própria percepção do indivíduo: “É assim que observamos o ser humano, a todo momento, em 

suas mais diversas manifestações, mas dificilmente chegamos a ter dele uma imagem tão 

profunda e forte como a que nos transmite a obra de arte” (GONÇALVES; BELLODI, 2005, 

p. 40).  Essa visão mais ampla e intensa que a criação artística pode proporcionar também se 

relaciona à percepção do indivíduo como um ser que vive e interage em sociedade. Caso 

apenas representasse fielmente o mundo real, sem qualquer enfoque estético e/ou crítico, as 

criações realistas dificilmente seriam enquadradas como produções artísticas.  
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Aristóteles, em contraposição às perspectivas platônicas – que definiam o trabalho 

artístico como uma “similaridade”, criadora de uma “falsa impressão” da realidade – ampliava 

o conceito de arte (literatura) como imitação, atribuindo-lhe uma valorização, uma vez que 

admitia sua relevância. A reprodução fiel de acontecimentos, segundo o filósofo, seria função 

dos historiadores, não dos poetas, dos que lidam com a arte literária. Estes conferem à arte 

certa autonomia, uma vez que suas criações constituem-se como um modo peculiar de 

exploração e percepção da realidade, sendo também uma forma de conhecimento, pois 

proporciona “uma visão da condição humana que não poderia ser expressa por outras 

manifestações do saber” (GONÇALVES; BELLODI, 2005, p. 45-6). Na visão aristotélica à 

arte (literária) pode ser atribuída uma função: a reconstrução do real. Mas, é válido destacar 

que tal processo, na concepção do pensador grego, ocorre a partir da noção de 

verossimilhança; a literatura, portanto, transcende mas não anula o fato real, a criação se dá a 

partir do que é possível e de certa maneira, viável.  

Barthes (2004), ao analisar o realismo literário do século XIX, precisamente através da 

obra de Flaubert, destaca o emprego de recursos descritivos na narrativa e afirma que “há 

ruptura entre a verossimilhança antiga e o realismo moderno; mas por isso mesmo também, 

nasce uma nova verossimilhança, que é precisamente o realismo (entenda-se todo discurso 

que aceita enunciações só creditadas pelo referente)” (p. 189). Referindo-se ao romance 

Madame Bovary, Barthes (2004) salienta que os pormenores contidos nas descrições do texto 

não têm um emprego aleatório, mas possuem uma finalidade estética. Cria-se um “efeito de 

real” (p. 190) quando uma cena, um objeto ou um detalhe são apresentados ao leitor sob 

determinados artifícios que sugerem uma mescla com o mundo real, como se “a exatidão do 

referente, superior ou indiferente a qualquer outra função, ordenasse e justificasse sozinha, 

aparentemente, descrevê-lo” (p. 186). Ainda que certos móveis ou utensílios de um cenário 

sejam úteis como indícios, por exemplo, de um padrão burguês das personagens, observam-

se, na literatura realista, muitas descrições que somente se apresentam para sugerir 

esteticamente um efeito de real.  

Eça de Queirós, como se verá adiante, era leitor da obra de Flaubert e recria em O 

primo Basílio algumas passagens e aspectos de Madame Bovary, valendo-se também de 

recursos descritivos para iluminar elementos do ambiente narrado, conferindo ao texto um 

tom bem realista, bem verossímil. É importante frisar também que no quadro das 

preocupações de Eça e dos temas por ele levantados, o exercício da leitura ocupa um lugar de 

destaque e contribui para um efeito de realidade. Através de sua criação romanesca, o escritor 
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demonstra a noção de que no livro e no uso que dele se faz, estão projetados comportamentos 

e atitudes sócio-culturais muito significativos. Como expõe Cunha (2007), há nas tramas 

queirosianas, como n‟O primo Basílio, a “presença do livro dentro do livro” (p. 39) que dá 

lugar à reflexão sobre o leitor e, através deste, sobre as próprias relações da literatura com a 

vida, mediante representações de tipos humanos e de ambientes sociais.  

Nesse sentido, é válido destacar a posição de Jauss (1979) a respeito da função social 

da literatura entendida a partir do seu relacionamento com o leitor. A concepção do teórico é a 

de que a arte, não constituindo apenas um reflexo de eventos sociais, desempenha um papel 

ativo, contribuindo para a formação de conhecimento e para a motivação de comportamentos 

sociais. Como a recepção compreende um envolvimento intelectual e até mesmo emotivo com 

uma obra, o leitor pode se identificar com ideias presentes no texto lido, transformando-as em 

modelos de ação. Por outro lado, acrescenta-se a isso o fato de que, a depender do modo como 

o receptor concebe a criação artística, as ideias contidas em um romance, por exemplo, 

também podem ser questionadas, censuradas. Assim, evidencia-se que a leitura literária tanto 

pode influenciar atitudes como pode despertar opiniões críticas.  

Em O primo Basílio, Eça de Queirós aponta as duas facetas que englobam a leitura 

literária: a trama permite que o leitor reflita acerca dos processos sociais típicos da sociedade 

burguesa do século XIX, especialmente no tocante ao modo de vida da mulher, como 

também, através do referido romance é possível conhecer uma personagem leitora que se 

identifica e age de acordo com o que lê, sem manifestar qualquer embasamento crítico. E não 

apenas essa personagem mas as demais representações de leitores dessa obra queirosiana 

estimulam aqueles da vida real a pensarem a respeito do panorama social apresentado no 

enredo, podendo também detectar as estreitas relações entre literatura e sociedade, percebidas 

através dos processos de leitura, sejam os seus próprios ou os que são observados nos 

personagens.  

Nesse contexto, outro fator de peso que aproxima arte e meio social é o trabalho 

estético. Jauss (1979) defende que o significado de uma criação artística só pode ser 

alcançado se vivenciado esteticamente, ou seja, mediante a valorização da experiência estética 

é possível justificar a presença de temas sociais e a continuidade histórica da obra de arte.  

Fischer (1987) destaca o “poder de atração” verificado nas artes e afirma que toda 

criação é condicionada pelo seu tempo, representando a humanidade de acordo com suas 
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características e ideias típicas de um contexto histórico específico. Porém, a arte tem a 

capacidade de transpor limites históricos, atraindo espectadores de épocas diferentes, pois, 

mesmo que o tema expresso já pertença ao passado, o modo como é desenvolvido e as 

reflexões que suscita poderão permanecer atuais.  

O assunto de Antígona – uma luta pelo direito de honrar um parente através 

de um funeral condigno – pode ser considerado arcaico e pode carecer de 

comentários históricos para ser devidamente entendido, mas a figura de Antígona, 

em si mesma, continua a ser tão comovente como sempre tem sido; [...] as palavras 

dela: “Minha natureza é a de me ligar por amor e não pelo ódio” (FISCHER, 1987, 

p. 18). 

 

As leituras de obras realistas, a exemplo de O primo Basílio, ou mesmo Madame 

Bovary, não ficaram restritas ao século XIX, tais romances atravessaram as fronteiras do 

tempo e atualizam-se a cada nova geração que se debruça diante desses textos, encontrando 

novos significados e diferentes aspectos a serem abordados, analisados. Nota-se, desse modo, 

que as formas de recepção das obras literárias podem variar, sendo atribuídos novos sentidos a 

um mesmo significante, a depender da mentalidade, dos valores e dos costumes de uma 

época. O significante é o mesmo, mas pode renovar-se a cada leitura e perdura, mesmo com 

sentido diferenciado, por períodos históricos distintos.  

Tal perspectiva aproxima-se daquela apresentada por Lyra (1982) quando este afirma 

que a fusão entre uma forma de linguagem esteticamente trabalhada e um conteúdo 

convidativo pode promover a transcendência da criação artística, ultrapassando os limites de 

seu tempo-espaço de origem, podendo assim projetar-se para o convívio de outras gerações, 

sem necessariamente limitar-se a uma busca por temas universais, não revestidos por uma 

forma que agrade e/ou traga informações ao público de outras épocas e de outros locais.  

Convém considerar ainda que o prazer estético advindo de uma criação artística 

literária estará sempre na dependência das particularidades subjetivas do leitor, da sua 

capacidade de percepção. Assim, uma mesma obra pode suscitar, em um indivíduo, a plena 

compreensão e uma sensibilização motivada pelos artifícios estéticos ali presentes, mas 

também pode, em outro receptor, nada despertar, nem mesmo o entendimento. E essa variação 

não se reduz apenas a esse aspecto – de provocar ou não uma reação no leitor – mas implica 

também o fato de que cada indivíduo – considerando aqueles que não atuem de maneira 

indiferente à arte – apresentará variados modos de percepção, ou seja, os efeitos de leitura 

dar-se-ão de forma diferente. Uma das razões que esclarecem tal perspectiva é o fato de que, 
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como afirma Gadamer, a interpretação não é uma prática subjetiva perante um determinado 

objeto, mas pressupõe uma “história eficaz” (apud COSTA LIMA, 1983, p. 64), ou seja, 

considera-se o passado, a partir de sua releitura, observando também o seu efeito no presente. 

Desse modo, observa-se que o passado, a história não interfere na interpretação de maneira 

determinante, mas sim favorece uma compreensão mais abrangente, no sentido de contribuir 

para a percepção dos condicionamentos, das circunstâncias típicas de uma época e como isto 

se relaciona com o presente. A “história eficaz” está embasada na perspectiva heideggeriana 

de que a compreensão está atrelada à pré-compreensão, anterior ao indivíduo e definida pelo 

seu tempo, isto é, o contexto social, histórico e cultural em que o indivíduo se desenvolve 

contribuem para sua ótica interpretativa sem, no entanto, defini-la absolutamente. 

A compreensão só alcança sua própria possibilidade quando as pré-

concepções, que ela instala, não são arbitrárias. Daí decorre que o intérprete não 

chega ao texto por assim dizer a partir da pré-concepção nele (intérprete) já 

existente, mas ao contrário, examina a legitimação das suas pré-concepções, ou seja, 

sua origem e validade (GADAMER, 1960, apud COSTA LIMA, 1983, p. 68).  

 

Observa-se que as concepções inerentes ao intérprete influenciam no entendimento de 

uma obra, mas, não no sentido de direcionar a compreensão, pois se assim ocorresse, tal 

compreensão seria restrita, superficial. A produção artística suscita reflexão, podendo 

inclusive ocasionar mudanças nas convicções que o receptor traz consigo. Logicamente, ele 

não irá abolir as suas pré-concepções – marcas culturais associadas estreitamente à sua 

história de vida – porém, tais ideias podem ser repensadas, redirecionadas ou mesmo 

mantidas, a partir da leitura realizada. “Daí a leitura definir-se como apropriação válida 

apenas se, em vez de se impor sobre o texto, permite que o texto fale a partir da pré-

concepção que o intérprete traz e aplica” (COSTA LIMA, 1983, p. 69).  

Desse modo, fica clara a importância da participação do leitor nos processos de 

construção de sentido. “A operação de escrever implica a de ler como seu correlativo dialético 

e estes dois atos conexos necessitam de dois agentes distintos” (COMPAGNON, 2006, p. 

145). Vê-se portanto que a literatura se realiza plenamente pelo ato de leitura, pela interação 

entre texto e leitor. O sentido é uma criação de quem lê, embasada nas diretrizes que o texto 

lhe aponta; pode-se criar uma interpretação mais superficial como também algo que 

transcenda o que está escrito. Isto é possível uma vez que a literatura oferece uma 

potencialidade significativa acentuada que, de maneira coerente, pode ser percebida e 

desenvolvida pelo leitor.  
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Considerando o romance O primo Basílio, nota-se que são apresentadas ali 

personagens leitoras por meio das quais se pode penetrar no universo burguês oitocentista e 

conhecer as suas peculiaridades, porém, cabe ao leitor da obra queirosiana o desenvolvimento 

de uma habilidade de percepção para que possa captar tais informações a partir da sua leitura, 

ou mesmo expandir sua visão a ponto de enxergar significados outros naquilo que lê. Nesse 

sentido, é válido expor as duas modalidades de relacionamento entre texto e leitor, apontadas 

por Zilberman (1989): de um lado, ao ser consumida, a obra literária provoca determinado 

efeito sobre o destinatário; de outro, ela passa por um processo histórico, sendo ao longo do 

tempo interpretada de maneiras diferentes, o que compreende a sua recepção. De qualquer 

modo, evidencia-se que o leitor constitui um fator ativo do processo literário.  

Tal pensamento relaciona-se com a perspectiva de Jauss (1979) quando este afirma 

que o sentido de uma obra de arte não é atemporal mas sim construído historicamente. Iser 

(1979) também enfatiza a atuação do leitor, equilibrando-a entre a plena liberdade de 

associação de significados e a função comunicativa proveniente da própria linguagem 

literária, que lança possibilidades de sentido. Desse modo, observa-se que há um horizonte 

implícito de expectativas – leitor implícito – proposto pela obra e que se mantém o mesmo, já 

que o texto conserva-se sem alterações significativas; e há também os fatores extraliterários – 

leitor explícito – condicionando modos de recepção, que variam de acordo com as vivências 

pessoais e os códigos sociais de uma época. Todos esses contribuem para a atribuição de 

ideias à obra, uma vez que poderão dialogar com a produção literária. A concretização do 

sentido, portanto, desenvolve-se a partir desses dois planos relacionados entre si: a elaboração 

textual que por si mesma já fornece dados e informações, como também o contexto sócio-

cultural em que a obra foi produzida e recebida. Em ambas as abordagens, destaca-se a figura 

do leitor como elemento preponderante nas construções de significado.      

  Compagnon (2006), expondo abordagens de Iser, ressalta que este define o leitor não 

como um detetive (ao modo de Barthes), mas sim como um viajante que cria e modifica 

expectativas ao longo de um percurso. O leitor, como alguém que viaja dentro de um carro, a 

cada instante percebe apenas alguns aspectos daquilo que observa, mas consegue relacioná-

los entre si, através de sua memória. A leitura avança e adquire novas ideias que suscitam 

reflexões, mas também recolhe outras informações que anteriormente foram expostas, 

estabelecendo assim uma conexão de sentido entre o que é novo e o que já foi expresso. 

Constitui-se, desse modo, a dinâmica do processo interativo entre texto e leitor.    
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Chartier (1999) chama a atenção para o fato de que a leitura é uma prática criadora, 

inventiva, logo, um sentido que tenha sido produzido pelo autor de um texto não deve ser 

instituído, sem qualquer “resistência” ou desvio, por parte dos leitores. Porém, há que se 

considerar o tipo de leitor em questão e o contexto sócio-cultural a ele atrelado. A 

personagem queirosiana Luísa, cujo desempenho enquanto leitora será analisado mais adiante, 

mostra-se ineficiente nesse aspecto e, através do seu perfil, é possível conhecer várias 

prerrogativas sociais envolvidas nos processos de leitura feminina no século XIX. Eça de 

Queirós explora questões dignas de atenção na sociedade portuguesa desse período, 

utilizando-se para tal de representações de leitores, de modo a enfocar como o contexto social 

atua na delimitação de comportamentos. Tal perspectiva está totalmente de acordo com os 

pressupostos do estilo realista. Considerando ainda o exemplo da personagem Luísa, verifica-

se que a sua constituição como leitora está estreitamente relacionada à sua condição de 

mulher na sociedade oitocentista; desse modo, é válido destacar as palavras de Chartier 

(1999) a respeito das implicações contextuais nos processos de leitura: “todo o leitor diante de 

uma obra a recebe em um momento, uma circunstância, uma forma específica e, mesmo 

quando não tem consciência disso, o investimento afetivo ou intelectual que nela deposita está 

ligado a este objeto e a esta circunstância” (p. 70).  

Nesse sentido, evidencia-se que o texto literário potencialmente traz em si um poder 

de acionar a capacidade de percepção e imaginação do leitor. Mas os condicionamentos 

sociais poderão interferir, gerando outros processos de leitura, em que as habilidades de 

construção de sentido e perspectiva crítica serão mais ou menos latentes, a depender da 

condição situacional. Em O primo Basílio, observam-se perfis de leitores, cujas práticas 

englobam diferentes perspectivas acerca do ato de ler. A já citada personagem Luísa encarna a 

leitora influenciável, romântica e transfere a sua condição social para a sua experiência como 

leitora. Culler (1997) salienta que padrões sociais já condicionaram a leitura feminina, 

delimitando não somente o que a mulher lia, mas também o modo como o fazia.  

Destacam-se também, no romance queirosiano, representações masculinas, cujo 

desempenho, no exercício da leitura, demonstra perfis sociais estereotipados. Há ainda a 

figura da criada Juliana que revelará uma modalidade de leitura que ultrapassa a versão 

tradicional e demonstra uma potencialidade de informações que podem ser captadas para além 

da palavra escrita, conforme perspectiva apresentada por Derrida (2006). Segundo ele, a 

“escritura” compreende manifestações de linguagem que não se limitam às formas gráficas 

mas que, como essas, também podem ser lidas e compreendidas. Assim, mediante tal 
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abordagem, verifica-se que rotinas domésticas, expressões faciais e comportamentos, por 

exemplo, podem perfeitamente ser lidos e é esse o procedimento utilizado pelos personagens 

Jorge e, principalmente, Juliana. Tais leitores serão analisados mais adiante neste trabalho.  

 Desse modo, considerando a perspectiva realista de Eça de Queirós e as múltiplas 

possibilidades dos processos de leitura, é possível perceber a intencional crítica social 

revelada através da composição de personagens leitores e suas atuações ao longo da trajetória 

narrativa de O primo Basílio. Torna-se viável também compreender a dimensão do exercício 

da leitura, especialmente a literária, uma vez que para identificar os recursos críticos e 

estéticos queirosianos, faz-se necessário um movimento ativo do leitor sobre o texto, 

buscando e construindo significados, fazendo correlações e preenchendo possíveis 

indeterminações. Nas palavras de Nunes (1998): “a prática da leitura seria um adestramento 

reflexivo, um exercício de conhecimento do mundo, de nós mesmos e dos outros” (p. 175). E 

no tocante à leitura literária especificamente, ele acrescenta:  

Os textos literários [...] abolem, “destroem” o mundo circundante, cotidiano, 

graças à função irrealizante da imaginação que os constrói. E prendem-nos na teia de 

sua linguagem, a que devem o poder de apelo estético que nos enleia; seduz-nos o 

mundo outro, irreal, neles configurado [...]. No entanto, da adesão a esse “mundo de 

papel”, quando retornamos ao real, nossa experiência, ampliada e renovada pela 

experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita redescobri-lo, sentindo-o e 

pensando-o de maneira diferente e nova. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção, 

aclara o real, ao desligar-se dele, transfigurando-o (NUNES, 1998, p. 178).  

 

Evidencia-se, portanto, que a literatura possui uma extraordinária capacidade de 

recriação da realidade, de forma a apresentá-la de maneira mais intensa, original, criativa, 

podendo assim, sensibilizar e estimular reflexões. A natureza artística consagra-se a partir do 

estético, ou seja, ao expressar uma emoção e/ou viabilizar um conhecimento “estetizado”, no 

caso específico da literatura, pelo autor. Tal efeito se dá mediante a percepção do leitor, parte 

fundamental na concretização da funcionalidade do texto literário.  

E essa transformação do real, sugerida pela arte literária, vincula-se à proposta realista 

de Eça de Queirós, especialmente em O primo Basílio. O fenômeno da leitura é tratado na 

obra ao mesmo tempo como um aspecto relevante na composição de personagens, cujas 

atuações e mentalidades estão arraigadas ao seu modo de ler, como também é um recurso 

utilizado pelo autor sob a forma de um alerta que contribuiria para a transformação da 

sociedade portuguesa, afinal, é confiando na capacidade comunicativa da leitura literária que 

Eça investe na sua criação romanesca com acentuado enfoque na crítica social e de costumes. 
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Isso possibilita ao leitor uma visão renovada do seu universo real, favorecida pela leitura de 

um “mundo de papel”, como nomeou Nunes (1998). É no leitor e por ele que o sentido do 

texto se efetua e a obra, a exemplo de O primo Basílio, ganha importância histórica, reavivada 

em épocas diferentes.  
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2 Leituras e leitores de Eça de Queirós  

Capacitando o ser humano a pensar e 

agir com liberdade, ainda que mediado 

pela fantasia, pelo imaginário, a leitura 

sinaliza o perigo para sociedades ou 

indivíduos autoritários.  

                                (Regina Zilberman)  

2.1 Eça: leitor e crítico   

 

Eça de Queirós dirigiu um olhar atento ao fenômeno da leitura, conforme demonstram 

os textos em que expressava incisivamente a sua opinião sobre tal prática, a exemplo das 

crônicas – As farpas (1871-72) – publicadas em fascículos mensais e mais tarde reunidas em 

dois volumes intitulados Uma campanha alegre (1890). Não apenas nessas obras mas 

também naquelas de caráter ficcional, como no romance O primo Basílio (1878), é possível 

perceber que o escritor português considerava que a leitura constituía um fiel indicador de 

valores sociais, culturais e éticos, dispensando especial atenção à realidade portuguesa do 

século XIX.  

Cunha (2004) estabelece uma criteriosa caracterização acerca do leitor Eça de Queirós:  

Como homem de cultura, Eça de Queirós foi naturalmente um leitor – 

entusiasta, atento [...]. Leu com os olhos do escritor que pondera sobre o fenômeno 

de que é parte ativa, avaliando a beleza ou a eficácia de formas e estratégias, e leu 

com os olhos do crítico, especialmente atento à relação entre a quantidade e 

qualidade dos produtos (p. 96 -7).  

 

Aquilo que registrava em suas crônicas, a respeito da análise crítica que fazia da 

sociedade, servia-lhe de referencial para a composição de espaços e de personalidades a que 

deu vida nos seus romances. Era, portanto, leitor dos fatos sociais, dos costumes de uma 

época, realizando assim uma prática que transcendia a forma habitual de ler. Eça não 

compreendia os cenários sociais somente a partir de informações escritas, fixadas em 

palavras, mas decifrava-os através do que observava nos comportamentos humanos. Tal 

procedimento de leitura relaciona-se à concepção de Derrida (2006) que não considera 

passível de ser lido apenas o que está literalmente escrito, mas tudo aquilo que pode 

comunicar, sob diferentes mecanismos de linguagem. 

Nesse sentido, Eça lia a sociedade portuguesa, em especial a burguesia e manifestava, 

literariamente, algumas impressões a respeito de tais leituras. Mas não apenas na ficção, o 
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leitor Eça de Queirós transparecia. Através das referidas crônicas que escrevia, ele se 

mostrava atento ao tipo de produção literária que circulava bem como ao deficiente sistema de 

escolaridade e suas consequências para a qualidade dos leitores. Oferecia assim, ao fenômeno 

da leitura, uma posição de destaque, como recurso para a observação dos comportamentos 

sociais.  

No que se refere à produção literária, em especial à literatura romântica, Eça 

considerava-a marcada por um sentimentalismo alienado e doentio, alheio à realidade 

circundante. “Tudo em torno dela se transforma, só ela ficou imóvel” (QUEIRÓS, 1946, p. 

25). A arte, na concepção do escritor, deveria estar atrelada ao exame da sociedade, dos 

temperamentos e dos costumes. A literatura, nesta perspectiva, precisaria “debruçar-se” sobre 

a observação e a análise, buscando os seus temas no presente, na vida contemporânea. Arte e 

sociedade, portanto, deveriam estar firmemente articuladas, promovendo a reflexão crítica 

acerca dos cenários sociais e dos decorrentes aspectos a eles associados. Eça, na leitura que 

fazia da arte romântica, considerava-a estagnada, voltada a subjetividades emotivas, enquanto 

a modernidade, negligenciada, efervescia ao seu redor: 

Fala do ideal, do êxtase, da febre [...] de rosas, de liras, de primaveras, de 

virgens pálidas – e em torno dela o mundo industrial, fabril, positivo, prático, 

experimental, pergunta, meio espantado, meio indignado: 

- Que quer esta tonta? Que faz aqui? Emprega-se na vadiagem, levem-na à 

polícia! (QUEIRÓS, 1946, p. 25).   

 

O autor de O primo Basílio, reservava à literatura um caráter eminentemente crítico e 

participativo. Segundo Franchetti (2001), o método utilizado por Eça de Queirós, na sua 

criação ficcional, era o exame minucioso e a análise do tecido social de sua época, para assim 

tentar estimular a correção dos problemas detectados. Com base nisso, verifica-se que o 

romancista português censurava aqueles escritores que destoavam de uma perspectiva 

revolucionária para a arte, associando-a apenas ao sentimentalismo banal: 

E no meio das ocupações do nosso tempo, das questões que em roda de nós 

de toda a parte se erguem como temerosos pontos de interrogação, estes senhores 

vêm contar-nos as suas descrençazinhas ou as suas exaltaçõezinhas! No entanto 

operários vivem na miséria por essas trapeiras, e gente do campo vive na miséria por 

essas aldeias! E o Sr. Fulano e o Sr. Sicrano empregam toda a sua ação intelectual 

em se gabarem que apanharam boninas no prado [...], esfalfam-se os tipógrafos, 

arrasam-se os revisores, emprega-se uma imensa quantidade de vida e de trabalho, 

para que o público saiba que o poeta lírico [...] ama uma virgem pálida com olheiras! 

(QUEIRÓS, 1946, p. 27)   
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Ao minimizar o trabalho artístico lírico, empregando os diminutivos 

“descrençazinhas” e “exaltaçõezinhas”, Eça já antecipa um recurso de construção textual que 

posteriormente usará na composição da personagem central do romance O primo Basílio. A 

caracterização de Luísa é marcada pelo uso de diminutivos que expõem a fragilidade de seu 

espírito facilmente impressionável, sonhador e que baseia sua vida nos modelos propostos nas 

leituras românticas que realiza, como será demonstrado mais adiante, neste trabalho. O 

diminutivo revela, na crônica queirosiana, o descrédito do autor português para com as 

produções destituídas, segundo ele, de uma função relevante e serve também, no texto 

literário, como elemento sinalizador de um caráter passivo e emotivo, como é o de Luísa. 

Nota-se, portanto, que Eça subverte o uso dos diminutivos, afinal, no romantismo eles 

comumente eram empregados para enfatizar sentimentos amorosos, como referências de 

delicadeza; no realismo, porém, tais expressões são ironicamente trazidas ao texto, como 

características depreciativas.  

Ao referir-se ao amor por uma “virgem pálida”, Eça de Queirós faz referência à 

idealização da figura da mulher, presente na estética romântica por ele considerada 

ultrapassada e irrelevante, o que explica o acréscimo dos termos “com olheiras” para dar um 

tom mais realista e absolutamente contrastante à caracterização feminina em questão.  

Por outro lado, é válido ressaltar que o escritor português admitia encontrar em 

algumas criações românticas, a exemplo da poesia de Byron, Victor Hugo e Lamartine, uma 

qualidade artística e uma relevância de conteúdo:  

naquelas almas, todo o século com as suas dúvidas, as suas lutas, as suas incertezas, 

as suas tendências, as suas contradições, se retrata. São grandes almas sonoras onde 

vibra em resumo toda a vida que as cerca. Estuda-se ali, como num sumário, a 

existência de uma época (QUEIRÓS, 1946, p. 27).  

 

Mas, nota-se que mesmo enaltecendo as qualidades dos poetas, Eça faz uma leitura 

das suas produções embasada numa busca de retratos sociais ali infiltrados, ocultos. 

Considera apreciável tal literatura apenas por conseguir ler ali expressões de pensamentos e 

angústias representativos de um contexto social. Desse modo, não há uma contradição na 

perspectiva queirosiana de conceber a literatura, que para ele relaciona-se à recriação crítica 

do universo social, ainda que isto ocorra de modo diferenciado, sob uma forma mais intimista 

e subjetiva, como era o caso por ele constatado na poesia inglesa e francesa dos autores 

citados.  
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Eça de Queirós, ao comentar as obras de Júlio Dinis, em especial aquela intitulada As 

pupilas do Sr. Reitor (1867), coloca-a como uma espécie de exceção à artificialidade 

romântica, embora afirme que o seu autor “procura esbater e adoçar a crueza das realidades 

humanas” (QUEIRÓS, 1946, p. 192). Apesar disso, na sua leitura, Eça capta nuances de um 

certo realismo, observado no texto a partir de descrições que, mesmo delicadas, são por ele 

consideradas vivas e surpreendentes. Desse modo, evidencia-se que, embora Júlio Dinis 

estivesse filiado ao movimento romântico, o seu diferencial, na visão queirosiana, é o fato de 

que “amava a realidade: é a feição viril e valiosa do seu espírito” (QUEIRÓS, 1946, p. 192). E 

essa valorização do real é transmitida às suas obras, ainda que, segundo Eça, de um modo 

“velado de névoa poética” (p. 192).   

Se ao ter contato com romances de Júlio Dinis, a crítica queirosiana denotava certa 

admiração, no que se refere à leitura da obra de Gustave Flaubert, percebe-se a manifestação 

de um verdadeiro enlevo. Ao afirmar a importância da criação literária como um registro 

cultural e instrumento de aprendizagens, além de um veículo que proporciona a fruição 

estética, atestando o poder de imaginação do indivíduo criador, Eça atribui a Flaubert o 

exemplo típico da arte que se eterniza na memória de quem lê: 

Podes-me tu dizer quem eram os ministros do Império em 1856, há apenas 

trinta anos, quando Gustave Flaubert escrevia Madame Bovary? Para o saberes 

precisas desenterrar e esgaravatar com repugnância velhos jornais bolorentos [...] 

mas de Madame Bovary sabes a vida toda, e as paixões e os tédios, e a cadelinha 

que a seguia, e o vestido que punha quando partia à quinta-feira na Hirondelle para 

ir encontrar Léon a Rouen! (QUEIRÓS, 1961, p. 111)  

 

A leitura de Flaubert proporcionou a Eça um contato com uma estética que, de 

maneira objetiva, afirmava-lhe os pressupostos de uma arte nova, em que transpareciam 

elementos da ficção somados aos da realidade social passível de denúncias. No romance 

Madame Bovary (1857), o escritor português encontrava intenções críticas e moralizadoras: 

Madame Bovary... essa história profunda e dolorosa de uma pequena 

burguesia da província tal qual as cria a educação moderna desmoralizada pelos 

falsos idealismos e pela sentimentalidade mórbida, agitada de apetites de luxo e de 

aspirações de prazer, debatendo-se na estreiteza da sua classe como num cárcere 

social, correndo a esgotar de um sorvo todas as sensações e voltando delas mais 

triste como dos funerais da sua ilusão... (QUEIRÓS, 1951, p. 16-7) 

 

A educação que a camponesa Ema – principal personagem do referido romance 

francês – recebe no convento das Ursulinas bem como as leituras românticas a que se entrega 

ao longo da narrativa expõem uma problemática real relativa à formação da mulher e as 
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consequências para o seu desempenho social e sua consciência moral. A figura da leitora 

desperta especial atenção em Eça de Queirós, seja como leitor da obra de Flaubert, em cuja 

trama a leitura integrava a rotina de uma mulher e ocasionava sérios resultados, ou ainda no 

Eça escritor que analisava os comportamentos femininos e sua relação com o que liam. À 

leitura de romances que privilegiavam o sentimentalismo e a realização pessoal pelo viés 

amoroso era atribuída a desmoralização dos costumes e tal ideia poderia ser levantada a partir 

da leitura de Madame Bovary. A temática desta obra é mais tarde recriada, transformada por 

Eça de Queirós quando ele compõe a personagem Luísa, de O primo Basílio. Ela também é 

leitora assídua de romances e se deixa impressionar pelos fortes apelos românticos advindos 

dos enredos que encontra nos livros, a ponto de vir a transgredir uma norma social, através do 

adultério, transgressão essa também verificada em Ema. 

Não apenas a temática da leitura feminina e a influência dos romances românticos 

aproximam O primo Basílio de Madame Bovary. Elementos da própria construção textual 

bem como aspectos dos perfis das protagonistas dialogam entre si, revelando que de fato Eça 

fora um leitor que, embora de modo diferente, também recebeu influências dos romances por 

ele lidos. Distanciando-se da postura das personagens Ema e Luísa – que se deixam conduzir 

passivamente pelo que leem – Eça vale-se de suas leituras para estabelecer pontos de contato 

com a ficção que cria.  

As cenas que descrevem os momentos posteriores àqueles em que Ema e Luísa 

haviam se entregado aos seus respectivos amantes, pela primeira vez, revelam uma grande 

proximidade entre os pontos destacados por Flaubert e Eça nas suas narrativas. Ambas as 

personagens, ao retornarem para casa após o encontro clandestino, olham-se no espelho e 

sentem-se diferentes, parecem perceber, em si próprias, caracteres nunca antes detectados: 

“vendo-se ao espelho, ficou admirada com o próprio aspecto. Nunca tivera os olhos tão 

grandes, tão negros e assim tão profundos. Alguma coisa de sutil se espalhara por toda ela, 

transformando-a” (FLAUBERT, 2003, p. 191). A personagem Luísa manifesta reação 

semelhante: “Foi-se ver ao espelho; achou a pele mais clara, mais fresca, e um enternecimento 

úmido no olhar [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 135). A novidade daquela relação amorosa não 

preenchia apenas os momentos do encontro, estendia-se em sensações posteriores que ambas 

as mulheres captavam em si mesmas, mediante sua imagem refletida no espelho. Não há 

expressão de remorso, nem culpa, apenas a constatação do novo e o deleite por ele 

proporcionado, como se observa na obra francesa e na portuguesa. 
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Através de O primo Basílio é possível entrever a leitura realizada por Eça e a sua 

tentativa de recriar passagens de Madame Bovary; Luísa, do mesmo modo que Ema, se utiliza 

de uma estratégia para reviver os momentos em que estivera com o seu amante:  a memória. 

“Recordava a sala da véspera, a chama aguçada das velas, e certos silêncios extraordinários 

em que lhe parecia que a vida parara [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 135). Ema também relembra 

o encontro que acabara de ocorrer: “revia as árvores, os caminhos, as valas, Rodolfo; sentia 

ainda a pressão dos seus braços, enquanto a folhagem tremia e os juncos sibilavam” 

(FLAUBERT, 2003, p. 190). O leitor de ambas as narrativas também é convidado a 

rememorar as cenas, novamente descritas mas com uma riqueza de detalhes ainda maior, pois 

cada pormenor era recordado pelas duas mulheres, o que realça a semelhança entre as obras e 

expõe o romancista português como leitor e admirador de Flaubert. 

Ambas as personagens também repetem para si mesmas exatamente a mesma frase, o 

que reforça a ideia do encantamento diante da experiência do proibido, da transgressão. “E 

dizia consigo mesma: - tenho um amante! Um amante! - deleitando-se com essa idéia, como 

se fora uma nova puberdade que lhe sobreviesse” (FLAUBERT, 2003, p. 191, grifo meu). 

Luísa, por sua vez, também constatava: “imóvel no meio do quarto, os braços cruzados, o 

olhar fixo, repetia: Tenho um amante!” (QUEIRÓS, 2004, p. 135, grifo meu). É no instante 

em que retornam para casa, após o encontro, que sentem necessidade de pronunciar para si e 

assim comprovar, ouvindo o som da própria voz, que aquilo que viviam era real, não era fruto 

do devaneio estimulado pelas leituras romanescas.  

Essa atração pela novidade, por algo que quebre a rotina monótona também pode ser 

verificada tanto em Ema quanto em Luísa, que passam a considerar suas vidas como bem 

mais interessantes e convidativas. Nota-se que em Madame Bovary é o narrador que apresenta 

as sensações de Ema, quando esta rememora o fato de ter um amante e, de maneira bem 

semelhante, em O primo Basílio também é possível conhecer os pensamentos de Luísa através 

da voz do narrador. O tipo de abordagem narrativa e o efeito sugerido ao leitor a respeito dos 

devaneios das protagonistas são realizados de modo bem semelhante e sempre com a 

interferência do narrador. 

Ia, afinal, possuir as alegrias do amor, a febre da felicidade [...]. Entrava em 

algo maravilhoso, onde tudo era paixão, êxtase, delírio; uma imensidão azulada a 

envolvia, os píncaros do sentimento cintilavam sob sua imaginação (FLAUBERT, 

2003, p. 191).   
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Fica claro nesse fragmento que, para Ema, o envolvimento com Rodolfo transformava 

a sua rotina em “algo maravilhoso”, o que se percebe também no comportamento de Luísa ao 

receber uma carta em que Basílio mostrava-se apaixonado por ela: “Parecia-lhe que entrava 

enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto 

diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de 

sensações!” (QUEIRÓS, 2004, p. 134). É possível fazer um contraponto entre as reações 

descritas pelos narradores de ambos os romances e as sensações expressas em obras do 

romantismo, em que o sentimentalismo “inunda” a percepção do “eu”. Tanto Flaubert, quanto 

seu leitor Eça, adeptos do realismo, utilizam-se de tais recursos narrativos como crítica à 

acentuada emotividade típica do perfil feminino burguês, sempre interessado em leituras e 

temáticas românticas. As personagens Ema e Luísa julgam estar vivenciando algo que liam 

nos romances: “Lembrou-se das heroínas dos livros [...]. Ela mesma se tornara como uma 

parte verdadeira de tais fantasias e concretizava o longo devaneio de sua mocidade, 

imaginando-se um daqueles tipos amorosos que ela tanto invejava antes” (FLAUBERT, 2003, 

p. 191).  A personagem Luísa também mescla realidade e ficção, associando suas leituras à 

sua experiência amorosa com Basílio, especialmente quando este lhe avisa que arrumara um 

local para que ambos pudessem se encontrar frequentemente, de maneira discreta: “Aquela 

precipitação amorosa em arranjar o ninho [...] produziu-lhe uma dilatação doce do orgulho; ao 

mesmo tempo que aquele paraíso secreto, como num romance, lhe dava a esperança de 

felicidades excepcionais” (QUEIRÓS, 2004, p. 141-2). 

Por outro lado, nota-se que a criação de Eça de Queirós não se resume a um “estudo 

aplicado de Flaubert” (SACRAMENTO, 1945, p. 137), se assim fosse, ele seria apenas um 

artista medíocre e retórico. O realismo de Eça tem aspectos bem particulares e o seu principal 

artifício é a ironia, que muitas vezes aproxima-se do humor, tamanha a sagacidade das 

impressões delineadas na sua escrita literária. De maneira muito particular, o autor português 

lança contradições ao compor cenários, ambientes e principalmente personagens na sua 

narrativa e isso viabiliza a possibilidade de uma crítica exercida no plano do leitor. Este pode 

captar certas disparidades intencionalmente lançadas no texto e que revelam, por exemplo, a 

hipocrisia de uma postura social que não condiz com a leviandade e o egoísmo íntimos, ou 

ainda a austeridade moral em desarmonia com a vida particular desregrada.  

Considerando especificamente a personagem Juliana, pode-se observar que a sua 

composição também é um grande diferencial na obra de Eça; as descrições desde as físicas até 

as comportamentais são bastante autênticas e delineadas na narrativa de forma bem peculiar. 
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A linguagem verificada nas cenas que envolvem a personagem revela um teor de ironia que 

remete ao estilo da obra queirosiana, de uma maneira geral. Além disso, a ousadia, a 

habilidade de leitura de mundo e a firme determinação ao agir, desafiando a patroa, fazem de 

Juliana um ser único que, ao contrário de Luísa, não conduz o leitor de O primo Basílio a 

possíveis associações com o romance de Flaubert.  

Desse modo, é a ironia queirosiana que marca o diferencial de sua obra. Sacramento 

(1945), inclusive, afirma que “Eça poderia ter encontrado, sozinho, o realismo, um realismo – 

o seu realismo – sem o concurso de Flaubert” (p. 138, grifo do autor). Porém, evidencia-se 

que é marcante a influência do romancista francês na ficção queirosiana, especialmente em O 

primo Basílio, conforme já demonstrado.  

Eça de Queirós destaca-se também por uma tendência crítica acentuada. E, uma vez 

que a obra literária não é uma produção desvinculada de um tempo e de um espaço concretos, 

é totalmente viável encontrar, na obra do referido escritor, ecos de suas leituras. Tal 

perspectiva se revela na ficção de Eça, conforme já demonstrado através do exemplo da 

composição de Luísa, em que é possível traçar um paralelo com a personagem Ema Bovary, 

de Flaubert. Na crônica queirosiana também se pode perceber o quanto a relação entre leitura 

romanesca e transgressão feminina era discutida. Tal tema, presente em Madame Bovary, 

compõe a ficção de Eça mas antes já ocupava lugar de destaque na crítica que fazia n‟As 

Farpas.  

Para o autor de O primo Basílio, a leitura sempre foi um forte indicador de questões 

sociais, no que se refere desde aos baixos níveis culturais que marcavam os leitores 

portugueses reféns de um sistema escolar deficiente, como também com relação à importância 

da formação feminina, uma vez que a mulher, no século XIX, tinha a primordial função de 

educar moralmente os filhos e, portanto, a sensibilidade e a imaginação exacerbadas, oriundas 

de certas leituras, poderiam representar uma ameaça, já que a educação dada às leitoras não 

lhes favorecia um senso crítico. Isto poderia comprometer o seu desempenho enquanto 

formadora de opinião dos seus filhos. 

Com relação ao sistema educacional português que deveria formar leitores 

interessados e hábeis, Eça de Queirós apresenta o quadro que esclarece a situação em 

Portugal, expressamente no ano de 1872: 

Eis, resumidamente, o estado da instrução. 

2.300 escolas num país de 4 milhões de habitantes! 



42 
 

De 700.000 crianças a educar apenas se encontram 97.000 nas escolas! 

Destas 97.000 apenas se apuram 1.940. 

[...] 

Os professores têm o ordenado julgado absolutamente insuficiente! 

[...] 

As escolas são currais de ensino! (QUEIRÓS, 1946, p. 102). 

 

 

Elencados os motivos que contribuíam para uma insuficiente formação de leitores, no 

século XIX, percebe-se como tais circunstâncias, de certo modo, mantêm-se ainda atuais, se 

considerado, por exemplo, o sistema educacional brasileiro. A denúncia queirosiana apontava 

a educação primária como fonte importante para o desenvolvimento de habilidades de leitura 

e compunha, inclusive, a imagem de um público leitor adulto que era pouco exigente, 

interessado em ler algo rápido e fácil. Mas a grande ênfase da crítica era concedida à parte 

feminina desse público. Nota-se que as mulheres, em especial as burguesas, acostumaram-se a 

associar o ócio à leitura, ou seja, tal prática vinha preencher os momentos tediosos da rotina 

das senhoras e das moças da sociedade.  

Para Eça, até mesmo a leitura realizada no ambiente escolar contribuía para um 

cotidiano ocioso na vida das jovens estudantes: “Um dos grandes males do colégio é o tédio. 

[...] Ora se alguém se aborrece é uma colegial. Presa, abafada, arregimentada, parece uma flor 

apertada entre as duas folhas de um livro” (QUEIRÓS, 1946, p. 123). E para justificar essa 

sua concepção, Eça de Queirós vale-se mais uma vez de suas leituras, encontrando respaldo 

em teorias científicas que atestavam a inferioridade intelectual da mulher devido à sua própria 

constituição física: “a mulher, pela simples constituição do seu cérebro, é adversa ao estudo e 

à ciência” (QUEIRÓS, 1946, p. 124). Entretanto, é relevante frisar que, embora as 

informações científicas do século XIX rebaixassem as figuras femininas com relação à 

agudeza e a perspicácia mental, a visão queirosiana considerava que eram as circunstâncias 

sociais que agravavam tal disparidade entre homens e mulheres. Era a ausência de uma 

participação mais efetiva na sociedade que barrava o desenvolvimento crítico feminino, pois a 

mulher estava sempre envolta em situações domésticas que denotavam interesses sentimentais 

e familiares apenas. Desse modo, a atuação das senhoras era circunscrita ao ambiente do lar, 

aquela que ousasse ultrapassar tal fronteira, era alvo de críticas e preconceitos. Portanto, o 

recurso de que dispunha, para ir além do que a vida social lhe reservava, era a leitura.  Essa 

atividade lhe permitia alcançar outros contextos para assim expandir as suas perspectivas, 

muito embora comumente o romance romântico – gênero ao qual eram dedicadas as atenções 

femininas – reforçasse apelos amorosos e o ideal de vida pautado no casamento. Mas as 
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mulheres habituaram-se a reconhecer nessas leituras o típico entretenimento para si, conforme 

expõe Eça:  

Entre nós nenhuma senhora se dá às sérias leituras da ciência. [...] Isso 

lembra-lhes a mestra, o dever, a monotonia do colégio. Depois acham vulgar, 

insípido. Querem ser impressionadas, abaladas – preferem o drama e o romance 

(QUEIRÓS, 1946, p. 125).  

 

Verifica-se que a leitura, na visão queirosiana, é um referencial para a análise de 

quadros sociais e, especificamente a literatura é concebida na sua dimensão formadora, 

podendo moldar mentalidades. Nessa perspectiva, acrescenta-se que a leitura literária tem a 

capacidade de promover reflexão e até mesmo influenciar, fazendo-se necessário um 

amadurecimento crítico para que o conteúdo lido possa ser absorvido e validado ou mesmo 

questionado e desconstruído. A mulher leitora, no contexto oitocentista, não dispunha de tal 

embasamento, uma vez que vivia confinada em um universo sentimental.  

Eça de Queirós censura a exaltação demasiadamente emocional promovida, segundo 

ele, pela leitura literária que se empenha em educar “neste sentido: vibrar, sentir fortemente” 

(QUEIRÓS, 1946, p. 130). E chega a condenar até mesmo a sua própria criação quando esta 

ainda se firmava em uma matriz romântica. É o caso da obra O mistério da estrada de Sintra 

(1870) que ele escreve em parceria com Ramalho Ortigão e mais tarde caracteriza como “um 

livro deplorável, que juntava à insignificância literária, a esterilidade moral [...] O que é esse 

livro? A idealização da catástrofe, o encanto terrível das desgraças de amor” (QUEIRÓS, 

1946, p. 130). Entretanto, Reis (1996) afirma que tal texto abre caminho à análise de costumes 

mais tarde observada na obra queirosiana. Considerando, por exemplo, o romance O primo 

Basílio que é posterior a O mistério da estrada de Sintra, pode-se observar que costumes tais 

como as leituras românticas, a sensibilidade exasperada, os afloramentos do “bovarismo” 

começam a ser tematizados como objetos de crítica. Eça faz do romantismo (em especial a 

retórica sentimentalista da segunda geração) um dos alvos preferenciais da sua “militância” 

realista e naturalista. A sua ideia acerca da literatura relaciona-se a uma concepção 

pedagógica e interventiva, em que tal arte agiria em prol da denúncia e da reflexão sobre os 

comportamentos sociais e morais.  

Um dos pontos combatidos por Eça, no que se refere à literatura romântica, é o fato de 

esta associar-se à transgressão feminina. Como se observa na personagem Ema, do romance 

de Flaubert, tão agraciado pelo escritor português, a influência da leitura sentimental e a 
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ausência de um distanciamento crítico levariam a mulher ao adultério. É o que se nota 

também no comportamento de Luísa, personagem queirosiana. A visão masculina de Eça, 

perante a mulher adúltera, revela toda a base de composição da referida personagem por ele 

criada. À traição feminina relacionava-se um envolvimento amoroso fútil, permeado por 

detalhes que enfatizam a emotividade e o tédio exacerbados, como elementos que induzem ao 

“desvio moral”.  

Ter um amante é ter a feliz, a doce ocasião destes pequeninos afazeres – 

escrever cartas às escondidas, tremer e ter susto; fechar-se a sós para pensar, 

estendida no sofá; ter o orgulho de possuir um segredo [...] Estas pequeninas coisas, 

que enchem a sua existência, que a complicam em cor de rosa, que a idealizam – são 

a sua grande atração. É o que amam. O homem, amam-no pela quantidade de 

mistério, de interesse, de ocupação romanesca que ele dá à sua existência 

(QUEIRÓS, 1946, p. 202, grifo do autor).    

 

Evidencia-se que o adultério, segundo Eça, preenchia a rotina feminina, tornando-a 

mais interessante e convidativa. À semelhança do romance, que desempenhava semelhante 

função: a de romper o tédio da existência feminina burguesa. O criador de Luísa já 

manifestava, previamente, a associação que fazia entre a leitura acrítica da mulher e a sua 

transgressão. Criticava o fato de a mulher, no século XIX, ser educada, desde criança, 

exclusivamente para o amor e para o casamento como realização máxima desse sentimento. 

As preocupações que norteavam a educação das meninas eram voltadas à vestimenta, ao 

andar, à aparência física, para assim tornarem-se graciosas e poderem atrair um marido. Além 

da leitura, o passatempo das moças burguesas era “a arte sentimental e inútil de bordar flores 

e pássaros” (QUEIRÓS, 1946, p. 203). A formação musical comumente também tinha apelos 

amorosos e visava à sedução: “Prepara-se-lhe assim um meio de encantar, de sensibilizar [...] 

e dá-se-lhe alguma coisa da habilidade das sereias. Depois o seu espírito, como é educado? 

Pelo romance que lhe descreve o amor” (p. 204). A leitura romanesca, portanto, representava 

o auge da educação romântica feminina e, na concepção queirosiana, tornava a mulher mais 

propensa à infidelidade: “O romance, esse, é a apoteose do adultério” (p. 28).  

Com relação à obra ficcional O primo Basílio, cuja personagem central – Luísa – é 

composta com base numa educação sentimental que será alvo de irônicas críticas, Dal Farra 

(2004) esclarece que a estratégia narrativa do escritor português é possibilitar ao leitor de tal 

livro o questionamento, ao deparar-se com a problemática que envolve a referida 

protagonista. Com relação à Luísa, como era extremamente influenciável, “se tivesse lido 

Madame Bovary, não teria sido possível a Eça escrever O primo Basílio” (DAL FARRA, 
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2004, p. 10). Mas o leitor foi Eça, que acaba por oferecer uma demonstração de que, ao 

contrário de Luísa, era um leitor distanciado, a ponto de perceber as intervenções críticas 

presentes na obra de Flaubert e a partir de tal leitura motivar-se a criar uma nova narrativa 

literária, muito embora continue a enfatizar os mesmos pontos combatidos pelo autor francês: 

a situação social feminina e a repercussão disso na sua experiência como leitora.  

Assim, a partir das considerações apresentadas, foi possível demonstrar o quanto o 

escritor português Eça de Queirós interessou-se pela leitura enquanto um fenômeno revelador 

de fatores sociais. Observava desde o processo de formação de leitores, em que se destacam 

as condições de atuação dos professores nas escolas e o perfil do alunado, como também 

concedia especial atenção à figura da leitora, uma vez que, naquela época, cabia à mulher uma 

maior responsabilidade na educação moral dos filhos, pois a ela eram delegadas as atribuições 

referentes à condução do lar, às questões familiares. Como era a principal transmissora de 

princípios morais dirigidos a indivíduos que posteriormente tornar-se-iam cidadãos, sua 

leitura era de fundamental importância para indicar seus níveis intelectuais e sua capacidade 

de educar.  

Eça combate severamente a formação dada às mulheres burguesas, constantemente 

embasada em sentimentalismos, com a finalidade única de prepará-las para o casamento. 

Nesse ponto ele se contradiz, pois, quando delega à mulher a responsabilidade pela educação 

moral dos filhos, também a restringe à perspectiva do casamento e aos deveres do lar. A 

diferença é que, na sua perspectiva, a esposa deveria repelir arroubos românticos, assumindo 

uma postura mais “séria” e construindo assim um casamento adequado à realidade.  

Mas a atenção de Eça é bem mais voltada às leituras femininas e aos indicativos 

sociais que elas revelam. Nessa perspectiva, ele censura a literatura romântica, julgando-a 

propulsora de temáticas frívolas, exageradamente voltadas a assuntos amorosos que 

predispunham a mulher ao atraso intelectual e até mesmo ao adultério, o que ressalta certa 

ênfase dada pelo escritor à temática do casamento. A tentativa de preencher uma rotina 

tediosa impulsionava a mulher a uma leitura limitadora que apenas confirmava a sua 

inferioridade social; como não lhe era permitido ingressar em atividades tipicamente 

masculinas – negócios, viagens, compromissos de trabalho, entre outros – restava-lhe ler, 

normalmente romances que falavam de sentimentos, de sonhos e fantasias. Embora tais textos 

a desligassem de seu cotidiano estritamente voltado ao ambiente doméstico, ainda assim a 
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confinavam no universo feminino burguês, em que o seu espaço restringia-se às 

determinações do casamento.  

Por outro lado, para além da perspectiva queirosiana, é válido acrescentar que não 

seria necessariamente a natureza da literatura lida a principal causa da limitação intelectual 

feminina. O modo como a mulher lia era que determinava sua inferioridade, ela não alcançava 

uma perspectiva crítica que a fizesse reconhecer naqueles romances um trabalho ficcional em 

que o leitor atua na construção de sentido do texto, não apenas confirmando as ideias lançadas 

mas também fazendo delas objeto de questionamentos. A leitura feminina, portanto, poderia 

estar voltada a qualquer tipo de texto, desenvolvido sob qualquer temática; desde que ela 

soubesse posicionar-se criticamente diante do que lia, não se deixaria envolver, a menos que o 

quisesse. Como expõe Costa Lima (1983), os pressupostos socioculturais do leitor interferem 

na sua capacidade interpretativa. Desse modo, como o próprio Eça expunha, a leitura – 

feminina ou mesmo de um modo geral – fornece indícios para uma análise de aspectos 

sociais, revelando mentalidades e comportamentos culturais, bem como acentuadas 

divergências no tocante à atuação masculina e feminina na sociedade.  

O grande ponto de crítica acerca da leitura da mulher oitocentista diz respeito à sua 

formação intelectual limitada e retrógrada, interessava-lhe somente a literatura romântica, não 

avançava em busca de outras modalidades artísticas, científicas e/ou informativas, visto que 

seu modo de vida não comportava reflexões dessa ordem. Eça de Queirós percebia no 

fenômeno da leitura, especialmente na feminina, uma fonte de análise e denúncia social. 

Condenava a literatura romântica por não encontrar ali perspectivas que julgasse relevantes, 

que estimulassem a reforma do funcionamento da sociedade. A sua ótica realista o 

impulsionava a aproveitar suas próprias leituras, a exemplo daquela voltada à criação literária 

de Flaubert, para produzir uma arte de combate, de reflexão social, como se evidencia no seu 

romance O primo Basílio em que, entre outras coisas, pode-se encontrar a descrição de uma 

leitora, cujo comportamento em muito se assemelha àqueles captados e censurados pelo leitor 

Eça de Queirós.  
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2.2 A recepção de O primo Basílio – leitores da “vida real”  

 

Pode-se afirmar que o romance O primo Basílio teve ampla repercussão e foi bastante 

lido e comentado em diferentes países. Modernamente, no Brasil, observa-se que já houve 

adaptação para o cinema em 1923 e posteriormente em 2007, além de uma minissérie exibida 

na televisão em 1988. Houve também uma versão mexicana criada para o cinema em 1937.  

Ainda no período de lançamento do livro, em Portugal, uma primeira edição de três 

mil exemplares se esgotou rapidamente e, no mesmo ano dessa publicação, 1878, uma 

segunda edição foi lançada. O romance gerou interesse até mesmo pela obra anterior de Eça 

de Queirós: O crime do padre Amaro (1876), que passou a ser procurada pelo público leitor.  

É importante frisar, porém, que apesar de ter sido ampla a difusão do romance por 

países e leitores diferentes, a recepção crítica veiculada especificamente por escritores – 

dentre estes brasileiros e portugueses – tem uma relevância primordial, uma vez que eles se 

dispuseram a analisar os pormenores de O primo Basílio a partir da ótica especializada que 

possuem, enquanto exímios conhecedores do texto literário, afinal, não são apenas críticos, 

são autores também. Lidam com a leitura analítica mas também com todo o processo de 

escrita de suas obras, o que lhes permite um outro discernimento a respeito da produção 

literária. Desse modo, os leitores da referida obra queirosiana a serem apresentados e 

comentados a seguir são todos “íntimos” da arte literária, porque criadores, ficcionistas, sejam 

poetas ou romancistas.  

O pai de Eça, homem culto que ocupou o cargo de juiz de direito e foi também poeta, 

embora afirmasse não frequentar a “roda dos que se ocupam de crítica literária” (TEIXEIRA 

DE QUEIRÓS, 2001, p. 48), fez a seguinte avaliação da narrativa escrita pelo filho:  

O romance é magnífico, e como obra d‟arte é superior ao Padre Amaro [...] 

Os tipos estão bem tratados. O do conselheiro por si só vale um romance. [...] O tipo 

de Luísa está superiormente descrito [...] Todos os outros tipos acho-os magníficos. 

O de Sebastião é extremamente simpático. E ainda que alguns deles estejam só no 

fundo do quadro, deste-lhes em poucos traços uma luz cintilante de verdade (p. 48-

9). 

 

Entretanto, apesar do sucesso entre os leitores de modo geral, a crítica especializada 

foi bastante restritiva quanto aos méritos do romance, apontando uma imoralidade explícita no 

enredo e na própria elaboração textual como razão para um parecer desfavorável acerca do 
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livro. Segundo Franchetti (2001), foi tão ampla essa reação e tão marcante esse rótulo de 

“literatura imoral” que, no final do século XIX, o diretor do periódico O Cruzeiro, Henrique 

Correia Moreira, querendo denegrir um determinado texto de que não se agradara, 

comparava: “é sórdido como uma página de Eça de Queirós” (apud FRANCHETTI, 2001, p. 

23). Observa-se que, para a crítica, o estilo queirosiano tornava-se sinônimo de indecência, 

considerado como uma criação contrária à moral. Verifica-se porém que o realismo de Eça é 

marcado por um erotismo representativo dos desejos humanos meramente físicos, destituídos 

de sentimentalismo, este apenas notado na personagem Luísa, mas como alvo de críticas. 

Desse modo, O primo Basílio não contraria preceitos morais mas focaliza o indivíduo na sua 

condição humana, além de censurar algumas normas sociais passíveis de reformulação, o que 

não era percebido por muitos críticos da época.  

Sem dúvida, dentre as manifestações de receptividade negativa, há uma que se 

destaca: trata-se de um texto assinado com o pseudônimo de Eleazar e que na verdade remete 

ao escritor brasileiro Machado de Assis. A análise crítica machadiana acerca do romance O 

primo Basílio foi publicada no já referido periódico O Cruzeiro, em abril de 1878. No mesmo 

jornal, era lançado, em folhetins, entre os meses de janeiro e março daquele ano, um romance 

com características românticas criado por Machado – Iaiá Garcia. É importante frisar que o 

autor brasileiro buscava, no momento em que desenvolve a sua crítica a Eça, a consolidação 

do gênero romanesco no Brasil, sob a perspectiva da estética romântica, como é possível 

observar na obra já citada que ele acabara de publicar. Por outro lado, é válido acrescentar que 

a escrita machadiana, mesmo atrelada ao estilo do romantismo, não lhe era totalmente fiel, já 

possuía algumas nuances do realismo, tendência que o autor desenvolverá mais adiante em 

sua carreira literária. Entretanto, naquela ocasião, Machado desaprovava a possível influência 

do estilo realista, à maneira queirosiana, na literatura brasileira e tal receio se justificava pelo 

sucesso de público que obteve o romance português, inclusive entre os leitores brasileiros. O 

modelo literário defendido por Machado, na sua crítica a O primo Basílio, embasava-se em 

escritores tipicamente românticos, embora ele mesmo não o fosse. Vieira (1996) observa que 

as considerações feitas pelo romancista brasileiro devem-se antes a sua posição crítica com 

relação à vertente realista que à construção do enredo delineado por Eça, muito embora 

Machado declare que em O primo Basílio não há uma ação “mais interessante ou vivaz” 

(ASSIS, 1962, p. 157). Apesar de desaprovar a elaboração textual, sua censura é de ordem 

moral, pois ele via na construção realista queirosiana uma afronta aos “bons costumes”, ou 
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seja, os elementos da própria narrativa, na sua ótica, sugeriam abertamente temáticas 

impróprias.  

Machado refere-se à existência de uma “arte pura” (ASSIS, 1962, p. 167) que é 

comparada a “águas sadias” (p. 167); são inclusive citados como representantes de tal arte 

Alexandre Herculano, Garret e Alencar. Compreende-se, portanto, que a obra queirosiana, por 

não corresponder a esse padrão romântico e se desenvolver, segundo o escritor brasileiro, 

apoiada “no excessivo, no tedioso, no obsceno e até no ridículo” (ASSIS, 1962, p. 167), pode 

ser enquadrada como uma arte “impura”. O próprio pseudônimo com o qual Machado assinou 

a crítica a O primo Basílio já revelava um apelo moralista na maneira de conceber o realismo, 

afinal, Eleazar foi um mártir judeu que preferiu a morte à ingestão de alimentos impuros. O 

romancista brasileiro também parecia optar por uma arte literária “pura”, pois considerava 

como defeito o fato da ação no romance queirosiano ser “despida de todo interesse moral” 

(ASSIS, 1962, p. 172).   

Machado de Assis julgava apelativas as tendências artísticas presentes na narrativa 

queirosiana. Ele demonstrava grande preocupação com o que julga uma excessiva erotização 

do enredo e da linguagem, o que daria ao livro um acentuado poder de “corrupção”. 

Referindo-se ao envolvimento entre as personagens Luísa e Basílio, enfatizava: “essa ligação 

de algumas semanas, que é o fato inicial e essencial da ação, não passa de um incidente 

erótico, sem relevo, repugnante, vulgar. Que tem o leitor do livro com essas duas criaturas 

sem ocupação nem sentimento? Positivamente nada” (ASSIS, 1962, p. 160). Percebe-se, na 

censura machadiana, uma postura moralista, pois ele condena a marca de sensualidade na 

literatura e procura vetar a tendência da arte àquela novidade por ele designada como “a 

obscenidade sistemática do Realismo” (p. 176), afinal, a aceitação do público, que ficara 

bastante entusiasmado com os episódios narrados por Eça, poderia representar uma futura 

rejeição ao romantismo, ainda em voga no Brasil. Nessa perspectiva, o escritor brasileiro 

alertava contra os riscos da leitura de tal romance: “A castidade inadvertida que ler o livro 

chegará à última página, sem fechá-lo, e tornará atrás para reler outras” (p. 177). Não apenas 

Machado, mas o próprio pai de Eça de Queirós, leitor da obra do filho, adverte-o, numa carta 

que lhe escreve, sobre as consequências para as mulheres que lessem O primo Basílio: 

“Recomendo-te só que em tudo o que escreveres evites descrições que senhoras não possam 

ler sem corar” (TEIXEIRA DE QUEIRÓS, 2001, p. 49). Neste caso, a preocupação moral 

atrela-se especificamente à leitura feminina.  
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Para Machado, os gestos narrados, bem como as percepções sensoriais e a construção 

detalhada de ambientes só teriam pertinência quando estivessem diretamente subordinadas ao 

núcleo dramático. Desse modo, ele critica a elaboração estética típica do 

realismo/naturalismo, pois nas obras construídas sob essa tendência há uma valorização do 

acessório como elemento de composição narrativa. Como expõe Sacramento (1945), na obra 

de Eça o leitor é levado a se “comunicar” com os personagens mediante a descrição física 

deles, pelos detalhes apresentados acerca das suas roupas ou mesmo pelos seus modos e 

vocabulário, além dos cenários por onde se movimentam. Porém, nota-se que Machado 

considerava a atenção de Eça aos pormenores como uma tendência à superficialidade, 

afirmando que a descrição minuciosa no texto é meramente um atendimento a preceito de 

escola literária. Para o escritor brasileiro, naquela ocasião, o que contava para a qualidade de 

uma obra em prosa era a sua estrutura dramática, centrada na tensão criada entre personagens 

ou dentro deles. No entanto, nota-se que em várias cenas do romance, é justamente o cenário 

que vai promover esse estado de tensão nos indivíduos ou ainda irá contribuir para que se 

percebam determinados traços de suas personalidades. Assim, é relevante para o fluir do texto 

a caracterização de móveis, descrições de fachadas de casas, ruas, meios de transporte e vários 

outros, para a plena composição da trama. 

Era hábito, por exemplo, da personagem Luísa, estender-se confortavelmente na sua 

poltrona para ler, relaxar ou mesmo para pensar, nos momentos em que se sentia angustiada e 

tensa. Tal hábito era também um demonstrativo do ócio característico da sua rotina. Sem 

nenhuma atividade útil a realizar, entregava-se ao tédio e sua poltrona era praticamente uma 

extensão de sua futilidade, um símbolo de preguiça e indisposição. “Luísa subiu daí a pouco 

com um largo roupão branco, muito fatigada; estendeu-se na voltaire; sentia vir-lhe uma 

sonolência; a cabeça  pendia-lhe; cerrava as pálpebras... E Juliana tardava tanto com o chá!” 

(QUEIRÓS, 2004, p.78).  

Por outro lado, deitar-se constantemente naquele móvel, sem nenhuma 

responsabilidade a cumprir ou nenhum sentimento de culpa por estar ali, era também uma 

representação de poder. Somente por pertencer a uma classe social relativamente elevada, 

Luísa podia dar-se ao luxo de passar horas descomprometida com o mundo, estendida em sua 

poltrona. Este seu costume era tão representativo que, a sua criada Juliana, invejando 

profundamente aquela posição social superior, ao ter nas mãos as cartas para chantagear a 

patroa, procura logo imitá-la também. A criada queria para si aquela prazerosa sensação de 

poder, de ostentação, obtida pelo simples fato de, renunciando aos “humilhantes” afazeres 
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domésticos, estender-se também na voltaire, deixando a cargo de Luísa as tarefas da casa. Ao 

deitar-se ali, Juliana alimentava sua vaidade, sentia-se burguesa, superior e, além disso, 

vingava-se da patroa, sua odiosa inimiga, uma vez que esta representava tudo o que ela 

gostaria de ser. Evidencia-se, portanto, a importância do pormenor, de um hábito 

aparentemente banal, como indicador de significados relevantes à compreensão da trama. O 

escritor Antero de Quental, leitor da obra de Eça, já havia constatado que o seu estilo, voltado 

à minúcia, é artisticamente admirável:  

Nos seus períodos não há nunca uma palavra para encher, para arredondar, 

mandada pôr ali pelo ouvido e não pela imaginação. Ali, cada palavra está porque 

deve estar: pinta, descreve, explica. É isso o ideal do estilo. O seu é vivo, tem, deixe-

me dizer, o magnetismo da vida (QUENTAL apud MARTINS, 1997, p. 67).  

 

Ao reprovar o que considerava como “a substituição do principal pelo acessório” 

(ASSIS, 1962, p. 171), Machado concede maior atenção ao erotismo presente na narrativa de 

Eça, afirmando que qualquer influência moral oferecida pela leitura do romance é 

inteiramente destruída por “essa pintura, esse aroma de alcova, essa descrição minuciosa, 

quase técnica, das relações adúlteras” (p. 177). Verifica-se que a desaprovação do escritor 

brasileiro relaciona-se à ausência de um ensinamento moralizante no livro. Porém, o que 

parece ter sido ignorado por Machado é o fato de a morte de Luísa representar uma espécie de 

punição que ela mesma inflige a si própria, como “quitação” da dívida moral que contraíra ao 

ser descoberta adúltera por seu marido, o que pode representar, considerando os padrões da 

época, uma reflexão de ordem moral presente em O primo Basílio. Além disso, todas as 

estratégias críticas e as descrições, que conduzem o leitor a uma perfeita visualização das 

cenas e personagens apresentadas, parecem não ter tido relevância na ótica machadiana de 

então. Por isso, ele próprio proclama: “Voltemos os olhos para a realidade, mas excluamos o 

realismo; assim não sacrificaremos a verdade estética” (p. 178).   

Filiado ainda a uma forma de romance que pretendia consolidar no Brasil, a exemplo 

do seu Iaiá Garcia, à época recém-publicado, o romancista brasileiro conclui que não há em 

O primo Basílio um real propósito de edificação moral, com ensinamentos verdadeiramente 

úteis e, com uma ironia que remete à sua fase posterior como escritor realista, declara: “ A 

boa escolha dos fâmulos é uma condição de paz no adultério” (ASSIS, 1962, p. 163). Por 

outro lado, verifica-se que o Machado de Assis que fizera tais críticas não era ainda o escritor 

de Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) ou de D. Casmurro (1899), cujos estilos são 

notadamente realistas.  
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Franchetti (2001) salienta que o interesse de Machado na sua crítica ao romance 

queirosiano não se baseia necessariamente naquilo que o texto apresenta ao leitor, mas sim no 

que deveria, na sua visão, apresentar. “É a concepção que lhe parece equivocada, e não a 

realização” (p. 30). Desse modo, percebe-se que a censura machadiana diz respeito menos a 

uma avaliação crítica que a uma forma de combate a uma criação literária que não 

corresponde à categoria de romance com a qual ele se identificava na época. Machado chega a 

afirmar que Eça de Queirós é um “homem de talento” (ASSIS, 1962, p. 155) e “tem em mim 

um admirador” (p. 178), mas, ainda assim constrói uma caracterização do escritor português 

apontando-lhe como defeito o que mais tarde será considerado qualidade estética por outros 

estudiosos que, até o momento atual, se dedicam a estudar a sua produção literária. Porém, 

para Machado, o realismo queirosiano constitui uma falha: “O Sr. Eça de Queirós não quer ser 

realista mitigado, mas intenso e completo; e daí vem que o tom carregado das tintas, que nos 

assusta, para ele é simplesmente o tom próprio” (ASSIS, 1962, p. 166).   

Mas, é importante ressaltar que Machado de Assis não foi o único brasileiro ilustre a 

realizar uma leitura apurada da obra queirosiana. Sua voz, portanto, ao apontar fragilidades de 

construção em O primo Basílio, não foi dominante, visto que se tem a publicação, apenas três 

anos após a sua crítica, de O Mulato (1881), de Aluísio Azevedo; tal obra compartilha 

significativos aspectos com o romance do escritor português e revela, na concepção de 

Zilberman (2002), que Azevedo fora leitor e admirador do romance queirosiano. Na trama de 

O mulato, o par amoroso também desenvolve uma relação clandestina, provocada pela 

proximidade da convivência familiar. Do mesmo modo que Basílio e Luísa, Raimundo e Ana 

Rosa são primos, embora a relação destes últimos não se configure como adultério, pois o que 

dificulta o seu envolvimento afetivo é a posição contrária e racista do pai da jovem e não o 

fato de ela ser casada, como acontece na trama portuguesa.  

Por causa do grau de parentesco existente entre as personagens principais, a relação 

amorosa insinua a temática do incesto. Este fato enaltece, considerando o contexto 

oitocentista, o ângulo polêmico adotado tanto nas narrativas de Eça quanto nas de Aluísio 

Azevedo, o que se nota de maneira mais intensa e evidente nos romances subsequentes do 

escritor português e do brasileiro. Com relação àquele, observa-se o envolvimento incestuoso 

em Os Maias (1888) – dessa vez explícito, porque as personagens Carlos e Eduarda 

descobrem-se irmãos – e na trama de Azevedo há a homossexualidade, presente em O Cortiço 

(1890).  
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Outro aspecto que associa o escritor de O Mulato como leitor de O primo Basílio é a 

coincidência dos desfechos de ambos os romances. Na narrativa brasileira, posterior à 

portuguesa, um dos primos também morre e, embora não seja a figura feminina – como na 

obra queirosiana – observa-se que o personagem Raimundo, assim como Luísa, possui uma 

visão romântica da vida.  

O cearense Adolfo Caminha também pode ser enquadrado como leitor da obra 

queirosiana e, diferentemente de Aluísio Azevedo, não combina o enredo romanesco com o 

de Eça, mas cria personagens leitoras de O primo Basílio. Em A normalista (1893), Maria do 

Carmo lê o referido romance e tenta elucidar a sua leitura, compartilhando-a com a amiga 

Lídia, que lhe indicara o romance: 

Maria sacou fora o Primo Basílio cuidadosamente embrulhado numa folha 

da Província. Queria que a Lídia explicasse uma passagem muito difusa, quase 

impenetrável à sua inteligência. 

- É isto, menina, que eu não pude compreender bem. E, abrindo o livro leu: 

“... e ele (Basílio) quis-lhe ensinar então a verdadeira maneira de beber champagne. 

Talvez ela não soubesse! – Como é? Perguntou Luísa tomando o copo. – Não é com 

o copo! Horror! [...] Tomou um gole de champagne e num beijo passou-o para a 

boca dela. Luísa riu...” 

- Como explicas tu isso? 

- Tola! [...] Uma coisa tão simples... Toma-se um gole de champagne ou de 

outro qualquer líquido, junta-se boca a boca, assim... E juntou a ação às palavras 

(CAMINHA, 1985, p. 25). 

 

 

Outra passagem de A normalista revela as reações de Maria do Carmo à leitura 

queirosiana. Esse cenário ficcional está condizente com a realidade do século XIX, pois O 

primo Basílio era considerado um livro não recomendável, especialmente às mulheres, por 

seu teor de erotismo e sensualidade. A personagem Lídia, que indicara a leitura, adverte a 

amiga acerca de seu conteúdo: “era um livro obsceno, lesse escondido e havia de gostar 

muito” (p. 23).  A protagonista, portanto, realiza uma leitura ocultamente e essa marca do 

proibido estimula o seu imaginário a vivenciar aventuras semelhantes às de Luísa, ali 

descritas. Esta se deixa seduzir, influenciada também por leituras, porém, de natureza 

romântica; enquanto Maria do Carmo entusiasma-se a partir da leitura realista: 

Uma noite o padrinho quase a surpreendeu no quarto, deitada, com o 

romance aberto, à luz d‟uma vela. Porque ela só lia o Primo Basílio à noite, no seu 

misterioso quartinho no meio da casa pegado à sala de jantar.  

Que regalo todas aquelas cenas da vida burguesa! Toda aquela complicada 

história do Paraíso!... A primeira entrevista de Basílio com Luísa causou-lhe uma 

sensação estranha, uma extraordinária superexcitação nervosa; sentiu um como 

formigueiro nas pernas, titilações em certas partes do corpo, prurido no bico dos 

seios púberes; o coração batia-lhe apressado, uma nuvem atravessou-lhe os olhos... 

Terminou a leitura cansada, como se tivesse acabado de um gozo infinito... E veio-
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lhe à mente o Zuza; se pudesse ter uma entrevista com o Zuza e fazer de Luísa... 

(CAMINHA, 1985, p. 24). 

 

A leitora Maria do Carmo vem ilustrar o poder de influência atribuída à narrativa 

literária, que por esse motivo era temida e considerada desaconselhável às mulheres 

oitocentistas. Assim como Luísa se deixava envolver e agia segundo suas referências de 

leitura, a personagem de Caminha também o faz, incitada pelo que lia sobre as aventuras da 

protagonista do romance português. As leituras de Luísa inspiram o seu romance ilícito com 

Basílio e, de modo semelhante, a leitora Maria do Carmo, na sequência da história, também 

acaba transgredindo normas sociais, é seduzida pelo seu padrinho, chegando a engravidar 

dele. 

Nessa perspectiva, verifica-se que, de certo modo, a “tese” queirosiana de que apenas 

a literatura romântica inspirava comportamentos indesejáveis é contrariada, afinal, o seu 

próprio romance, de cunho realista, também servia como referência de uma literatura que 

contribui para a transgressão feminina. Em A normalista, a leitura de O primo Basílio 

“desencaminhava” a personagem, incitando-lhe a transgressão, tal qual a literatura romântica 

apreciada por Luísa e combatida por Eça.  

Por outro lado, o desfecho das citadas narrativas apresenta uma divergência de 

perspectiva com relação à mulher leitora e o seu comportamento, pois, na visão de Eça que 

por sua vez remete à sua leitura de Flaubert, a protagonista tem na morte um destino trágico e 

relacionado à sua transgressão; combinam-se Luísa e Ema, nesse sentido. Já a personagem de 

Caminha, embora perca o filho que esperava do padrinho, refaz sua vida e acaba por ficar 

noiva de outro homem, criando novas perspectivas para si, ainda que através do padrão 

burguês do casamento. De todo modo, a morte não configura uma punição como nas referidas 

obras europeias.   

Ainda no Brasil, já no século XX, outro leitor da obra queirosiana é o romancista 

Graciliano Ramos, que escreve um artigo demonstrando a sua indignação diante da destruição 

de um monumento a Eça de Queirós, fato este ocorrido em Lisboa. No mesmo texto ele 

destaca o realismo e a universalidade da obra ficcional do autor de O primo Basílio, 

revelando-se não apenas leitor mas também admirador de tal produção:  

Seus personagens não são, por assim dizer, entidades fictícias, criações de 

um cérebro humano – são indivíduos que vivem a nosso lado, que têm os nossos 

defeitos e as nossas virtudes, que palestram conosco e nos transmitem idéias mais ou 

menos iguais às nossas.  
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[...]   

Que enorme quantidade de Raposos, de Zé Fernandes, de Dâmasos, de 

Conselheiros Acácios e de Ramires não há neste mundo! 

[...]  

Falamos todos os dias com eles – ordinariamente a rir, poucas vezes sérios, 

quase nunca a chorar. 

Eça é grande em tudo – na forma própria, estupendamente original de dizer 

as coisas; na maneira de descrever a sociedade, estudando de preferência os seus 

lados grotescos, ridicularizando-a, caricaturando-a (RAMOS, 1972, p. 21-2).  

 

A leitura do autor de São Bernardo aponta a verossimilhança das personagens 

queirosianas que, construídas a partir de descrições minuciosas e comentários irônicos do 

narrador, confundem-se com indivíduos literalmente reais. Enfatiza mais uma vez a sua 

admiração, enquanto leitor, ao declarar que o português “será sempre o grande Eça, o Eça que 

nos encanta, incomparável, deliciosamente espirituoso” (RAMOS, 1872, p. 22). Outro aspecto 

levantado por Graciliano Ramos diz respeito à comicidade das construções de Eça, em que o 

narrador explora movimentos das personagens para criar o risível, com o intuito de criticar a 

sociedade portuguesa e, de modo universal, certos comportamentos humanos. Inclusive, na 

perspectiva de Saes (1997), o que diferencia o discurso irônico de Eça com relação ao de 

Machado de Assis – na sua fase realista – é justamente o fato de as personagens daquele 

representarem uma “caricatura social” (p. 659), por um viés cômico.  

Ainda com relação às leituras de Graciliano Ramos, observa-se no seu livro de estreia 

– Caetés (1933) – uma aproximação com a escrita queirosiana, percebida nos comentários 

irônicos relativos ao meio provinciano de Palmeira dos Índios; tal perspectiva é semelhante 

àquela observada em O primo Basílio quando o narrador, em vários momentos, ironicamente 

critica o atraso sócio-cultural de Lisboa. Além disso, em Caetés, como no romance português, 

o enredo atrela-se ao tema do adultério, envolvendo o personagem João Valério e a esposa de 

seu chefe, Luísa, nome este que também remete à obra de Eça.  

Desse modo observa-se que, assim como a leitura, na visão de Eça de Queirós, era de 

fundamental importância para revelar fatores sociais tais como a formação de leitores e a 

educação feminina, a sua criação literária também foi lida e analisada, seja para realçar 

questões voltadas a princípios morais – reforçando-os ou repensando-os, como se observa em 

A normalista – ou mesmo para enfatizar um estilo ímpar em que se sobressai a ironia e a 

crítica social.  

No que se refere ao moralismo, Machado de Assis foi quem combateu com maior 

veemência o erotismo nas construções textuais de Eça, bem como o seu enredo polêmico. 
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Utilizando-se da censura às descrições minuciosas e à ação em “câmera lenta” verificadas na 

narrativa de O primo Basílio, nota-se que o romancista brasileiro na verdade não se 

identificava com a criação queirosiana que, segundo ele, denotava exagero e vulgaridade. 

Logicamente, caso se faça uma comparação entre o referido romance de Eça e o Iaiá Garcia – 

obra representativa do estilo machadiano da época – é possível perceber que suas inclinações 

eram mais voltadas à estética romântica, se comparadas ao estilo observado no escritor 

português. Desse modo, se a concepção de romance que Machado possuía era diferenciada 

daquela que mais tarde o consagra como escritor, é bem provável que a sua crítica à obra 

queirosiana corresponda à negação de uma tendência artística específica, particular, que ele 

observava na produção de Eça. 

Já outros leitores, a exemplo de Antero de Quental e Graciliano Ramos, revelaram-se 

admiradores da obra de Eça. E, é válido frisar, foi justamente um dos aspectos fortemente 

combatidos por Machado – a narrativa lenta e detalhada – que constitui, na leitura desses 

outros, o ponto máximo da qualidade e singularidade do estilo queirosiano. Além disso e, 

principalmente, verifica-se que tal estilo denota o mecanismo pelo qual Eça delineia a sua 

crítica social, ou seja, é através dos pormenores que são apresentados traços da personalidade 

ou características de ambientes representativos de uma sociedade que necessitava, segundo o 

autor, rever suas mentalidades e normas de conduta.  

Portanto, seja na concepção do leitor Eça de Queirós, na representatividade de sua 

ficção ou ainda nas análises de seus leitores da “vida real”, evidencia-se que a leitura 

compreende uma rica fonte de análise e reflexão, como reveladora de comportamentos sociais 

e, nesse ponto, ganha destaque a leitura literária que, como expõe Iser (1979), permite 

possibilidades múltiplas de significados, sejam aqueles advindos da própria elaboração 

textual, ou os que são construídos pela habilidade subjetiva de quem lê.   

 

 

2.3 Jorge e Basílio – leitores na ficção queirosiana 

 

Conforme o próprio Eça de Queirós já constatara, o fenômeno da leitura pode ser um 

instrumento de percepção e análise de comportamentos sociais. No romance O primo Basílio, 
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o autor cria personagens que se inscrevem e, portanto, podem ser desvendados através dos 

seus hábitos e preferências. Como afirma Cunha (2004), “a leitura é uma prática comum às 

personagens diretamente intervenientes na ação” (p. 270). É justamente a referência às 

leituras realizadas por tais personagens que permite uma associação de significados relevantes 

tanto ao entendimento da referida obra como à compreensão da perspectiva crítica do seu 

autor.  

Considerando especificamente dois perfis de leitores presentes na narrativa 

queirosiana, observa-se que suas predileções por temáticas e escritores e sobretudo o modo 

pelo qual realizam suas leituras revelam características de suas personalidades e aspectos 

relativos aos seus papéis na sociedade. As personagens Basílio e Jorge, embora por razões 

diferentes, constituem estereótipos masculinos burgueses típicos do século XIX e podem ser 

compreendidos e analisados mediante seus comportamentos de leitura, pois estes remetem às 

suas mentalidades e atuações sociais. De acordo com a perspectiva de Jauss (1979), a leitura, 

especialmente a literária, não constitui um processo segundo o qual se obtém meramente um 

reflexo da sociedade, tal prática pode promover modelos de comportamento.  

No contexto do século XIX, são bem acentuadas as desigualdades que permeiam a 

vida sócio-cultural feminina e masculina. A leitura normalmente destinada à mulher era 

aquela entremeada de episódios amorosos e sentimentalismos, precisamente sob a forma de 

romances. O contato com os livros não poderia macular a reputação feminina, portanto, eles 

deveriam ter temáticas mais amenas, inofensivas. Ainda assim, pelo acentuado potencial 

comunicativo do texto literário, muitos romances românticos eram recebidos com 

desconfiança pelos que acreditavam que, mesmo com um enredo destituído de cenas violentas 

e/ou eróticas, as obras poderiam atuar como um veículo corruptor de mulheres, afinal, o 

posicionamento feminino diante do que lia era considerado normalmente acrítico.  

Nessa perspectiva, separava-se a literatura voltada aos homens daquela tipicamente 

feminina. Em O primo Basílio, tal distinção é claramente exposta, uma vez que Luísa é 

apresentada como leitora de produções românticas, a exemplo de Alexandre Dumas e Walter 

Scott. A referência à leitura da mãe dessa personagem também manifesta a existência de uma 

criação destinada especificamente à mulher: “A mamã ressonava baixo, com os pés 

embrulhados numa manta, o volume da Biblioteca das damas caído sobre o regaço” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 22, grifo meu).   
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Já o homem tinha a vantagem de ser um leitor livre e poder escolher o tipo de texto 

que preferisse. No enredo queirosiano, a leitura realizada por Basílio e o propósito que ele 

institui para tal prática denotam facetas desse personagem que, embora de maneira bem 

diferente, partilha com Jorge a adequação a um perfil social masculino. Enquanto esse último 

optava, como se verá adiante, por leituras de cunho informativo e objetivo, encarnando um 

padrão de homem sério e provedor, Basílio constituía o perfil de um conquistador, sempre em 

busca de mais um artifício de sedução, entre eles a palavra escrita.  

Jorge casara-se com Luísa a princípio para aplacar a solidão, após a morte da mãe. A 

rotina com a esposa era bastante confortável, sem sobressaltos. Tinha por ela um respeito que 

se assemelhava à devoção, ao passo que a julgava inocente, alheia às malícias mundanas e, 

por isso mesmo, vulnerável a elas. Sentia-se absolutamente responsável pela condução dos 

atos de sua mulher e o fato de ela mostrar-se passiva não o irritava, ao contrário, inspirava-lhe 

maiores cuidados. Ele guiava os passos de Luísa, sem por isso deixar de respeitá-la e de 

externar-lhe ternura, carinho, pois, na sua concepção, era natural ao homem a postura de uma 

certa liderança com relação ao comportamento feminino que deveria manter-se sempre 

subserviente.  

Basílio, no entanto, já surge na trama incitando Luísa à transgressão, com seus 

cumprimentos bastante efusivos e seu ar de desejo explícito. Logo de início, ciente de que 

Jorge afastara-se em uma viagem, já cogita artifícios para persuadi-la e assim satisfazer os 

ímpetos que ela lhe despertava. Logo nas primeiras visitas que faz à prima, ele comenta que 

se dedicava à leitura de uma obra intitulada A mulher de fogo, do autor francês Belot. E para 

aguçar a curiosidade de Luísa, uma vez que a supunha leitora de romances, como era comum 

às mulheres de sua classe, acrescenta: “É um romance, uma novidade. [...] Talvez um pouco 

picante; não to aconselho!” (QUEIRÓS, 2004, p. 73). Aparentemente preservando o recato da 

prima, Basílio na verdade instigava-lhe o interesse por um texto que poderia entusiasmá-la e 

estimular a sua sensualidade – pois se tratava de uma leitora influenciável – e desse modo seu 

plano de seduzi-la já seria iniciado. Além disso ele, habilmente, vale-se do poder de sedução 

da própria leitura literária, que pode instigar o leitor a conhecer novas perspectivas e 

temáticas, afinal, como declara Nunes (1998), a linguagem no texto literário tem a capacidade 

de atrair quem o lê, pois possui um apelo estético que pode conduzir a um universo fictício 

convidativo. Apostando nessa habilidade típica da arte literária, o personagem Basílio tenta 

motivar na prima uma leitura que poderia favorecer os interesses dele.  
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Esse homem passa a agir em busca da saciedade de seus desejos meramente físicos, 

sem sequer considerar qualquer consequência advinda disso. O trecho a seguir mostra uma 

conversa que ele tem com o seu companheiro de viagem Reinaldo, a respeito da prima: “- E 

eu, pedaço de asno, que estava quase decidido a não a vir ver! Está de apetite! Está muito 

melhor! E sozinha em casa; aborrecidinha talvez!...” (QUEIRÓS, 2004, p. 56). O tédio de 

Luísa e a ausência do marido facilitavam as estratégias premeditadas por Basílio que, fingindo 

um interesse afetivo genuíno, procurava iludir a prima, despertando sua vaidade com elogios e 

juras de amor. Desse modo, conhecendo a índole romântica daquela mulher e o poder de 

influência da leitura, resolve emprestar-lhe o romance que outrora lhe apresentara e negara – 

A mulher de fogo. Tal obra reafirmava a explícita divisão entre a leitura destinada a homens e 

a mulheres. Esse romance francês integrava uma coleção designada como “Leituras para 

Homens” 
2
, por isso, Basílio, sendo um hábil leitor, investe em um provável interesse de 

Luísa em ler o livro, porque instigada pelo proibido. Além disso, criava-se uma oportunidade 

de ela variar as suas leituras, sempre pautadas em moldes românticos ou vinculadas ao 

“Almanaque das senhoras” (QUEIRÓS, 2004, p. 84). Astuto, Basílio percebe a conveniência 

da oferta para os seus propósitos de sedução e oferece-lhe o romance. A literatura, portanto, 

passa a favorecer uma leitura que participa de um processo de conquista.  

As investidas de Basílio eram sempre premeditadas, de forma a parecer o mais 

convincente possível, para assim enredar a prima. Desse modo, mais uma vez ele se vale da 

sua experiência como galanteador, criando, através da leitura, uma nova estratégia de 

sedução. O trecho abaixo mostra as circunstâncias em que ele redige, para Luísa, uma carta 

romântica:  

 Compusera aquela prosa na véspera, no Grêmio, às três horas, depois de [...] 

dois copos de cerveja e uma leitura preguiçosa da Ilustração. E terminava, 

exclamando: - “Que outros desejem a fortuna, a glória, as honras, eu desejo-te a ti! 

Só a ti, minha pomba, porque tu és o único laço que me prende à vida, e se amanhã 

perdesse o teu amor, juro-te que punha um termo, com uma boa bala, a esta 

existência inútil!” – Pedira mais cerveja, e levara a carta para fechar em casa, num 

envelope com o seu monograma, “porque sempre fazia mais efeito” (QUEIRÓS, 

2004, p. 134). 

 

Conhecendo o caráter impressionável de Luísa, aquele homem sabia que uma maneira 

bastante eficaz de atraí-la e envolvê-la seria através de textos, dizeres amorosos e 

sentimentais. Ao ler as palavras que supostamente traduziam as emoções de Basílio, sua 

                                                           
2
  Conforme Cunha (2004), ao ser traduzido para o português, o romance A mulher de fogo integrou a referida 

coleção e tornou-se uma obra destinada exclusivamente à leitura masculina. 
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prima render-se-ia, comovida e extasiada. Ele se utilizava da leitura como um recurso de 

sedução porque, diferentemente de Luísa, era um leitor habilidoso, sabia utilizar-se da sua 

experiência com livros que já lera e assim podia recomendar o que fosse mais propício aos 

seus interesses, como de fato fizera. Também, como leitor ardiloso, conhecia técnicas de 

escrita que certamente impressionariam uma leitora sonhadora e passiva como era a sua 

prima, por isso, redigia cartas românticas nos moldes que decerto a agradariam.  

Em cena anterior àquela em que Basílio redige a carta, o narrador queirosiano, de 

forma irônica, revela a ingenuidade de Luísa ao supor o tipo de leitor que era o seu primo. Ao 

tentar resistir às suas investidas, ela cogita escrever-lhe uma carta, pedindo que se afastasse; 

seleciona as palavras de modo a parecer “seca e fria; não diria meu querido primo, mas 

simplesmente primo Basílio” (QUEIRÓS, 2004, p. 93, grifos do autor). Diante dessa sua 

suposta aspereza, Luísa imaginava a reação dele, com base num comportamento que na 

verdade era seu: “E que faria ele, quando recebesse a carta? Choraria, coitado! Imaginava-o 

só no seu quarto de hotel, infeliz e pálido [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 93). Luísa julgava o 

primo por si, transferia para ele a expectativa de um comportamento passional típico da 

personalidade dela. Porém, como o próprio Eça define, em carta a Teófilo Braga, Basílio era 

“um maroto, sem paixão nem a justificação da sua tirania, que o que pretende é a 

vaidadezinha de uma aventura, e o amor grátis” (p. 327).     

Por outro lado, o próprio Eça também enfatizava que o perfil do conquistador era 

muitas vezes aclamado na mentalidade burguesa. A mulher é que deveria preservar-se, pois, 

angariar cada vez mais amantes conferia somente ao homem uma valorização social. 

O homem que nunca teve uma amante casada é, segundo a apreciação 

mundana, ligeiramente ridículo, filósofo, caturra [...]. Mas se teve uma amante com 

publicidade e relevo, ah! é um homem! A sua fisionomia interessa e exala mistério. 

[...] E assim a glória cresce, com o número de seduções [...] (QUEIRÓS, 1946, p. 

214-15).  

 

Basílio opõe-se à outra figura central da trama – Jorge. Porém, embora de maneira 

diferente, este também compõe um padrão social associado ao homem. A partir dessas 

personagens do romance queirosiano, observa-se que, no contexto do século XIX, a ideia de 

masculinidade firmava-se ou através do perfil sedutor e aventureiro – como era o caso de 

Basílio – ou mediante um perfil de seriedade e firmeza, como se observa no caráter de Jorge. 

E as experiências de leitura estão sempre atreladas na definição de um ou de outro 

temperamento masculino.  
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“Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís 

Figuier que estivera folheando devagar” (QUEIRÓS, 2004, p. 15). A referência à leitura de 

um escritor que divulgava experiências científicas denota que os temas de interesse de Jorge 

refletiam o caráter prático e decidido de um homem que “nunca fora sentimental [...], tinha 

horror a dívidas e sentia-se feliz” (p. 16-7). Tais características são endossadas quando o 

narrador também revela a admiração do personagem pelo economista Bastiat. Mesmo o seu 

interesse por literatura associa-se à figura do escritor Antônio Feliciano de Castilho que, 

embora historicamente vinculado à estética romântica, manifestava tendências clássicas. 

Logo, das leituras de Jorge sobressaem aspectos de seu temperamento, marcado pela 

formalidade. Aquilo que lê também indica a sua adequação a um perfil social masculino 

atrelado à praticidade, a atividades bem objetivas e com impacto na sociedade, tais como o 

trabalho, os negócios e a economia. De acordo com Chartier (1999), o investimento 

intelectual feito por um leitor está atrelado à circunstância na qual esse indivíduo se insere; 

considerando o exemplo da ficção, nota-se que Jorge, ainda que não perceba, relaciona suas 

leituras à sua atuação social.  

O marido de Luísa só volta sua atenção a uma leitura de caráter sentimental quando 

atende a um pedido de seu primo Ernestinho. Este queria a sua opinião sobre uma obra 

dramática que estava compondo e que, na trama queirosiana, terá um duplo propósito. 

Primeiramente, o drama Honra e paixão – texto de ficção que aparece dentro da trama 

também fictícia de O primo Basílio – servirá como uma caricatura de uma produção literária; 

além disso, irá também promover a discussão acerca do adultério feminino.  

Mediante a descrição de tal peça, o narrador queirosiano perpassa um discurso crítico 

que tem por alvo uma fórmula desgastada de linguagem: a que é repleta de lugares-comuns e 

sentimentalismos. Para além da censura a um estilo literário, o drama criado por Ernestinho 

também motiva a discussão sobre o adultério da mulher. Como o seu enredo apresenta tal 

situação, permite que os leitores de O primo Basílio conheçam as opiniões de Jorge acerca do 

comportamento recomendado às mulheres, pois ele é leitor de Honra e paixão. O marido de 

Luísa se mostra radicalmente severo, ao ser questionado sobre um possível perdão para a 

mulher adúltera, personagem da peça de teatro: “Sou inteiramente pela morte. E exijo que a 

mates, Ernestinho! [...] Falo sério e sou uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 40-1).   
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A peculiar ironia de Eça de Queirós transparece, uma vez que mais tarde aquele 

mesmo homem, tão rígido enquanto leitor, se descobrirá tão tolerante quando passa a 

vivenciar uma situação semelhante a do texto teatral lido, afinal ele também será traído. Jorge, 

contrariamente ao que demonstra no início da trama, não apenas perdoa a sua esposa adúltera 

como sofre ao vê-la definhando, corroída pelo medo e pela culpa. E foi novamente uma cena 

de leitura que viabilizou a descoberta da traição de Luísa. Dividido entre a curiosidade e a 

obediência aos seus princípios, Jorge hesita entre abrir ou não uma carta recebida em casa, 

mas que era endereçada à Luísa. “Não conhecia a letra; era de homem, vinha da França... 

Atravessou-o um desejo rápido de a abrir. Mas conteve-se, atirou-a para cima da mesa, 

embrulhou devagar um cigarro” (QUEIRÓS, 2004, p. 300).  

O desejo de ler a correspondência da esposa colocava os princípios daquele homem à 

prova. Embora soubesse que tal leitura representava uma invasão de privacidade, angustiava-

se com a vontade de apoderar-se do conteúdo da carta. Ele até tenta substituir tal leitura por 

outra, mas fracassa em seu intento, pois, ler apenas para preencher o tempo e assim driblar um 

desejo não condizia com o seu temperamento decidido. “Para que lhe escreviam de França? 

Quem? Voltou ao escritório, mas aquela carta sobre a mesa irritava-o: quis ler um livro, 

atirou-o logo impaciente [...]” (p. 300).  

O fato de a carta vir de outro país aguçava ainda mais o seu ímpeto de leitor curioso e 

prático. Desse modo, Jorge vai reunindo argumentos para justificar para si próprio e também 

para fornecer uma possível explicação à esposa sobre o porquê da violação da 

correspondência.   

Agarrou então a carta, quis ver, através do papel delgado do envelope; os 

seus dedos, mesmo irresistivelmente, começaram a rasgar um ângulo do sobrescrito. 

Ah! Não era delicado aquilo!... Mas a curiosidade que governava o seu cérebro 

sugeriu-lhe toda a sorte de raciocínios, com uma tentação persuasiva: - Ela estava 

doente, e podia ter alguma coisa urgente: se fosse uma herança? Depois ela não tinha 

segredos, e então em França! Os seus escrúpulos eram pueris! Dir-lhe-ia que a abrira 

por engano (QUEIRÓS, 2004, p. 300).   

 

A cena descrita nesse momento da narrativa queirosiana indica o poder de atração da 

leitura, especialmente quando ela se insere no contexto do proibido. Revela também o quanto 

o conteúdo daquilo que se lê, em circunstâncias indevidas, pode gerar consequências drásticas 

para o leitor, abalando seu estado emocional e revolucionando sua rotina.  
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A personagem Juliana, antes de Jorge, já havia lido a correspondência da patroa e 

tinha descoberto o seu adultério, ficando bastante agitada, porém não com a surpresa – pois já 

desconfiava – mas com os lucros que poderia obter, a partir de tal leitura, pois na verdade 

aquilo representava para ela um grande trunfo. Jorge, por sua vez, também manifesta 

alterações emocionais, a partir do que lê, ficando com os “olhos vagos, os beiços a tremer [...], 

desvairado, e atirando-se de bruços para cima da mesa, rompeu a chorar, rolando a cabeça 

entre os braços, mordendo as mangas, batendo com os pés, louco!” (QUEIRÓS, 2004, p. 

301). É notável a relação entre a leitura proibida e as fortes reações emocionais, como se 

observou nas citadas personagens leitoras.  

De acordo com Cunha (2004), o objeto livro e a prática da leitura atuam na ficção 

queirosiana sob motivações e circunstâncias diversas. Com base nisso, verifica-se que o 

personagem Jorge, após ler a carta reveladora do adultério da esposa, dedica-se à leitura de 

toda a correspondência que recebera de Luísa enquanto esteve viajando, “procurando 

descobrir nas palavras sintomas de frieza, a data da traição!” (QUEIRÓS, 2004, p. 302). Nota-

se que a sua busca, naquilo que lê, é por indícios que o conduzam a informações não-

expressas, embora as procure através da palavra escrita. Esta, da maneira como é lida, nesse 

caso, poderia revelar muito mais do que o significado imediato, por isso, Jorge empenhava-se 

numa releitura. Quando recebeu as cartas, ainda durante a sua viagem, leu-as sem qualquer 

intenção além da compreensão do conteúdo; porém, num outro contexto, visando à descoberta 

de maiores detalhes sobre o comportamento dissimulado da esposa, Jorge busca dados outros, 

além dos que se apresentam no texto.   

Em outro momento de O primo Basílio, mais uma cena de leitura se apresenta, mas 

sob nova motivação. Para afastar as angustiantes reflexões oriundas das revelações que tivera, 

Jorge recorre à leitura literária como fuga, numa tentativa desesperada de esquecer, ao menos 

momentaneamente, o tormento por que passava. “O resto da noite procurava ler: começava 

um romance, mas nunca ia além das primeiras linhas; esquecia o livro, e com a cabeça entre 

as mãos punha-se a pensar [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 304).  

Após a revelação do adultério, obtida pela violação da carta de Basílio para Luísa, 

Jorge passa a realizar outros tipos de leitura, que destoam da maneira tradicional de ler, 

todavia, ampliam a sua percepção acerca dos acontecimentos ocorridos enquanto esteve 

ausente. Ele passa a fazer uma leitura bem abrangente e que lhe permite elucidar fatos antes 

desconhecidos, a exemplo das estranhas condescendências de Luísa para com Juliana. Tal 
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“cumplicidade” agora se esclarecia para Jorge, que passa a compreender a participação da 

criada naquela aventura amorosa clandestina.  

A análise dessas formas de leitura está embasada na concepção de “escritura” 

apresentada por Derrida (2006). Na sua perspectiva, ela não se define apenas nos moldes 

comuns, sob a forma gráfica, mas também está associada à ausência, a um espaço a ser 

ocupado pelo imprevisível, pelo novo. A escritura, para Derrida (2006) relaciona-se ao vazio 

porque não representa necessariamente a fala e os estados de alma a ela atribuídos, conforme 

a visão aristotélica. Tal vazio pode ser preenchido por significados os mais diversos. Assim, 

não apenas aquilo que se pode grafar pode ser lido, há outros modos de inscrição 

perfeitamente legíveis, porque dotados de sentido e, ainda que este não se revele com maior 

clareza, à maneira do texto escrito, pode ser captado por um leitor atento, observador. Ao 

descobrir o adultério da esposa, o personagem Jorge desenvolve estratégias de leitura que lhe 

permitem não apenas compreender algumas circunstâncias acerca do romance entre Luísa e o 

primo, como também elaborar suposições bem coerentes a respeito de tal situação, a exemplo 

do local de alguns encontros de ambos.  

Nesse sentido, observa-se que é o cenário da casa onde vivia que passa a ser lido por 

Jorge de forma nova, como se cada elemento, seja um móvel ou a própria estrutura física do 

lugar, lhe remetesse a um significado associado àquele adultério.   

  Às vezes punha-se a fitar os móveis no quarto, na sala, a sondá-los como se 

quisesse descobrir neles os vestígios do adultério. Ter-se-iam sentado ali? Ele teria 

ajoelhado aos pés dela, acolá sobre o tapete? Sobretudo o divã tão largo, tão 

cômodo, desesperava-o; tomou-lhe ódio. Veio a detestar mesmo a casa, como se os 

tetos que os tinham coberto, os soalhos que os tinham sustentado tivessem uma 

cumplicidade consciente (QUEIRÓS, 2004 p. 305).  

 

A disposição dos objetos da casa funcionava como um registro em que aquele homem 

lia o desenrolar das possíveis cenas amorosas vividas pelo casal, imaginando detalhes. O 

cenário lido, portanto, influencia os pensamentos e as emoções do personagem. O narrador 

enaltece os móveis e os objetos de decoração de forma a fazê-los participar do desequilíbrio 

desse marido que observava a própria casa de uma outra maneira, tomado por uma torturante 

curiosidade em saber quais os locais ocupados pelos amantes. Fica explícita a interferência do 

cenário nas questões íntimas de Jorge, a partir da leitura que ele faz da casa, que passa a ser 

ressignificada após a descoberta da traição. Jorge lê o mesmo ambiente doméstico como se 

fosse novo, inédito e nunca antes decifrado. Infere daquele espaço informações que davam 
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uma outra dimensão à sua concepção acerca do comportamento da esposa; é como se naquela 

casa estivessem impressas novas narrativas por ele detectadas e refletidas.   

Como sabia que a esposa tinha também um local específico para encontros com o 

primo, Jorge afligia-se ao sair à rua, seus pensamentos irrefreáveis levavam-no a olhar tudo à 

sua volta, imaginando o cenário onde se dera a traição, batizado pelos amantes de “Paraíso” – 

“as carruagens mesmo que passavam davam-lhe a suspeita de a terem conduzido ao rendez-

vous, e todas as casas lhe pareciam a fachada infame do Paraíso” (QUEIRÓS, 2004, p. 309). 

Lopes (2007) propõe que se considere a paisagem, numa narrativa literária, não apenas 

como um espaço geográfico mas também como a própria história narrada, caso haja uma forte 

integração entre os espaços e os afetos.  Extremamente detalhista, a narrativa de Eça de 

Queirós pode proporcionar a nítida visualização dos locais descritos. É uma típica 

característica desse autor a linguagem plástica e, no tocante à caracterização de cenários, vê-

se que eles interagem com os protagonistas, numa montagem de cenas em que, mediante a 

objetividade das descrições, capta-se o íntimo do personagem em determinada situação. E 

essa percepção do conflito interior contribui sobremaneira para o entendimento e para a 

apreciação da obra, conforme se observa em fragmentos como o que está transcrito a seguir: 

“Jorge não pôde destacar os olhos do divã. Veio mesmo sentar-se nele – passava a mão sobre 

o estofo às listras; e sentia um prazer doloroso em verificar que fora ali!” (QUEIRÓS, 2004, 

p. 306, grifo do autor). 

Não apenas os cenários se inscrevem e atraem a atenção do leitor Jorge. As expressões 

faciais de Luísa, já prostrada e doente, interessavam-no como algo a ser lido, decifrado, no afã 

de encontrar mais indícios comprovadores do seu envolvimento com Basílio. 

Como ela dormitava, ficava imóvel a olhá-la feição por feição, com uma curiosidade 

dolorosa e imoral, como para lhe surpreender no rosto vestígios de beijos alheios, 

esperando ouvir-lhe nalgum sonho da febre murmurar um nome ou uma data; e 

amava-a mais desde que a supunha infiel, mas de um outro amor, carnal e perverso. 

Depois ia-se fechar no escritório, e movia-se ali entre as paredes estreitas, como um 

animal numa jaula (QUEIRÓS, 2004, p. 302).  

 

Embora tenha ficado enfurecido ao descobrir-se traído, Jorge acaba por destoar do 

padrão social masculino da época, no qual se enquadrava perfeitamente até então. A situação 

por que passava exigia-lhe, nos moldes da mentalidade burguesa, uma enérgica punição para a 

esposa adúltera. Encerrá-la em um convento seria a opção menos drástica e condizente com a 

suposição de Luísa, quando esta cogitou possíveis reações do marido, caso ele constatasse o 
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relacionamento ilícito que ela tivera. Entretanto, contrariando a sugestão que dera 

anteriormente, ao primo Ernesto, para o desfecho do drama lido – Honra e paixão – em que 

optara pela morte da protagonista adúltera, Jorge calou seu orgulho de homem e de marido – 

tão relevantes no contexto do século XIX – em prol de uma causa maior: o restabelecimento 

da mulher, que se encontrava gravemente doente na ocasião. Ele conteve a sua dolente 

aflição, uma vez que fora advertido pelo médico de que Luísa necessitava de absoluto repouso 

e tranquilidade. A princípio teve ímpetos de vingar-se a qualquer custo, rememorando a 

leitura da carta de Basílio, mas, conteve-se, temendo agravar o estado de saúde dela.  A 

nobreza de sua personalidade, nesse momento, era que ditava suas atitudes diante daquela 

situação. E, conforme demonstra o trecho acima transcrito, misturados aos seus sentimentos 

de ira e revolta, estavam também o ciúme e a dor, afinal sua esposa parecia-lhe agora ainda 

mais atraente, uma vez que despertara interesses alheios.  

Somente quando Luísa teve significativa melhora, seu marido, sem mais conseguir 

dominar-se, cobrou-lhe explicações acerca da carta lida. Mostrou o texto à esposa, deixando-a 

sem chance de defesa diante de uma prova cabal da sua traição: a palavra escrita, já lida e 

analisada por ele. Entretanto, ao ver a súbita reação de desvario que culminou num desmaio 

da mulher, ele assustou-se e de imediato perdoou-lhe, deixando claro que a relevância não 

estava em nenhum outro fato, mas, na sua saúde. Esta era a prioridade. Embora mortificado 

com as revelações que as suas leituras lhe possibilitaram, Jorge foi capaz de esquecer a 

traição, a fim de não debilitar ainda mais a esposa. E à medida que o estado dela agrava-se, 

ele passa a se culpar por ter exigido explicações relativas à correspondência lida. Imagina que, 

de certo modo, contribuiu para o padecimento que conduzia Luísa à morte, pois foi a reação à 

leitura que o impulsionou a interrogá-la, embora ainda estivesse fragilizada. Jorge minimizou 

o adultério, contrariando a moral burguesa, ao perceber “cortado de pressentimentos” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 311), que Luísa poderia não se curar: “esquece-se tudo. Foi uma coisa 

que passou...” (p. 311).  Porém, esse esquecimento seria uma espécie de acordo firmado 

apenas entre o casal, pois, perante os amigos e demais pessoas que partilhavam da mesma 

esfera social, o adultério seria ocultado, a fim de manter a aparência de respeitabilidade, 

condizente com a normas de conduta social.  

Corroeu-se de remorso, implorou o perdão da esposa, a culpa agora recaía sobre ele, 

numa nova inversão de papéis estabelecida pela narrativa queirosiana: antes a criada Juliana, 

para não denunciar o adultério, havia obrigado a patroa a executar o seu serviço de empregada 

e agora era Jorge quem suplicava o perdão de quem o havia traído. “Escuta-me. Ouve, pelo 
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amor de Deus. [...] Não me deixes neste mundo, não tenho mais ninguém! Perdoa-me. Dize 

que sim. Faze sinal ao menos. Não me ouve, meu Deus!” (QUEIRÓS, 2004, p. 316). A 

iminência da morte inocentava Luísa, que parecia naquela ocasião, aos olhos do marido, a 

mesma mulher frágil e ingênua de outrora, ele tinha por ela o mesmo desvelo, mantinha-se 

todo o tempo ao redor de sua cama, sofrendo drasticamente por ter que se separar dela. O 

sentimentalismo aflora-lhe e o homem sério, leitor de obras informativas, técnicas, dá lugar ao 

homem emotivo, passional que poderia até aproximar-se de um herói de um texto romântico 

que tanto agradava Luísa. Quando de fato ela vem a falecer, o desespero de Jorge é intenso, 

um misto de angústia pela perda e remorso pelas cobranças que lhe fizera, com base nas 

leituras realizadas.   

Já Basílio, mantendo firmemente seu perfil de conquistador, ao saber da morte de 

Luísa, assusta-se um pouco, porém, lamenta com o seu amigo Reinaldo não a morte da jovem 

senhora mas sim o fato de ele não ter trazido a Lisboa consigo uma amante francesa. Fazem 

uma derradeira leitura acerca dos comportamentos de Luísa e concluem que ela “era um 

trambolho” (QUEIRÓS, 2004, p. 326). Tal conclusão é obtida mediante a avaliação da vida 

burguesa que essa mulher levava, diferentemente dos padrões franceses:     

não era uma amante chic; andava em tipóias de praça [...] casara com um reles 

indivíduo [...]; vivia numa casinhola; não possuía relações decentes [...]; não tinha 

espírito, não tinha toilette... que diabo! (QUEIRÓS, 2004, p. 326).  

 

Em suma, observa-se que a leitura é uma prática que permeia toda a narrativa de O 

primo Basílio e contribui bastante para a percepção de comportamentos masculinos que 

compunham estereótipos sociais. Sempre orientado por um viés crítico, Eça de Queirós, 

através dos personagens Jorge e Basílio, apresenta motivações diferentes que conduzem o 

indivíduo à leitura. Observa-se também a maneira como tais circunstâncias revelam perfis 

sociais embasados em categorias de comportamentos típicos do século XIX, no que se refere 

principalmente às atribuições e limites que norteiam homens e mulheres.   

Jorge acaba por afastar-se, ao fim do enredo, do padrão masculino burguês que elege a 

seriedade, a firmeza de decisões e a superioridade do homem com relação a assuntos sociais e 

também conjugais. Ele não apenas perdoou a esposa adúltera como pretendia manter o seu 

casamento apesar da traição sofrida. Esta, no contexto oitocentista, normalmente era admitida 

apenas quando era o homem quem vinha a trair. O adultério feminino era fortemente 

repudiado e por isso mesmo temiam-se certas leituras que poderiam favorecê-lo. O que o 
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personagem Jorge leu permitiu a elucidação de fatos outrora desconhecidos, mas, a 

expectativa de um comportamento mais intransigente, com relação às descobertas que fez, foi 

contrariada. Tal postura era esperada justamente com base nas informações acerca do seu 

temperamento, expressas mediante outras leituras que realizava no início da trama.   

Já Basílio não surpreende o leitor do romance queirosiano. Como em todas as suas 

atitudes, sempre dotadas de um interesse muito particular, a leitura também servia-lhe de 

artifício para a conquista, para a sedução. E o modo como reage à morte da prima só endossa 

o seu caráter leviano e superficial. 

Dessa maneira, percebe-se que a semelhança entre ambas as representações 

masculinas citadas também se define no âmbito das leituras que realizavam: os dois eram 

avessos a sentimentalismos – muito embora em Jorge a emotividade tenha aflorado, com a 

iminente morte de Luísa – e eles também desfrutavam da liberdade, tipicamente masculina na 

época, de poder escolher o que e como ler, além de logicamente poderem atuar nas suas vidas 

de maneira também livre, ainda que sob a perspectiva de um perfil social. Embora este 

também existisse, era acentuadamente mais vantajoso que o padrão de comportamento 

imposto à mulher. Nota-se que as restrições que iam desde as leituras até as imposições de 

comportamento e de atuação social, eram bem mais rígidas quando destinadas às figuras 

femininas.  

Assim, evidencia-se que a leitura que Eça fazia da sociedade de seu tempo é infiltrada 

na sua narrativa literária e pode ser percebida e analisada mediante a composição de seus 

personagens leitores. E estes não se restringem a Jorge e Basílio, havendo composições de 

mulheres leitoras cuja análise também permite a percepção de outras informações acerca do 

contexto social e da crítica queirosiana expressa a partir de O primo Basílio, como se verá no 

capítulo a seguir que procura desnudar o universo feminino representado nesse romance.  
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3 Literatura e denúncia social: o universo feminino em O primo Basílio 

Sobre a nudez forte da verdade, 

o manto diáfano da fantasia. 

        (Eça de Queirós) 

  

3.1 Luísa – a leitura feminina e a afirmação de um perfil social    

 

A leitura, especialmente de romances, conforme já mencionado, estabelecia-se como 

uma prática cultural feminina, o que denotava a condição de inferioridade atribuída à mulher, 

pois tal gênero artístico, em certo período histórico, estava relacionado a um entretenimento 

fútil, permeado de emotividade, sem qualquer direcionamento crítico. Primeiramente, no 

período de seu surgimento (séc. XVIII), o gênero fora até mesmo recomendado pela crítica e 

pelos religiosos, por possuir um forte teor moralista e poder, dessa maneira, promover um 

processo de edificação moral, através da leitura; porém, quando o romantismo se instaura e 

traz consigo fortes apelos sentimentais, emotivos, a forma romanesca passa a representar um 

veículo que poderia desvirtuar os princípios femininos; muito embora a narrativa romântica 

ainda continuasse a exaltar, comumente, o casamento e a vida afetiva como únicas 

possibilidades de realização da mulher. Tal situação se dava porque não lhe era permitida uma 

atitude questionadora, de modo que ela pudesse enxergar, em algumas representações 

literárias, um padrão de comportamento feminino com o qual poderia não concordar, afinal, 

como coloca Culler (1999), “ambas as asserções são completamente plausíveis: que a 

literatura é o veículo de ideologia e que a literatura é um instrumento para sua anulação” 

(CULLER, 1999, p. 45).  

O romance, aclamado no período de seu surgimento pelo forte teor moralista que 

possuía, foi mais tarde, à medida que se desenvolvia, considerado uma influência nociva para 

as senhoras da época. Abreu (2007), comentando a opinião de censores do século XIX, relata 

que eles consideravam que a leitura romanesca parecia ameaçar as instituições mais 

essenciais, como a família e a religião. A leitura de romances, a partir desse século, enfatizava 

um estereótipo de romantismo atrelado à mulher e muitas vezes essa prática foi considerada 

um hábito pernicioso, que poderia corromper as suas virtudes.  Acreditava-se que através dos 

livros ela se desligava do “mundo real”, poderia entregar-se à fantasia, a aventuras e cenas 

emotivas que comprometiam os seus papéis de mãe e esposa. Não era questionado se tais 

papéis satisfaziam a mulher, se eram realmente esses os seus propósitos de vida; 
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simplesmente suas atuações sociais já estavam definidas e, consequentemente, de modo 

bastante restrito, uma vez que era sempre uma mente masculina que as determinava.  

A leitura de romances, portanto, poderia representar um meio de a mulher ter acesso a 

outras formas de comportamento e de pensamento que porventura destoassem da sua 

realidade mais próxima; nesse sentido, a literatura marcava um veículo de expansão do 

universo feminino e isto poderia não ser recomendável às senhoras de então, que deveriam 

continuar exercendo sempre as mesmas atribuições sociais. Por outro lado, nota-se que essa 

leitura literária mesmo apresentando à mulher novas possibilidades de percepção, ainda assim 

trazia, quase sempre, como marca feminina a realização pessoal pelo casamento, pela via 

amorosa, tendo uma presença masculina a direcionando. Desse modo, as mulheres manter-se-

iam absolutamente dependentes, limitadas a um tipo de vida que não lhes permitia agirem por 

si mesmas, desenvolvendo as próprias convicções. E isto se manifestava no seu 

comportamento de leitura, muitas vezes sem nenhuma visão crítica, pois esta poderia fazê-la 

questionar o seu modo de vida.  

A literatura representa, por exemplo, de uma maneira potencialmente 

intensa e tocante, o arco estreito de opções historicamente oferecidas às mulheres e, 

ao tornar isso visível, levanta a possibilidade de não se aceitar isso sem discussão 

(CULLER, 1999, p. 45).  

 

Para discutir, seria necessário que a mulher percebesse a estreiteza de seu universo e 

que também tivesse condições de dar vazão à sua voz, porém, seria bastante difícil romper 

com um modelo social já instituído e fortalecido. Além disso, ela precisaria enxergar a 

literatura como um veículo que promove a reflexão, podendo, inclusive, alargar a percepção; 

todavia, todo um contexto sócio-cultural impedia tal mudança.  

O escritor Eça de Queirós denuncia, nas suas crônicas e mais tarde no seu texto 

literário, a clausura do universo feminino como causa para a condição de distanciamento 

intelectual em que a mulher se encontrava.  

Em Portugal, as mulheres, excluídas da vida pública, da indústria, do 

comércio, da literatura, de quase tudo, pelos hábitos ou pelas leis, ficam apenas de 

posse de um pequeno mundo, seu elemento natural – a família e a toilette. Daqui 

provém que as senhoras reunidas, conversando, giram – como borboletas em torno 

de um globo de candeeiro – em volta destes dois supremos assuntos: vestidos e 

namoros (QUEIRÓS, 1946, p. 120-1). 

Ao seu modo, bastante irônico, o escritor português reforça que os assuntos femininos 

eram notadamente fúteis, mas é interessante perceber que ele também expõe as razões que 
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impulsionavam as mulheres a esse perfil: elas eram excluídas de qualquer participação 

relevante nas áreas sociais, fosse pelas convenções ou mesmo pelas leis estabelecidas. E tal 

situação se estendia desde a época em que eram solteiras até o casamento, quando as novas 

atribuições femininas passavam a ser o cuidado com a casa, as atenções aos filhos e ao 

marido, ou seja, a exclusão do mundo social perdurava.  

Da Cal (1969, p. 50-3) salienta que o estilo literário do escritor português vai muito 

além da expressividade verbal, as palavras seriam um mecanismo através do qual, de maneira 

implícita, faz-se presente a sua concepção subjetiva do mundo e sua maneira particular de 

transformá-lo, adaptando-o a sua percepção. Segundo Belline (1997, p. 522-6), Eça de 

Queirós, com suas considerações críticas, mostra-se à frente de seu tempo, antecipando as 

teorias feministas que ressaltam como os processos sociais e psíquicos contribuem para 

perpetuar as desigualdades de gênero, envolvendo inclusive as criações literárias, afinal, estas 

se relacionam estreitamente com os aspectos sócio-culturais. Culler (1997, p. 52-60) afirma 

que a crítica feminista já considerou a ideia de continuidade entre as experiências da mulher 

nas estruturas sociais e familiares e suas experiências como leitoras, pertençam estas à ficção 

literária ou não. Nota-se, portanto, que a percepção e os papéis sociais femininos podiam 

conduzir a mulher a realizar uma leitura condicionada aos padrões impostos que muitas vezes 

a inferiorizavam. Observa-se, portanto, que essa limitação a que a mulher estava submetida 

determinava o modo como ela lia – com pleno envolvimento e identificação, sem o devido 

distanciamento crítico – como também marcava o que era lido – comumente romances que 

estavam associados a romantismo, devaneios, escapismo.  

A própria ficção representa bem essa particularidade da leitura feminina, conforme já 

observado no capítulo anterior, na referência à obra do realismo francês – Madame Bovary – 

em que a personagem Ema desvincula-se de sua rotina tediosa, através dos romances que lê e 

passa a buscar emoções românticas, rompendo com normas sociais que lhe eram impostas. 

Verifica-se também na narrativa do realismo português de Eça de Queirós – O primo Basílio – 

uma temática semelhante que ressalta o envolvimento da literatura com aspectos sociais, 

enfatizando, inclusive, os efeitos da recepção literária e sua relação com uma possível função 

social: o distanciamento crítico, ausente tanto na representação feminina francesa quanto na 

portuguesa, pois, as obras expõem a participação social da mulher restrita aos “deveres” do 

casamento, em consonância com os valores burgueses, severamente condenados na estética 

realista.  



72 
 

Luísa, a protagonista queirosiana, é apresentada no início da narrativa numa situação 

de leitura e esta terá grande contribuição na caracterização dessa personagem. A figura do 

marido – Jorge – também surge no enredo numa cena de leitura e é significativa a diferença 

entre as obras que os dois leem; as preferências de cada um sugerem nitidamente um perfil 

psicológico e o papel social correspondente. Jorge, conforme já demonstrado anteriormente, 

interessa-se por leituras informativas, com temas sobre economia, por exemplo. Já Luísa, 

além do Diário de Notícias, é leitora assídua de romances, a exemplo de A dama das 

camélias, de Alexandre Dumas Filho, cuja trama exibe um intenso sentimentalismo. Tal 

caracterização já demonstra que as atividades masculinas eram sempre consideradas úteis, 

relevantes, já a mulher via na leitura um meio de vencer a apatia de uma rotina tediosa.  

Para Culler (1997, p. 70), foi criada uma oposição entre o masculino e o feminino, de 

modo que a cada universo equivale respectivamente a oposição racional/emocional, 

sério/frívolo. Luísa representava a feminilidade absolutamente emotiva e fútil. Faltava a ela 

uma experiência de vida e um modo de leitura, consequentemente, que lhe permitissem criar 

uma identidade que não se orientasse por normas pré-estabelecidas.  

Até o reencontro com o seu primo Basílio – um amor de juventude – percebe-se que 

Luísa levava uma vida extremamente tranquila, que tendia à ociosidade. Como era natural 

entre as senhoras da sua classe, ela possuía duas criadas em casa e passava os dias vivendo ao 

redor do marido; preenchendo as horas, em que ele se ausentava para o trabalho, com a leitura 

de romances românticos e a execução de músicas ao piano – uma rotina tediosa e preguiçosa, 

que revela a superficialidade dessa personagem. Ao mesmo tempo em que tais hábitos eram 

cultivados por ela mesma, eram também impostos pelas normas sociais vigentes:  

  Luísa espreguiçou-se. Que seca ter que ir se vestir! Desejaria estar numa 

banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada, e adormecer! Ou 

numa rede de seda com as janelas cerradas, embalar-se, ouvindo música! Sacudiu a 

chinelinha; esteve a olhar muito amorosamente o seu pé pequeno, branco como leite, 

com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas: - em meias de seda que 

queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a jornada, em três guardanapos que 

a lavadeira perdera (QUEIRÓS, 2004, p. 20).                       

 

 

 As preocupações que compõem o universo da personagem limitavam-se a questões 

irrelevantes, banais e a leitura é mais uma estratégia para preencher o vazio da sua rotina e 

driblar a passagem lenta das horas, não é um exercício que estimula o seu raciocínio. É válido 

destacar que a ociosidade observada no seu cotidiano revela a perspectiva crítica de Eça que, 

desde a escrita de As Farpas, já censurava a nula participação social da mulher que, impedida 
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de envolver-se em obrigações e deveres associados, por exemplo, a uma carreira profissional, 

vive, naquela época, imersa em um tédio limitador e “vai puxando o tempo pelas orelhas, 

derreada com sua ociosidade, e bocejando as horas” (QUEIRÓS, 1946, p. 115). Esse é o 

retrato do dia-a-dia da personagem Luísa que oscila entre ficar “ora estendida na causense 

lendo aos bocados, ora batendo distraidamente no piano pedaços de valsas” (QUEIRÓS, 

2004, p. 88). A leitura, nesse contexto, atua como uma atividade aplacadora do tédio, 

transportando a personagem para um mundo fantasioso, mais atrativo que o seu.   

  Outro ponto que revela a limitação do universo de Luísa é a subserviência ao marido. 

As suas amizades têm que ser autorizadas por Jorge, que permite apenas que frequentem a 

casa os amigos comuns ao casal, cuja reputação é aceitável socialmente. Ele proíbe o contato 

da esposa com uma amiga de infância, pois vê na aproximação delas uma influência nociva 

para a sua mulher. “Tudo, menos a Leopoldina” (QUEIRÓS, 2004, p. 24). A partir da 

expressão do marido de Luísa, já se pode perceber que essa mulher recebia forte censura. 

Numa sociedade com leis rígidas aplicadas ao comportamento feminino, a não obediência às 

normas de conduta acarretava a condenação social. A mulher transgressora era alvo de críticas 

e de comentários maldosos, o simples fato de ser vista em uma residência familiar, poderia 

comprometer a moral dos que compunham aquele lar. Isso explica a irritação de Jorge ao 

saber que Luísa consentira a visita de Leopoldina e justificava a sua ordem de não deixá-la 

entrar em casa: “– É por causa de ti! É por causa dos vizinhos! É por causa da decência!” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 30).  

 É válido destacar que a medida da moral burguesa dava-se com base na opinião dos 

vizinhos, estes eram os responsáveis pela emissão de juízos de valor a respeito da dignidade e 

honradez de um núcleo familiar. A meta burguesa era a manutenção das aparências, da 

reputação, e para conservá-las fazia-se necessário fugir do alvo crítico da vizinhança.  

 Jorge, ciente de que precisaria viajar para resolver questões de trabalho (tipicamente 

masculinas), faz recomendações ao amigo Sebastião, pedindo-lhe que passe a zelar por Luísa 

enquanto ele estiver fora. A figura masculina definia as diretrizes que a mulher deveria seguir 

e, nesse caso, como o marido – responsável direto pela condução do comportamento da 

esposa – estaria ausente, a incumbência da “vigília” é designada ao amigo íntimo. As 

precauções tomadas por Jorge buscam evitar o contato da esposa com a sua antiga amiga, uma 

vez que ela é “uma criatura que tem mais amantes que camisas [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 43).   

 Com a partida de Jorge, Luísa se vê entregue a um tédio ainda maior, pois ela não 

tem, nesse período, a obrigação de ocupar-se de certos cuidados para com ele e a leitura de 
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romances torna-se mais claramente um dos mecanismos para vencer o tédio e a angústia 

advinda disso: “estava tão farta de estar só! Aborrecia-se tanto! De manhã, ainda tinha os 

arranjos, a costura, a toilette, algum romance... Mas de tarde!” (QUEIRÓS, 2004, p. 58). O 

fato de não ter filhos também contribui para essa situação, afinal, os cuidados exigidos por 

eles, ocupariam os seus dias, numa perfeita adequação ao modelo feminino burguês de esposa 

e mãe.   

 Com relação à estética queirosiana, Da Cal (1969, p. 81-5) ressalta que o vocabulário 

utilizado no texto tem uma intenção objetiva, a serviço de uma visão de mundo e, desse modo, 

o léxico comum não é arrancado de seu uso convencional, ainda assim parece impregnar-se de 

um novo teor, permitindo uma série de associações e reflexos significativos. Com base nisso, 

nota-se que a caracterização, inclusive física, de Luísa favorece uma reprodução plástica de 

uma natureza moral – o uso de diminutivos confere à personagem uma certa fragilidade, 

aliada à dependência, à fraqueza. A partir da fugacidade de atitudes momentâneas, Eça 

consegue plasmar elementos psicológicos. “Era asseada, alegre como um passarinho” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 17); “Um sorriso vagaroso dilatou-lhe os beicinhos” (p. 21); “pasmada, 

saboreando, com um arzinho beato” (p. 26, grifos meus). 

Com a chegada de Basílio a Lisboa, voltam à mente de Luísa lembranças do namoro 

de ambos outrora. E o modo como ele a olhava desperta sua vaidade, principalmente porque 

ele agora é um homem rico e conhecia vários lugares do mundo em viagens que fizera. Sentir-

se desejada, por um homem assim, trazia-lhe genuína satisfação. Dantas (1999, p. 93-6) 

salienta que a chegada do primo e antigo namorado veio conferir, à vida dela, um grau de 

excepcionalidade; segundo o autor, está em jogo o amor próprio que a paixão por Basílio lhe 

instiga. Sentir-se alvo do interesse de um homem do porte de Basílio tornava-a mais 

importante, seu orgulho era ainda maior do que ser apenas a “esposa de Jorge”. Nessas 

circunstâncias, ela se vê impedida de recusá-lo, mostrando-se “impressionável, passiva, 

inconsistente, fraca e amoldável, enfim um verdadeiro fantoche” (DANTAS, 1999, p. 96). 

Machado de Assis (1962), ao criticar o romance O primo Basílio, não atribui a 

passividade apenas à Luísa; para ele a consciência do autor se sobrepõe às motivações 

internas dos personagens, como fator determinante nas sequências narrativas. Eles lhe 

parecem títeres, matéria inerte. Mas, na visão de Dantas (1999, p. 97-100), a superficialidade 

é característica típica de Luísa, afinal, são os sentimentos de Basílio que lhe confirmam a sua 

beleza, sedução e superioridade. Desse modo, conclui-se que ela adquire autoestima através 
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do que julga despertar no outro. Sua concepção a respeito de si mesma é estabelecida através 

da perspectiva alheia.  

O primo inspira em Luísa o tipo de vida que ela gostaria de ter, além de despertar 

também a possibilidade de uma vivência amorosa que ela sonhara experimentar e que só 

conhecia por meio dos romances que lia. Para Dal Farra (2004, p. 6-9), a atuação de Luísa, ao 

longo da narrativa, se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de 

leitura, ou seja, uma vez que ela absorvia certos clichês românticos, advindos das obras lidas, 

tornava-se “presa fácil” nas mãos de Basílio. Este seu primo parece emergir do universo 

fictício que tanto a agradava: era um homem rico, elegante, conhecia vários lugares do 

mundo, aos quais ela só tinha acesso através dos romances. Até mesmo a traição conjugal era-

lhe apresentada de modo idealizado, como se ele estivesse delineando uma narrativa que a 

impressionava e atraía: 

  Depois falou muito de Paris; contou-lhe a moderna crônica amorosa, 

anedotas, paixões chics. Tudo se passava com duquesas, princesas, de um modo 

dramático e sensibilizador, às vezes jovial, sempre cheio de delícias. E, de todas as 

mulheres de que falava, dizia recostando-se: era uma mulher distintíssima; tinha 

naturalmente o seu amante... 

 O adultério aparecia assim um dever aristocrático. De resto a virtude parecia 

ser, pelo que ele contava, o defeito de um espírito pequeno, ou a ocupação reles de 

um temperamento burguês (QUEIRÓS, 2004, p. 99).  

 

O poder de influência de Basílio era habilmente utilizado, uma vez que ele sabia como 

despertar a vaidade da prima, sendo galanteador, fazendo-a sentir-se desejada, irresistível. E 

isto se aliava ao fato de ele, também muito vaidoso, mostrar-se sempre superior às pessoas 

que se relacionavam com Luísa, de modo que ela passasse a julgar como um verdadeiro 

privilégio a convivência com esse primo, tão elegante e viajado. E, além disso, o fato de 

perceber o interesse dele, aparentemente afetivo, fazia-a supor que também ela era uma 

criatura esplendorosa. Assim, combinavam-se Basílio e Luísa, por um defeito comum a 

ambos: a excessiva vaidade. Ele, sendo extremamente pretensioso, iludia a prima, com 

elogios, promessas amorosas, e ela, por sua vez, comprazia-se por julgar-se bela, atraente. Tal 

aspecto é percebido principalmente na maneira como Luísa lê as cartas que Basílio lhe envia, 

a sua vaidade e autoestima são despertadas a partir de juras de amor e galanteios lidos no 

texto do primo.  

Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que 

lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor 

amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido; 
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sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa 

existência superiormente interessante [...] (QUEIRÓS, 2004, p. 134).  

 

Mas Basílio não era a única personalidade a influenciar Luísa. Leopoldina também 

despertava a sua admiração, tinha a coragem e a descontração que lhe faltavam, gozava a vida 

com uma certa liberdade, escolhia os homens com quem queria se relacionar, vestia-se de 

modo sedutor, fumava, enfim, não seguia o padrão recatado da senhora casada, muito embora 

estivesse subordinada também a um matrimônio. A vida dessa mulher parecia a Luísa muito 

atrativa, assim como a rotina de Basílio, com suas viagens e fatos excepcionais. Leopoldina 

para ela era como a “versão feminina” de seu primo, ousada e irreverente, de modo que ela 

considerava-a “uma heroína, e olhava-a com espanto como se consideram os que chegam de 

alguma viagem maravilhosa e difícil, de episódios excitantes” (QUEIRÓS, 2004, p. 26). 

Assim como Basílio lembrava a Luísa o herói dos romances que ela lia, Leopoldina também 

era admirada por parecer-lhe uma personagem de ficção, pois vivenciava aventuras, tinha uma 

rotina agitada. Luísa, circunscrita ao cotidiano doméstico, projetava em Leopoldina a 

personificação de uma heroína romântica, não exatamente pelos amantes que possuía, mas 

sim pelo fato de a vida da amiga ser mais intensa e prazerosa que a sua. Através dessa mulher, 

Luísa mais uma vez transferia referências de suas leituras para a sua vida prática, projetando-a 

para além da realidade.  

 Porém, Leopoldina havia feito um casamento infeliz e buscava nos relacionamentos 

extraconjugais a satisfação afetiva que ainda não encontrara. É significativa a cena em que 

confidencia a Luísa que está apaixonada por um poeta, revelando todo o teor romântico de sua 

índole, tão desprestigiada socialmente. O fato de o rapaz ser um poeta conferia-lhe um 

importante diferencial, na visão de Leopoldina, muito embora o narrador queirosiano 

afirmasse que a poesia por ele criada era “uma composição delambida, de um 

sentimentalismo reles, com um ar tísico, muito lisboeta, cheia de versos errados” (QUEIRÓS, 

2004, p. 28). Mais uma vez a ironia de Eça de Queirós se sobrepõe ao texto, numa severa 

crítica ao romantismo, pois até mesmo os caracteres físicos citados nessa passagem da 

narrativa, confundem-se com as informações reais acerca de alguns poetas românticos. Eça 

também condena a acentuada emotividade, típica do perfil feminino da época e que tanto 

contribuía, na visão do escritor, para a sua estreiteza intelectual. À Luísa agradavam os 

romances comoventes e sentimentais, Leopoldina também suspirava diante de um poema 

construído sob temáticas amorosas e a visão de mundo de ambas se constituía embasada 

apenas em preocupações de cunho emocional; à mulher não cabiam reflexões de ordem 
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social, financeira, científica, entre outras afins. O romance queirosiano denuncia tal limitação 

mediante representações femininas bastante verossímeis, considerando o contexto do século 

XIX; a trama confirma também como a presença masculina marcava as principais atitudes e 

vivências da mulher, comumente envolvida em assuntos afetivos, reforçados na leitura que 

realizava.  

 O envolvimento entre Luísa e o seu primo vem confirmar um discurso moral típico da 

época em que a sociedade burguesa encontrava-se em plena ascensão. Cabia ao homem – 

especialmente o solteiro, como Basílio – um comportamento sedutor, de modo a criar sempre 

uma oportunidade em que pudesse desfrutar de uma situação. Já a mulher, caso se submetesse 

a uma aventura amorosa fora dos padrões morais vigentes, condenava-se socialmente, 

expunha-se ao risco do repúdio das pessoas. Porém, para Luísa, o encanto da aventura e a 

chance de experimentar o novo, quebrando a rotina tão previsível que sempre tivera, 

fascinavam-na a ponto de fazê-la, naquele momento, ignorar as circunstâncias.  

Segundo Duarte (1997, p. 352-4), Basílio representava para Luísa a oportunidade de 

evoluir de mera leitora a protagonista, ou seja, os enredos amorosos não seriam apenas lidos, 

mas vivenciados de fato, com toda a atmosfera típica dos romances; logicamente estes não 

exaltavam a traição, mas, representavam histórias permeadas de sentimentalismo e suas 

respectivas digressões. Luísa não possuía astúcia suficiente para compreender que, envolvida 

na temática amorosa, estava a ideologia burguesa do casamento e/ou da realização da mulher 

limitada ao viés afetivo. Na sua projeção, ela fantasiava elementos que poderiam ser 

encontrados numa narrativa romanesca: um amor ilícito, encontros fortuitos, às escondidas, 

um amor entre primos, que sobreviveu ao tempo, um reencontro da juventude... “uma 

curiosidade intensa, múltipla, impelia-a, aquela aventura que lera tantas vezes nos romances 

amorosos! Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais!” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 145). Evidencia-se, desse modo, que a leitura literária realizada pela 

protagonista era uma marca de influência no seu comportamento, direcionava suas atitudes, 

numa intensa fusão entre ficção e realidade.   

É válido destacar que essa falta de discernimento entre a fantasia e a vida real é uma 

característica mais evidente em Luísa. A sua amiga Leopoldina, embora também vivesse sob a 

atmosfera restrita do mundo feminino da época e se ocupasse com futilidades e 

sentimentalismos, conseguia enxergar a desigualdade social que distinguia homens e 

mulheres, por isso passava a desejar para si a liberdade concedida somente à figura masculina: 
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“– Os homens são bem mais felizes que nós! Eu nasci para homem! O que eu faria!” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 126). As concepções de Leopoldina tornavam-na uma mulher à frente de 

seu tempo. A liberdade que desejava para si só era permitida à figura masculina, porém, ela 

via nisso um desajuste cultural e o meio que encontrava para driblar tal circunstância era a 

transgressão, preferia desafiar a moral dominante a curvar-se ao cárcere da submissão. 

Leopoldina buscava, portanto, dentro de suas possibilidades, satisfazer-se, contrariando, 

naquilo que podia, o código de conduta da mulher burguesa. Sua transgressão, diferentemente 

daquela observada em Luísa, deveu-se a uma incompatibilidade de valores, de modelos 

sociais com os quais ela não concordava. E para sustentar tal concepção, rompia 

drasticamente com o papel feminino burguês, inclusive no tocante à maternidade como 

incumbência a ser acatada por toda mulher casada; é o que demonstra o diálogo a seguir entre 

as duas amigas: 

- São tolices, no fim, andar, viajar! A única coisa neste mundo é a gente estar 

na sua casa, com o seu homem, um filho ou dois... 

                                                         [...]    

- Que horror! – exclamou com convicção. – O incômodo todo o tempo que se 

está!... as despesas! Os trabalhos, as doenças! Deus me livre! É uma prisão! [...] 

Uma mulher com filho está inútil para tudo, está atada de pés e mãos! Não há prazer 

na vida. É estar ali a aturá-los... Credo!  

                                                         [...]  

Luísa achava uma „infâmia‟. A outra encolheu os ombros, acrescentou: 

- E depois, minha rica, é que uma mulher estraga-se; não há beleza de corpo 

que resista. Perde-se o melhor (QUEIRÓS, 2004, p. 126, 7).  

 

 

  A moral burguesa moldada nos valores familiares, delimitando para a figura feminina 

as atribuições de esposa e mãe, era natural para Luísa, pois ela não ousava contrariar, 

deliberadamente, a norma. Já Leopoldina, embora sofresse com o bombardeio público, 

preferia-o a manter-se refém de regras sociais que a tolhiam e incomodavam, afinal, “os 

deveres irritavam Leopoldina” (QUEIRÓS, 2004, p. 128). Ao mesmo tempo em que se 

emocionava ao recordar episódios de A dama das camélias junto com Luísa, aquela mulher 

não encontrava na leitura o seu veículo de fuga da realidade; era sentimental, mas não era 

tola, não admitia privar-se do que considerava bom e divertido em obediência a convenções 

sociais criadas à sua revelia.  

 Em Leopoldina, é possível perceber um perfil feminino transgressor por opção. Ela, 

diferentemente de Luísa, não se deixava conduzir por terceiros, escolhia o seu estilo de vida e 

assumia as consequências disso, era autêntica. E a crítica de Eça de Queirós atua no sentido 

de denunciar que as ações de Leopoldina, na verdade, eram as mesmas verificadas em outras 
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senhoras casadas que, da mesma maneira que ela, estavam “cansadas decerto de uma virtude 

monótona” (QUEIRÓS, 2004, p. 258). A grande diferença era que as demais não assumiam o 

seu comportamento, dissimulavam-no. Afinal, “a psicologia burguesa privilegia a aparência, o 

que ostenta e exibe, ainda que não tenha nenhum fundamento real” (DANTAS, 1999, p. 59). 

Tais senhoras, portanto, viviam totalmente envoltas no “escudo” da hipocrisia e assim 

conseguiam obter o respeito e a aceitação social, enquanto Leopoldina não possuía a “estima 

da corte” (QUEIRÓS, 2004, p. 258) e não era bem vinda sequer na casa de sua amiga de 

infância. Sua presença poderia corromper a virtude atribuída à Luísa e ao seu lar, muito 

embora a protagonista venha a tornar-se também uma mulher transgressora, adúltera. Porém, 

em Luísa é muito mais exacerbada a influência das leituras românticas, estas norteavam as 

suas ações e sentimentos. E enquanto Leopoldina violava as normas de conduta social por 

opor-se a elas, Luísa as infringia pelo simples desejo de vivenciar uma aventura amorosa, 

trazendo para a sua realidade algo próximo daquela encontrada na ficção. Seu intuito não é a 

transgressão, embora também o faça, mas vivenciar episódios românticos semelhantes aos dos 

livros lidos. E ao lê-los a personagem realiza o que Chartier (1999) denomina “investimento 

afetivo” (p. 70), uma vez que ela se apropria de certas concepções encontradas nos romances.  

É bastante significativa, nesse sentido, a expectativa de Luísa em conhecer o Paraíso, o 

lugar definido por Basílio para os encontros clandestinos de ambos. Extremamente 

influenciável e sonhadora, ela fantasiava encontrar um lugar semelhante àquele que lia nos 

romances - entremeado de detalhes românticos - como se isto fosse evidenciar que, para 

Basílio, era um grande privilégio recebê-la e, portanto, o local escolhido precisava condizer 

com os sentimentos que ela, em sua extrema vaidade, julgava despertar nele.  

Mas era num terceiro andar, - quem sabe como seria lá dentro? Lembrava-lhe 

um romance de Paulo Féval em que um herói, poeta e duque, forra de cetins e 

tapeçarias o interior de uma choça; encontra ali a sua amante; os que passam, vendo 

aquele casebre arruinado, dão um pensamento compassivo à miséria que decerto o 

habita – enquanto dentro, muito secretamente, as flores se esfolham nos vasos de 

Sèvres e os pés nus pisam Gobelins veneráveis! Conhecia o gosto de Basílio, - e o 

Paraíso decerto era como no romance de Paulo Féval. (QUEIRÓS, 2004, p. 145-6) 

 

Considerando a perspectiva de Jauss (1979), com relação a formas de recepção de 

textos literários, pode-se notar que a personagem queirosiana transformava as suas leituras em 

modelos de ação a serem seguidos. A expectativa de Luísa era a de concretizar as suas 

fantasias afetivas em um local idealizado, preparado para oferecer todo o conforto e requinte 
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condizentes com heróis românticos, desse modo ela estaria de fato protagonizando um enredo 

semelhante àqueles tantas vezes lidos: 

sentia uma sensação deliciosa em ser levada assim para o seu amante, e mesmo 

olhava com certo desdém os que passavam, no movimento da vida trivial – enquanto 

ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (QUEIRÓS, 2004, p. 146).   

 

Porém, foi grande o espanto da jovem senhora ao observar que se dava o oposto do 

que sonhara: o local decepcionou-a por ser pobre, sem nenhuma espécie de conforto e por 

levá-la a uma realidade que destoava consideravelmente dos seus ideais românticos. Não mais 

se sentia orgulhosa por vivenciar uma aventura amorosa, mas sim, naquele instante, a 

frustração a dominava. “Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha 

amarelada, feita de remendos juntos de chitas diferentes; e os lençóis grossos, de um branco 

encardido e mal lavado, estavam impudicamente entreabertos...” (QUEIRÓS, 2004, p. 146). 

Os arredores do local também ironizavam o termo criado por Basílio quando se referia ao 

quarto. Na verdade tudo aquilo nada tinha de Paraíso. E Luísa mal podia disfarçar a tristeza 

que lhe causava a visão daquela realidade que denotava tanto desleixo e que, portanto, não 

poderia ser o cenário de sua romanesca aventura amorosa, afinal, era o contrário do que 

desejara. Contudo, a personagem, passado o pasmo inicial, acaba por aceitar encontrar-se com 

o primo mesmo naquelas condições, pois embora o local, escolhido por ele, contradissesse as 

expectativas que ela criara a partir de suas leituras, ainda assim, nesse momento da narrativa, 

Luísa admirava Basílio e via nele a possibilidade de realizar suas fantasias românticas, 

ampliando seus horizontes para além do que a vida burguesa e o Paraíso lhe ofereciam.  

O despertar para uma árida realidade vem quando Luísa é chantageada pela criada 

Juliana, que tinha a posse de cartas reveladoras do adultério; a protagonista então resolve 

sugerir a Basílio que a leve consigo a Paris, criando uma situação de fuga bastante excitante – 

porque semelhante a cenas romanescas – e que ainda a libertaria de suas restritas condições de 

vida. Mudaria de país, conheceria novos lugares, não seria apenas uma simples senhora 

casada que vive nos limites de sua residência.  

O que havia de infeliz em abandonar a sua vida estreita entre quatro paredes, 

passada a examinar róis de cozinha e a fazer crochê, e partir com um homem novo e 

amado, ir para Paris! Para Paris! Viver nas consolações do luxo, em alcovas de seda, 

com um camarote na ópera!... Era bem tola em se afligir! Quase fora uma felicidade 

aquele “desastre”! Sem ele nunca teria tido a coragem de se desembaraçar da sua 

vida burguesa [...] (QUEIRÓS, 2004, p. 181). 
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Percebe-se que a própria Luísa tinha ciência de que sua rotina era limitadora e não 

condizia com suas aspirações, seus sonhos e suas vaidades. A fuga com Basílio representava a 

grande oportunidade de revolucionar a sua existência, traçando-a de acordo com sua vontade 

e, por mais que isso a assustasse, trazia-lhe motivação. Porém, o primo, ao mesmo tempo em 

que instiga o devaneio, parece ser a figura que transporta Luísa da fantasia para o mundo real. 

Ela já havia notado nele algumas atitudes que a desagradaram e frustraram e, no que se refere 

à fuga tão sonhada ao seu lado, é válido acrescentar que é justamente esse homem que a faz 

despertar para uma dura realidade: “- Estás doida, Luísa; tu não estás em ti! Pode lá pensar em 

fugir? Era um escândalo atroz [...] Fugir é bom nos romances!” (QUEIRÓS, 2004, p. 189).  

Basílio estabelecia, nesse instante, o distanciamento entre a ficção romântica e a realidade; a 

sugestão de Luísa advinha, segundo ele, de uma criação utópica, sem serventia na vida 

prática, apenas no momento da leitura. É interessante perceber que o apelo à sensatez, nos 

moldes da moral burguesa, só é considerado por Basílio no instante em que isso lhe convém. 

Ao induzir Luísa à transgressão, ele desprezara as normas de conduta, considerando-as 

ultrapassadas; entretanto, quando a prima lhe propõe uma solução que criaria um 

compromisso entre os dois, ele argumenta que a ideia contrariava os princípios vigentes. Vê-

se na trama, portanto, uma severa crítica aos valores burgueses que só teriam importância de 

acordo com a conveniência.  

Verifica-se também, a partir de O primo Basílio, a denúncia a respeito das marcantes 

desigualdades sociais que delimitavam o comportamento masculino e o feminino.  A própria 

Luísa passava a perceber que, naquele contexto, o homem apenas desfrutava da aventura 

amorosa “ilícita” e permanecia livre de graves acusações morais, como se tivesse cumprido o 

seu papel de conquistador, de sedutor, o que poderia até mesmo lhe render algum prestígio, 

conforme já comentado no capítulo anterior. A mulher, no entanto, passaria a viver como 

refém do seu próprio medo, atormentando-se com a possibilidade de a sua transgressão ser 

descoberta, afinal, isto causaria penosos danos à sua reputação, à sua posição social de mulher 

casada, que teria na virtude um dever moral.  Luísa arrepende-se do adultério, se sujeita a 

todas as humilhações da criada para que esta não o revele, dessa forma não perderia, ao 

menos nas aparências, a sua “credencial” de senhora com virtude ilibada. A protagonista 

começava a enxergar que servira de mero objeto sexual ao primo e a sua condição de mulher, 

nessas circunstâncias, impunha-lhe o ônus do erro, do delito, enquanto para Basílio a 

alternativa mais viável era isentar-se da culpa, muito embora a experiência vivida tivesse sido 

partilhada entre os dois.  
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Enquanto ela fora a mulher alegre, que vem, despe o corpete, mostra um 

lindo colo – então bem, pronto! Mas teve uma dificuldade, chorou, sofreu – ah! não, 

isso não! És um belo animal que me dás muito prazer – perfeitamente, tudo o que 

quiseres; mas tornas-te uma criatura dolorida que precisa de consolações, talvez uns 

poucos de centos de mil-réis – então boas noites, cá vou eu no paquete! Oh que 

estúpida que é a vida! (QUEIRÓS, 2004, p. 270). 

 

É nesse ponto da narrativa que Luísa torna-se ciente do caráter de Basílio e suas 

experiências de leitura servem-lhe agora como um veículo para novas divagações, 

imaginando outras direções que sua vida poderia ter tomado.  Na perspectiva de Lajolo (1997, 

p. 440-4), é central o papel que a leitura desempenha na composição de Luísa. É com base 

nessa sua prática que o narrador caracteriza diferentes estados de espírito da protagonista: a 

antiga leitora romântica de Walter Scott (1771 – 1832) sobrevive ainda na Luísa casada, 

adúltera e já vítima das chantagens da criada Juliana:  

Que diferente sua vida teria sido - desta agora tão alvoroçada de cólera e tão 

carregada de pecado! [...] Onde estaria? Longe, nalgum mosteiro antigo, entre 

arvoredos escuros, num vale solitário e contemplativo; na Escócia, talvez, país que 

ela sempre amara desde as suas leituras de Walter Scott (QUEIRÓS, 2004, p.237). 

 

Luísa, na verdade, havia se tornado refém da sua própria escrita, que continha 

informações comprometedoras. Ela redigira cartas, gênero textual que pressupõe privacidade 

e que normalmente é endereçada a um único sujeito. O conteúdo do que se escreve, portanto, 

comumente fica restrito ao autor e ao receptor. Porém, como a correspondência de Luísa fora 

violada, sua escrita depõe contra ela própria, externando o quanto estava emocionalmente 

envolvida com o seu primo.  

Com a súbita morte de Juliana, cessam as ameaças a Luísa, mas, ela passa a sentir as 

consequências físicas de todo o tormento psicológico por que passara. É como se todas as 

inquietações e angústias ainda a mantivessem de pé, mas, quando se viu liberta das 

chantagens, entregou-se ao “cansaço moral” e sua saúde se torna bastante comprometida. O 

relacionamento ilícito era radicalmente avesso à ideia de pureza e subserviência impostas à 

mulher e com base nesse preceito, culturalmente instituído, Luísa agora se torna vítima de si 

mesma: da vergonha do que fizera, do remorso, do sentimento de culpa e do medo, 

especialmente quando Jorge vem a descobrir a traição que ela tanto penara para ocultar. Sua 

saúde, já abalada, vai-se extinguindo com uma intensidade surpreendente; é facilmente 

sucumbida pelos delírios, pela prostração. Seu caráter passivo é mais uma vez conduzido, só 

que nesta ocasião, pelo seu próprio sofrimento, este é o algoz que a domina e a leva à morte.  
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Convém ressaltar que Luísa absorvia o padrão de comportamento feminino 

socialmente imposto; embora ela tenha revelado um desejo de libertação ao transgredir a 

norma, ainda assim a cobrança íntima fez-se presente e a atormentou de maneira fatal. A obra 

queirosiana permite perceber que, muitas vezes, a própria mulher aceitava sua condição social 

e sofria por não se sentir capaz de cumprir as prerrogativas do perfil que lhe era imposto. E a 

leitura, no caso da personagem Luísa, era um recurso de que lançava mão para 

momentaneamente desprender-se do padrão a que estava atrelada, muito embora os romances 

lidos, de certo modo, ainda mantivessem aspectos desse perfil social. Além disso, a culpa e a 

morte acabam servindo-lhe como punição, o que denota certo moralismo na perspectiva do 

autor de O primo Basílio.  

Para Sacramento (1945, p. 142-5), a ironia na obra de Eça não constitui uma “quebra” 

na sua estética realista, mas ao contrário, a tendência irônica impulsiona a sua narrativa, é-lhe 

peculiar. Uma das muitas passagens em que se percebe tal característica é o último capítulo, 

em que o narrador traz o necrológio que o conselheiro Acácio dedicara à Luísa, enfatizando 

suas virtudes: “Mais um anjo que subiu ao céu! [...] Ali jaz a casta esposa tão cedo arrancada 

às carícias do seu talentoso cônjuge. Ali sobroçou [...] a virtuosa senhora [...]” (QUEIRÓS, 

2004, p. 319-20). O substantivo “anjo”, bem como os adjetivos “casta” e “virtuosa” 

evidenciam não apenas a ironia queirosiana, considerando as atitudes de Luísa, mas também o 

modelo social que estava estabelecido: atribui-se ao homem (neste caso, Jorge) qualificativos 

de teor prático e com relação à mulher esperava-se exatamente o que fora dito por Acácio – a 

virtude da pureza de corpo e de alma. E para alcançar estas qualidades, ela era muitas vezes 

impingida a negligenciar sua identidade, suas preferências e sonhos, evitando assim o repúdio 

público. Por outro lado, observa-se que o ideal de vida que Luísa sonhava para si não estava 

muito distante do molde burguês feminino, pois se fundamentava ainda na realização através 

do casamento, da vivência amorosa. Nas suas fantasias, reforçadas pelas leituras que 

constantemente fazia, ela se imaginava mais rica, vivendo possivelmente em Paris – que a 

atraía não por estar na época culturalmente à frente de Portugal, mas pelo luxo que lá 

possivelmente encontraria – e principalmente sonhava em vivenciar aventuras amorosas que 

destoassem da rotina de seu casamento, que fossem parecidas com aquelas descritas nos 

romances.  

A leitura romanesca a fazia conhecer outros modos de vida, perspectivas diferentes 

que a atraíam, porém, na essência ainda a conduziam ao padrão burguês a ser cumprido, pois 

estava em jogo o modo como ela lia: sem qualquer reflexão crítica, apenas absorvendo 
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episódios românticos e imaginando-se participando deles. A leitora Luísa não questionava a 

sua realidade, a partir do que lia, apenas transportava-se do mundo real para a fantasia. Ainda 

que a fuga com Basílio para Paris tivesse se concretizado, Luísa continuaria a realizar-se 

unicamente pelo viés amoroso e pela vida ainda mais confortável que tal relacionamento lhe 

proporcionaria. Sua participação social e sua perspectiva crítica permaneceriam anuladas.  

A protagonista destaca-se pela passividade, o que a torna fútil, omissa, sem nenhuma 

atitude enérgica que promova o seu estágio de vida, que a faça evoluir moralmente, 

amadurecer com experiências benéficas. Na verdade Luísa se deixa conduzir, influenciar e 

atribui aos outros a responsabilidade pelo desencadear de suas vivências, mais parece uma 

figura decorativa.  Porém, na crítica queirosiana, pode-se constatar que as barreiras sociais, 

que definiam o modo de vida da mulher no século XIX, contribuíam enormemente para a 

configuração feminina representada pela protagonista da trama. As imposições da sociedade 

destinadas à mulher iam minando sua capacidade subjetiva de pensamento, de crítica. O 

padrão de comportamento instaurava à figura feminina a condição de mero exemplar de uma 

espécie, uma vez que restringia o seu potencial, enquanto um ser pensante.  

Desse modo, percebe-se que a referida obra queirosiana ilustra fielmente o 

comportamento da mulher burguesa no século XIX e com isso evidencia o quanto a arte 

literária era envolvida na afirmação de um perfil social feminino, uma vez que este inibia a 

ação crítica que a mulher poderia ter diante do que lia. “Mulheres nem sempre lêem, ou nem 

sempre leram, como mulheres: elas foram alienadas de uma experiência condizente com sua 

condição de mulheres” (CULLER, 1997, p. 60). Nessa perspectiva, observa-se que a leitura 

feminina não era uma prática desenvolvida a partir da mulher propriamente, mas sim 

conforme a ótica masculina, afinal boa parte da literatura da época era produzida por homens, 

que tinham a oportunidade de sugerir, na obra que criavam, a sua própria mentalidade, 

reservando à mulher a condição de mera consumidora. A personagem Luísa absorve o padrão 

feminino estabelecido e isto se reflete na maneira como lê, como se posiciona diante do que 

lê. 

Duarte (1997, p. 352-4) afirma que Luísa se deixa influenciar por um consumo 

literário que a “divorciava” de uma realidade insatisfatória, ou seja, ia aos livros para fugir um 

pouco da vida que lhe era imposta, o que reafirma a sua postura romântica, uma vez que a 

evasão é uma característica de tal tendência. Mas é importante frisar que a realidade de Luísa 

a aborrecia por ser diferente daquela lida nos romances e não por ela enxergar todas as 
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limitações sociais que a aprisionavam; seu modo de ler a impedia de ter tal discernimento. 

Segundo Costa Lima (1981), as pré-concepções de um leitor, ou seja, as marcas culturais 

atreladas ao meio social e a história pessoal do indivíduo, influenciam a sua compreensão e 

podem, inclusive, direcionar a sua leitura, “impondo-se” ao texto. Mas, logicamente, cabe ao 

leitor permitir que tais condicionamentos apenas influenciem a sua percepção, mas não a 

ponto de defini-la. Um processo de leitura pressupõe a participação do leitor, como um 

“agente distinto” (COMPAGNON, 2006, p. 145) e não de maneira passiva, apenas recebendo 

informações e ideias. Em O primo Basílio, observa-se que as circunstâncias sociais interferem 

no modo de ler de Luísa, de maneira determinante, o que a restringe a uma mera consumidora 

de romances.   

Assim, evidencia-se que a partir da ficção queirosiana é possível observar, de maneira 

representativa, uma forma de recepção de textos literários em que uma leitora se identifica 

sobremaneira com determinados estilos, a ponto de deixá-los influenciarem sua própria vida. 

A partir da personagem Luísa, Eça de Queirós faz severa crítica à sentimentalidade e à 

idealização românticas, presentes nas leituras por ela realizadas, numa possível tentativa de 

denunciar as absurdas limitações do universo feminino, uma vez que a mulher não conseguia 

estabelecer um distanciamento crítico, diante do que lia, afinal, seu comportamento de leitura 

estava atrelado ao seu perfil social bastante limitado e retrógrado.  

Repudiando o reinado da arte enquanto mero entretenimento banal, os realistas, a 

exemplo de Eça, pregavam a arte comprometida com a solução dos problemas humanos, 

aliando-se para tanto à ciência. Acreditavam que a literatura devesse estar a serviço das causas 

transformadoras do indivíduo em sociedade e não da confissão de vagos estados de alma. À 

criação literária, portanto, correspondia uma função social, esta assertiva é claramente visível 

nas obras realistas, a exemplo de O primo Basílio, em que tal intuito se fundamenta, entre 

outros aspectos, numa denúncia acerca de drásticas imposições sociais relativas à mulher e 

verificadas, no caso de Luísa, a partir do seu comportamento de leitura. Tornou-se possível 

perceber também a relação entre a arte literária e os pressupostos culturais, uma vez que ela 

revela a desigualdade da mulher numa sociedade que não permitia sua ascensão intelectual. 

Tal situação podia ser entrevista mediante as possibilidades de leitura que eram tipicamente 

femininas, bem como através do posicionamento que a mulher tomava diante do que lia.  

Observa-se também a associação entre a leitura literária feminina e a consolidação de 

valores sociais que muito contribuíam para a condição de inferioridade atribuída à mulher. A 
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composição de Luísa representa o alcance que pode ter a obra literária, no sentido de 

influenciar comportamentos, considerando o contexto da época. Além disso e, principalmente,  

torna-se viável a participação da literatura, no levantamento de reflexões críticas, a partir da 

representação feminina ali expressa, seja no tocante ao processo evolutivo por que passou a 

atuação social da mulher, se comparado o século XIX com a atualidade, ou ainda para 

perceber como habilidades de leitura associam-se à emancipação do indivíduo, no sentido de 

torná-lo livre para desenvolver suas próprias ideias, sem uma restrita fidelidade a padrões 

estabelecidos. A personagem Luísa não desenvolveu tal capacidade e acabou por viver presa 

aos moldes instituídos para a mulher.  

De posse dessas ideias, o leitor de O primo Basílio pode ampliar a sua mundividência, 

o que de certa maneira reafirma os pressupostos da estética realista, que instituem a 

proximidade entre arte e meio social. Convém considerar, entretanto, que os efeitos de leitura 

advindos de uma criação artística literária estarão sempre na dependência das particularidades 

subjetivas do leitor, da sua capacidade de percepção. Esta leitura da referida obra queirosiana, 

em que se analisa uma personagem leitora e as implicações relacionadas ao seu modo de 

compreensão, só foi viável devido à captação prévia das críticas do autor ao romantismo e, 

principalmente, da censura ao universo feminino burguês oitocentista. Sem a percepção de 

tais informações, as ideias acerca do romance talvez se limitassem ao enredo e às ações das 

personagens, mas a obra de Eça dá margens a uma leitura muito mais ampla, pois há aspectos 

diversos a serem explorados, especialmente no que se refere às representações de personagens 

leitoras.  

Considerando o caso da protagonista de O primo Basílio, evidencia-se que à prática de 

leitura feminina correspondia uma imposição de valores culturais que distanciavam a mulher 

de qualquer percepção crítica, tornando-a passiva e bastante influenciável. Por outro lado, 

muito além da mera representação, a obra permite a compreensão de que a leitura literária tem 

grande potencial significativo, que pode ser notado de modo sensato e crítico. Afinal, ler a 

literatura compreende um processo de percepção do mundo e de suas infinitas possibilidades. 

“Práticas de leitura englobam também uma dimensão simbólica, dado que a leitura - inclusive 

e, talvez sobretudo, a literária - influencia atitudes, comportamentos, valores, e crenças de 

quem lê” (LAJOLO, 1997, p. 15). Porém, tal influência pode atuar de modo crítico, em que se 

considerem os contextos envolvidos; mas não foi essa a dinâmica de leitura de Luísa.  
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3.2 Juliana: ascensão social através da “leitura proibida”  

 

 A criada Juliana, sem dúvida, constitui o caráter mais forte da trama queirosiana. É 

apresentada, desde a sua descrição física, a partir de uma imagem negativa, quase macabra. 

Luísa, sua patroa, lhe dizia no início da trama, sem nenhum constrangimento, que ela 

parecia “a imagem da morte” (QUEIRÓS, 2004, p. 58). A magreza e o aspecto doentio 

condiziam com a amargura de uma alma frustrada e muito sofrida.  

 Devia ter quarenta anos e era muitíssimo magra. As feições miúdas, 

espremidas, tinham a amarelidão de tons baços das doenças do coração. Os olhos 

grandes, encovados, rolavam numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue, 

entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Usava uma cuia de retrós imitando 

tranças, que lhe fazia a cabeça enorme. (QUEIRÓS, 2004, p.18).  

 

 Vivera a servir desde muito cedo sem, no entanto, passados vinte anos, resignar-se 

com sua condição. Quisera sempre ter alguma independência financeira e, como chegara 

aos quarenta anos ainda como criada, tornou-se má, áspera, ferina e profundamente 

revoltada contra sua situação.  

 Vinte anos a dormir em cacifos, a levantar-se de madrugada, a comer restos, 

a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das 

senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a doença, a esfalfar-se 

quando voltava a saúde!... Era demais! Tinha agora dias em que só de ver o balde de 

águas sujas e o ferro de engomar se lhe embrulhava o estômago (p. 61). 

 

 As patroas representavam, para ela, a comprovação da sua humilhante condição de 

subalterna. Para Moisés (1980), Juliana parece representar, a princípio, a classe oprimida e 

sofredora dos criados, mas, ela não constitui símbolo universal da situação das empregadas 

domésticas – seu caso é pessoal. “Seu passado é que lhe justifica todo o ódio e azedume, 

que nutre contra toda a gente, sobretudo contra o inimigo próximo, a patroa. Tanto seu 

caso é pessoal que a cozinheira de Luísa não age como ela [...]” (MOISÉS 1980, p. 35). As 

outras empregadas de algum modo aceitavam e acostumavam-se à sua condição social e 

levavam uma vida normal: faziam amizade entre si, passeavam aos domingos, 

cantarolavam alegremente, resignadas com suas rotinas e, quando as patroas saíam, abriam 

as portas aos seus namorados, a exemplo da cozinheira Joana. Mas Juliana não conseguia 

conquistar a simpatia de ninguém. A sua aparência, de uma fealdade acentuada, despertava 

a implicância das outras criadas das casas onde trabalhara, era sempre alvo de zombaria e 

desprezo. Referiam-se a ela como “a isca seca, a fava torrada, o saca-rolhas” (QUEIRÓS, 
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2004, p. 62) ou mesmo “a tripa velha” (p. 108). Foi se tornando desconfiada e má, chegava 

a maltratar as crianças e era constantemente despedida. 

odiava-as todas, sem diferença. É patroa e basta! Pela mais simples palavra, pelo ato 

mais trivial! Se as via sentadas: - Anda, refestela-se que a moura trabalha! Se as via 

sair: - Vai-te, a negra cá fica no buraco! Cada riso delas era uma ofensa à sua tristeza 

doentia; cada vestido novo uma afronta ao seu velho vestido de merino tingido. 

Detestava-as na alegria dos filhos e nas prosperidades da casa. Rogava-lhe pragas. 

[...] Todos os lutos a deleitavam – e sob o xale preto, que lhe tinham comprado, 

tinha palpitações de regozijo. Tinha visto morrer criancinhas, e nem a aflição das 

mães a comovera; encolhia os ombros: “Vai dali, vai fazer outro. Cabra!” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 63).   

 

 O seu passado, embora não justifique suas atitudes, pelo menos as explica. Por nunca 

aceitar sua condição servil e hostilizar as patroas, era logo tratada por estas com secura, 

com indiferença. Juliana não conseguia se aproximar delas de forma amistosa, como 

faziam as outras criadas, estas muitas vezes ganhavam a confiança das donas da casa, 

tornavam-se até mesmo suas confidentes e cúmplices. Juliana só se manteve em casa de 

Luísa e Jorge porque servira à tia deste com abnegação até a sua morte, muito embora ele 

não soubesse que ela só tinha agido assim porque esperava receber, da tal senhora, alguma 

vantagem, por ocasião do seu testamento.  

 Em O primo Basílio, Eça revela uma outra abordagem a respeito da condição social da 

mulher no século XIX. Exterioriza, para além do mundo burguês, onde se insere Luísa, um 

outro universo, que é o de uma classe desfavorecida, representada nesse contexto pela 

criadagem doméstica. Tal classe é composta basicamente por mulheres, uma vez que 

afazeres como arrumar, varrer, engomar e cozinhar eram tipicamente femininos à época. 

Essas mulheres têm plena convicção de que seu padrão de vida dificilmente evoluirá e elas 

precisam, portanto, contentar-se com algum agrado oferecido pela patroa, como um vestido 

usado ou mesmo uma eventual oportunidade de tomar um caldinho, que era considerado 

uma verdadeira regalia. Conforme expunha a própria personagem Juliana: “que eu coma os 

restos e a senhora os bons bocados! Depois de trabalhar todo o dia, se quero uma gota de 

vinho, quem mo dá? Tenho de o comprar!” (QUEIRÓS, 2004, p. 199). Mas as criadas, de 

uma maneira geral, não ousavam desejar nada além do que a certeza da morada e da 

alimentação: “O pão! Aquela palavra que é o terror, o sonho, a dificuldade do pobre [...]” 

(p. 62).  

 Juliana, porém, era uma exceção ao padrão feminino subalterno, ela desejava muito 

mais, aspirava mesmo à condição burguesa e todas as suas vantagens e comodidades. Essa 
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personagem intriga e atrai o leitor do livro pois sua atuação na narrativa é delineada sob 

perspectivas sarcásticas, irônicas, o que compreende um grande diferencial da obra de Eça, 

especialmente se comparada ao romance Madame Bovary, com o qual compartilha outros 

aspectos. 

 Dantas (1999) salienta que em vez de Juliana recusar o modo de vida burguês, afinal 

lhe era inalcançável, ou ainda em vez de ridicularizá-lo, como algo que não lhe diz 

respeito, conforme procediam as mulheres de sua classe social, ela se deixava influenciar 

por aqueles valores de forma a fazer de tudo para usufruir deles. Aproveitando-se de sua 

condição de criada de dentro, que cuida pessoalmente da limpeza da roupa e das tarefas do 

interior da casa dos patrões, ela vive sempre à espreita, a procurar um vestígio, algo de que 

pudesse tirar proveito. 

 E muito curiosa; era fácil encontrá-la, de repente, cosida por detrás de uma 

porta com a vassoura a prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era 

revirada, cheirada... Remexia sutilmente em todas as gavetas abertas; vasculhava 

todos os papéis atirados. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. 

Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo, de um bom segredo! Se lhe 

caía um nas mãos! (QUEIRÓS, 2004, p. 63).  

 

 Assim, nota-se que tal criada vivia à procura de uma oportunidade que a pudesse 

transportar para o mundo dos ricos. E tal universo era-lhe bastante conhecido. Dispunha-se 

a observar atentamente a rotina dos seus patrões e o seu olhar astuto lhe permitia perceber 

o quanto esse padrão de vida a atraía e fascinava, de modo que ela sentia-se capaz de 

qualquer atitude para elevar-se àquele nível.  

 Tinha acesso a todos os cômodos, a todos os objetos da casa e, ao mesmo tempo em 

que se ocupava da limpeza e da arrumação, Juliana entregava-se a uma outra função: a de 

“ler” aquele ambiente. A leitura pode se efetivar não apenas através da palavra escrita e, 

especialmente quando se tem um firme e ambicioso propósito – como era o caso da ousada 

criada da trama queirosiana – a ação de ler torna-se ainda mais abrangente. Derrida (2006) 

apresenta uma perspectiva de “escritura” que ultrapassa a noção tradicional de linguagem e 

escrita, o que consequentemente amplia a visão a respeito da leitura.  

diz-se “linguagem” por ação, movimento, pensamento, reflexão, consciência, 

inconsciente, experiência, afetividade etc. Há, agora, a tendência a designar por 

“escritura” tudo isso e mais alguma coisa: não apenas os gestos físicos da inscrição 

literal, pictográfica ou ideográfica, mas também a totalidade do que a possibilita. 

(DERRIDA, 2006, p. 10-11).  

 



90 
 

  Percebe-se que para além da palavra escrita, pode haver outros tipos de inscrição que 

transformam a visão literal instituída, ou seja, torna-se viável a leitura de símbolos outros, 

não apenas os gráficos. Atitudes, hábitos e até feições também podem integrar a escritura 

e, portanto, é possível “lê-los”. A ação desempenhada pela personagem Juliana é dessa 

ordem: ela lê os comportamentos dos patrões, capta os indícios ali manifestados e vai 

relacionando informações advindas dessas leituras, de modo a constituir uma interpretação 

que seja útil às suas intenções. E mesmo a correspondência da casa, que pressupõe um 

modo convencional de ler, antes de ser entregue aos patrões, era revirada e cheirada, ou 

seja, Juliana buscava informações que poderia captar para além da palavra escrita. A criada 

desejava elevar o seu padrão de vida, conquistar uma independência financeira era o seu 

grande sonho; as leituras que fazia da casa dos patrões, da rotina ali “inscrita”, mantinham-

na sempre na expectativa da revelação de algo que, uma vez lido e descoberto, poderia 

render-lhe vantagens.  

 Juliana contrastava com a maioria das mulheres de sua classe, julgava-se merecedora 

das mesmas regalias de que dispunha a patroa e, assim como esta, não se adequava ao 

padrão socialmente instituído para a sua classe. É importante frisar que Luísa não se 

encaixava no modelo feminino burguês, conforme já observado anteriormente, porque 

violou as normas, então vigentes, de fidelidade e virtude atreladas à mulher casada. 

Encontrava na leitura romanesca um universo libertador, que a fazia desligar-se de sua 

realidade e assim expandir o seu horizonte para além do cenário doméstico, a que se via 

limitada, mesmo sendo a “senhora do lar”. Juliana, por sua vez, também destoava do perfil 

subserviente, típico da criadagem. O seu mecanismo de libertação era principalmente a 

leitura não apenas da correspondência e demais papéis dos patrões, como também a leitura 

dos comportamentos que eles naturalmente manifestavam, mas que não escapavam ao seu 

olhar perscrutador. Buscava um vestígio de erro, especialmente de Luísa que, pelo seu 

temperamento frágil, seria facilmente manipulável. Empenhava-se em ler todos os detalhes 

que compunham o cotidiano da patroa, arriscando-se nessa prática proibida, pois, caso 

fosse flagrada, perderia naturalmente o emprego e as esperanças de melhorar de vida. Era 

necessário, portanto, ser uma leitora discreta e eficiente. 

 Logo que Basílio começa a frequentar a casa de Luísa, precisamente na segunda visita 

que faz à prima, toda a cena é lida por Juliana de maneira muito hábil. Ela interpreta os 

indícios inscritos na vestimenta de Luísa: “arregalou os olhos espantada; Luísa tinha 

vestido o roupão novo cor de castanho, com pitinhas amarelas! – Temos novidade! Temo-
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la grossa! – pensou Juliana pelo corredor” (QUEIRÓS, 2004, p. 68).  A criada desconfia do 

fato de a patroa ter vestido uma peça nova para receber o primo, percebeu nisso uma 

revelação do interesse de Luísa por aquele homem, já que ele atiçava a sua vaidade. 

Juliana, escondida, lê os tons das vozes, durante a conversa do casal, permanecia atenta 

enquanto sobressaía alguma risada de Luísa ou uma fala mais alegre de Basílio. Somente 

retorna para a cozinha quando “a conversação, sem saliência de vozes, tinha um rumor 

tranqüilo e indistinto” (QUEIRÓS, 2004, p. 69). A entonação e a própria fala dos primos 

permitiam à criada uma leitura acerca do grau de intimidade de ambos. Como expõe 

Derrida (2006), “a fala já é, em si, uma escritura” (p. 56) e como tal pode ser lida e 

interpretada. Juliana mostrava-se uma leitora muito habilidosa, uma vez que decifrava, a 

partir de aspectos aparentemente insuspeitos, confirmações do envolvimento entre a patroa 

e Basílio. O fragmento citado abaixo revela como os sentimentos de Luísa pelo primo se 

inscreviam no seu comportamento, no que se refere à dissimulação, ao cansaço físico e até 

mesmo às alterações de apetite. Tudo isso era lido por Juliana como indicadores da culpa 

atribuída à patroa, mas, somente uma leitura que remete a significados não-explícitos, 

como era o caso daquela desempenhada pela criada, poderia captar tais informações: 

 Ficou tomada de uma curiosidade que a alterava como uma febre. Toda a 

tarde, na sala de jantar, no quarto, esquadrinhou Luísa com olhares de lado. Mas 

Luísa, com um roupão de linho mais velho, parecia serena, muito indiferente. 

 - Que sonsa! 

 Aquela naturalidade despertava a sua bisbilhotice. 

 - Eu hei de te apanhar, desavergonhada; - calculava. 

 Afigurou-se de que Luísa tinha os olhos um pouco pisados. Estudava-lhe as 

posições, os tons de voz. Viu-a repetir o assado, - pensou logo: 

 - Abriu-lhe o apetite! 

 E quando Luísa ao fim do jantar se estendeu na voltaire com um ar quebrado:  

 - Ficou derreada. 

 Luísa que nunca tomava café, quis nessa tarde “meia chávena, mas forte, 

muito forte”.  

 - Quer café! – veio ela dizer à cozinheira, toda excitada. – Tudo à grande! E 

do forte. Quer do forte! Ora o diabo! 

 Estava furiosa. 

 - Todas o mesmo! Uma récua de cabras! (QUEIRÓS, 2004, p. 69). 

 

 

 Essa leitura tão perspicaz e abrangente, realizada por Juliana, representava a sua 

constante tentativa de obter um trunfo, mesmo se arriscando numa tentativa perigosa de 

invadir a intimidade da sua patroa. Queria apropriar-se de uma informação, de um segredo 

que revelasse a hipocrisia burguesa mas ao mesmo tempo a conduzisse para esse mesmo 

universo. Ao ler a casa, as atitudes e até mesmo os gestos da patroa, a criada queria livrar-

se não do tédio – como era o caso de Luísa quando lia romances românticos – mas do 

trabalho árduo, sofrido e tão desvalorizado que era obrigada a executar para sobreviver. As 
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duas mulheres eram semelhantes na capacidade de transgressão: Luísa envolvia-se com 

Basílio, motivada por um modo de ler quase pueril, sem qualquer senso crítico e Juliana 

empenhava-se numa leitura proibida, que lhe permitia tomar posse dos segredos alheios e 

tirar proveito. Ambas também combinavam no contraste que acabavam por manifestar, 

com relação ao papel social que lhes era atribuído. À patroa não eram convenientes os 

sonhos, as fantasias que porventura a afastassem dos deveres de esposa, de dona da casa; 

para a criada também não convinha desejar uma vida próspera, uma mesa farta, mas sim 

resignar-se com a sua rotina amarga. Juliana, contudo, permanecia no desejo de ascensão 

social:  

 Ia jantar, enfim, o seu jantar! Mandar, enfim, a sua criada! A sua criada! Via-

se a chamá-la, a dizer-lhe, de cima para baixo: - Faça, vá, despeje, saia! – Tinha 

contrações no estômago, de alegria. Havia de ser boa ama. Mas que lhe andassem 

direitas! Desmazelos, más respostas não havia de sofrer a criadas! [...] Mantê-las 

bem, decerto, porque quem trabalha precisa meter pra dentro! (QUEIRÓS, 2004, p. 

64).  

 

 Nota-se, a partir do romance O primo Basílio, um grande contraste dentro do espaço 

da casa burguesa, no século XIX. A casa de Jorge e Luísa reproduz fielmente as fortes 

disparidades entre as classes sociais ali abrigadas: de um lado todo o conforto dos cômodos 

onde o referido casal vive, a exemplo da sala de estar, do escritório, da sala de visitas e do 

quarto; do outro lado está o ambiente “plebeu”, onde se movem as criadas, a exemplo do 

quarto dos engomados, da cozinha e do quarto das criadas. Na narrativa queirosiana a 

descrição detalhada de determinados locais não é desenvolvida aleatoriamente, apenas para 

que o leitor visualize o contexto em que se desenrola o enredo, na verdade os locais 

representam significativamente elementos da trama que serão peças-chave para o 

entendimento pleno do caráter de alguns personagens. E ainda podem revelar 

características da situação social em que alguém está inserido e que consequências isto traz 

à sua forma de enxergar a vida e posicionar-se dentro dela. O quarto de Luísa, 

especificamente, traduz muito de seu temperamento romântico e frágil. Aquele local 

parecia indicar, aos que ali entrassem, no início da trama, o quanto era terna e sossegada a 

rotina íntima do casal. A amiga de Luísa percebera isto:  

 Era um quarto pequeno, muito fresco, com cretones de um azul pálido. Tinha 

um tapete barato, de fundo branco, com desenhos azulados. O toucador, alto, estava 

entre as duas janelas, sob um dossel de renda grossa, muito ornado de frascos 

facetados. [...] Aqueles arranjos confortáveis lembraram decerto a Leopoldina 

felicidades tranqüilas. Pôs-se a dizer devagar, olhando em roda: - E tu, sempre muito 

apaixonada por teu marido, hem? Fazes bem, filha, tu é que fazes bem! (QUEIRÓS, 

2004, p. 27).  
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 Entretanto, havia um forte contraste caso fosse comparado o bem-estar que transmitia 

o quarto de Luísa com a sensação que se tinha ao se adentrar o quarto de Juliana. Dois 

seres humanos que necessitavam de serenidade no seu ambiente íntimo de recolhimento, 

duas mulheres cheias de vaidade e duas realidades opostas, representadas pelo quarto de 

cada uma. Tal disparidade era sempre notada pela criada, na leitura que fazia da casa 

burguesa, a qual oferecia condições aviltantes aos subalternos e revelava o descaso de seus 

patrões para com a sua esfera social, pois não se preocupavam com a situação em que as 

empregadas viviam, não ofereciam a elas o mínimo indispensável à saúde. E este era um 

dos grandes fatores que promoviam o ódio daquela criada por sua inimiga próxima – a 

patroa – e pela vida de uma maneira geral, por ter-lhe infligido tamanho infortúnio.  

 O quarto era baixo, muito estreito, com o teto de madeira inclinado; o sol, 

aquecendo todo dia as telhas por cima, fazia-o abafado como um forno; havia 

sempre à noite um cheiro requentado de tijolo escandescido. Dormia num leito de 

ferro, sobre um colchão de palha mole coberto de uma colcha de chita [...] Sobre a 

mesa de pinho estava o espelho de gaveta, a escova de cabelos enegrecida e 

despetalada, um pente de osso, as garrafas de remédio... [...] E o único adorno das 

paredes sujas, riscadas da cabeça de fósforos, - era uma litografia de Nossa Senhora 

das Dores [...] (QUEIRÓS, 2004, p. 58).  

 

 Com relação ao padrão de vida, os dois principais perfis femininos no romance 

queirosiano são amplamente distintos e tal diferença revela o porquê de a personagem 

Juliana desejar tanto desfrutar dos privilégios concedidos apenas à mulher burguesa – 

verifica-se que a mulher trabalhadora era marginalizada pela pobreza e vivia em condições 

indignas. Eça expõe, através do romance, o fato de que, para a sociedade oitocentista, a 

atuação social feminina restringia-se ao cenário do lar, com o agravante de que enquanto a 

rotina da senhora burguesa era comprometida pelo tédio e pela limitação intelectual – que 

acabavam por conduzi-la à leitura acrítica de romances – na vida da mulher “do povo”, 

pesava o árduo trabalho físico que não lhe assegurava sequer um relativo bem-estar. 

Ganhava “meia moeda por mês” passava todo o dia a “engraxar, varrer, arrumar, labutar”, 

enquanto a senhora estava “regalada em vale de lençóis, sem cuidados, nem canseiras” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 199). À senhora cabia apenas sujar, pois haveria sempre “a negra, 

com a pontada no coração, a matar-se com o ferro na mão! E a senhora são passeios, 

tipóias, boas sedas” (p. 199). Com relação ao quarto, Juliana questionava inclusive o fato 

de a patroa sequer conhecer de fato o lugar onde dormia sua criada, dava-lhe, portanto, 

alguns detalhes daquele local: “A percevejada é tanta que tenho que dormir quase vestida! 
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E a senhora se sente uma mordedura, tem a negra de desparafusar a cama e catar frincha 

por frincha. Uma criada! A criada é o animal!” (QUEIRÓS, 2004, p. 199).  

 Dessa forma, Juliana passa a viver apenas em função dos valores burgueses que tanto 

deseja conseguir, para assim livrar-se da sua vida de miséria, como também para poder 

vingar-se de Luísa, que representa a classe superior ao mesmo tempo odiada e almejada 

pela criada. A patroa é o seu inimigo maior, porém, é também exatamente tudo o que ela 

gostaria de ser, mas, as injustiças sociais não permitem. Juliana é a única, dentre o seu 

núcleo social, que questiona duramente a divisão de classes e os maus tratos sofridos, 

devido à negligência e ao desprezo de seus patrões por aqueles que os servem. Embasada 

na sua leitura do mundo burguês, enxerga a chantagem como único artifício para uma 

mulher como ela poder ascender socialmente, afinal, conhecendo tão bem a intimidade 

daquele lar, ela percebe a predominância da hipocrisia. Como expõe Costa Lima (1981), a 

leitura sofre certas interferências das concepções prévias inerentes ao indivíduo que lê; 

nessa perspectiva, pode-se verificar que a leitora Juliana já processara informações acerca 

das diferenças entre a sua condição social e o universo burguês, tais idéias contribuem para 

a elaboração dos seus planos de ascensão e, principalmente, para a leitura que faz da rotina 

de Luísa. Assim, de posse dos segredos que podem revelar o verdadeiro caráter da sua 

patroa, ela a tem “nas mãos”, pois bem sabe que os princípios burgueses se baseiam nas 

aparências, descobrira isto lendo os comportamentos dos integrantes dessa classe social, a 

quem sempre serviu.  

 A mulher casada, especialmente, tinha um papel social a zelar, pois como era a 

“senhora do lar”, deveria transmitir a este um status de moralidade, para assim honrar o 

seu marido e a sua família. Desse modo, obtendo algo que comprometesse a reputação da 

família, Juliana teria “fechada na mão a felicidade, o bom nome, a honra, a paz dos 

patrões! Que desforra!” (QUEIRÓS, 2004, p. 184). Portanto, tal criada, astuciosamente, 

vive em estado de vigília e passa a revistar sempre a casa, afinal, seu ofício lhe permite um 

acesso irrestrito aos cômodos e móveis em geral; a correspondência é o que mais lhe atrai, 

pois, a palavra escrita teria o peso de uma confissão e de uma prova cabal da traição que 

ela já sabia existir, afinal fizera uma leitura do comportamento de Luísa.  

 Se a traição fosse cometida por Jorge, não seria tão relevante, porque a fidelidade e 

subserviência irrestrita aos padrões morais era um dever apenas feminino à época. Prova 

disso é que as constantes visitas de Basílio à casa de Luísa, na ausência de seu marido e, 

mais tarde, o fato de ela sair de sua casa constantemente sozinha, provocavam vários 
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comentários maldosos por parte dos vizinhos: “Apenas ela dobrava a esquina o 

conciliábulo juntava-se logo a cochichar. Tinham a certeza de que ia encontrar com o 

„peralta‟. Onde seria?” (QUEIRÓS, 2004, p. 149). Assim, a esperta criada sabia que, de 

posse de uma revelação, especialmente escrita, teria enfim a libertação de sua vida 

miserável. A leitura que realizou, acerca das atitudes e gestos da patroa, lhe permitiu a 

descoberta do adultério, mas não lhe garantiu um meio de provar o fato, vivia, portanto, em 

busca disso. E o melhor trunfo que poderia ter para atestar aquela traição era algo escrito, 

pois, conforme citado em capítulo anterior, “a autoridade da palavra escrita” (WATT, 

2007, p. 171), dentro de uma cultura letrada, confere veracidade aos fatos. Não bastava 

apontar fortes indícios, era necessário provar através da escrita gráfica.  

  A primeira vez em que lê um texto de Luísa dirigido ao primo, Juliana, embora tenha 

confirmado as suas suspeitas, já lidas nas evidências inscritas nas atitudes da patroa, opta 

por não recolher o bilhete de imediato e, astuciosamente, espera até obter algo ainda mais 

comprometedor. Esse é um dos pontos que marcam o comportamento de leitura dessa 

personagem, pois, enquanto Luísa transfere a sua passividade para a sua maneira de ler, 

Juliana empenha-se numa leitura atenta, raciocinada, formulando estratégias a seu favor. A 

patroa deixa-se guiar pelas ideias sentimentais contidas nos textos, do mesmo modo como 

se deixa conduzir por aqueles que a rodeiam, mas a criada, de forma astuta, realiza uma 

leitura paciente, a fim de se beneficiar.   

para não fazer ruído, sacudiu no corredor as saias, o vestido da véspera; e os seus 

olhos brilharam avidamente quando sentiu na algibeirinha um papel amarrotado! Era 

o bilhete que Luísa escrevera a Basílio: “Por que não vens?... Se soubesses o que me 

fazes sofrer!...” Teve-o um momento na mão, mordendo o beiço, o olhar fixo num 

cálculo agudo; por fim tornou a metê-lo na algibeira de Luísa (QUEIRÓS, 2004, p. 

134) 

 

  Quando finalmente consegue apanhar as cartas que de fato “incriminavam” Luísa, 

Juliana não hesita em tirar proveito daquilo. Apoderou-se do conteúdo, realizando uma 

leitura que simbolizava o fim de sua “escravidão” física e moral. Aquela leitura proibida – 

afinal ela invadia a privacidade alheia – representava para Juliana a sua arma, a sua 

garantia de poder. Diferentemente das outras criadas que procuravam tornar-se cúmplices 

de suas patroas infiéis, Juliana revoluciona, faz da leitura das cartas o passaporte para uma 

vida burguesa, pois, “quando viu a importância da „coisa‟ arrasaram-lhe os olhos de 

lágrimas; arremessou a sua alma perversa para as alturas, bradando em si, num triunfo: - 

Bendito seja Deus! Bendito seja Deus!” (QUEIRÓS, 2004, p. 183). Nota-se também que 

ela tinha sagacidade suficiente para arquitetar um meio de prosperar e encontrou na leitura 
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ilícita a sua grande oportunidade. Há um forte contraste entre Juliana e a criada Joana, 

visto que esta, embora morasse na mesma casa, nunca percebera o adultério de Luísa. 

“Joana era decerto espessa e obtusa; além disso a paixão animal pelo rapazola emparvecia-

a” (QUEIRÓS, 2004, p. 161). A cozinheira realizava-se com a vida que tinha, mas a outra 

queria, de fato, ser patroa. Juliana mostra à sua tia Vitória, que lhe auxilia na elaboração do 

plano de vingança, os escritos roubados e as duas sorriem, satisfeitas, pois os detalhes 

daqueles textos comprometiam penosamente o status social de Luísa, conforme demonstra 

o fragmento a seguir, escrito por Basílio: “Hoje não posso ir, mas espero-te amanhã às 

duas; mando-te essa rosinha, e peço-te que faças o que fizeste à outra, trazê-la no seio, 

porque é tão bom quando vens assim, sentir-te o peitinho perfumado!...” (p. 183).   

 As chantagens realizadas pela empregada comprovam o que Dantas (1999) afirma a 

respeito não apenas do caráter dela como também do perfil de Luísa. Ambas possuíam as 

mesmas disposições, circunscritas à ética do burguês, moldada na hipocrisia social. Juliana 

se beneficia do fato de a patroa precisar esconder suas aventuras sentimentais, a criada 

condena o comportamento da outra mas acha justo fazer dele o seu instrumento para a 

extorsão. O confronto é inevitável porque as duas mulheres têm ciência de que não há 

lugar, naquela sociedade, para a mulher adúltera, logo, a chantagem é viável e Luísa rende-

se a ela. As duas sabem também que não há possibilidade de evolução social, naquele 

contexto, para a serviçal doméstica, por isso Juliana faz das cartas, reveladoras do adultério 

alheio, o seu “seguro de vida”.  

  Desse modo, todos os expedientes utilizados para alcançar o seu intento de 

ingressar em uma nova realidade social seriam, para ela, válidos. A criada considerava suas 

chantagens como uma espécie de exigência do que era seu por direito. “as ações todas de 

Juliana, ao contrário das de Luísa que apenas se deixava levar pelas situações, são regidas 

por uma vontade firme e por um plano de ação” (FRANCHETTI, 2001, p. 39). Não achava 

justo viver sob aquelas condições subumanas e cobrava agora da patroa uma alta quantia 

em dinheiro que lhe garantiria a passagem para o mundo burguês que tanto a atraía. A sua 

única meta era beneficiar-se através da situação que se lhe apresentava, precisava 

aproveitar-se do adultério da outra e para isso os “fins justificavam os meios”.  

 Como Luísa não dispunha da quantia, pois dependia exclusivamente do marido e não 

tinha independência financeira, não pôde atender às exigências da criada. Verifica-se 

novamente a astúcia de Juliana, pois ela ainda assim consegue tirar proveito da situação; se 

não lhe era entregue o dinheiro propriamente, obteria alguns luxos que já lhe 
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proporcionariam muita satisfação. Verifica-se a sua habilidade em ler o mundo burguês, 

tão provido de comodidades, das quais ela poderia se beneficiar. Desse modo, usurpava da 

patroa, vestidos, peças íntimas e acessórios; transformava-se na própria Luísa; inscrevia-se 

no mundo burguês como se fosse uma de suas representantes. E o fato de ocupar, ao menos 

imaginariamente, o lugar da outra lhe é extremamente prazeroso, afinal, outros poderiam 

lê-la como uma típica burguesa: 

 Juliana pusera um vestido claro; dois sujeitos que estavam à porta do 

estanque riam, erguiam de vez em quando os olhos para a janela, para aquele vulto 

branco de mulher; Juliana então gozou! Tomavam-na decerto pela senhora, pela do 

Engenheiro; faziam-lhe “olho”, diziam brejeirices... Um tinha calça branca e chapéu 

alto, eram janotas... E com os pés muito estendidos, os braços cruzados, a cabeça de 

lado, saboreava, longamente, aquela consideração (QUEIRÓS, 2004, p. 71). 

 

 Essa cena, acima descrita, é bastante significativa para a análise da personagem. 

Percebe-se que seu maior intento é realmente alcançar um patamar social mais elevado, 

para assim considerar-se merecedora da admiração alheia. Havia uma acentuada restrição 

no que se refere ao comportamento feminino, considerando as classes mais favorecidas 

financeiramente, porém, nota-se que, para a mulher pobre e trabalhadora, ascender à esfera 

burguesa já significava a plena realização, ou seja, embora bastante limitada, do ponto de 

vista cultural e social, a rotina das patroas impressionava e atraía as criadas. A cozinheira 

Joana, quando teve oportunidade de ficar sozinha na residência em que trabalhava, 

deleitou-se também com o fato de poder se considerar, na sua fantasia, uma senhora da 

elite social: “preparava-se para passar a noite com o Pedro e batia-lhe o coração de alegria 

de „terem a casa por sua‟ até de manhã, e de poderem rolar amorosamente, como fidalgos, 

por cima do divã da sala” (QUEIRÓS, 2004, p. 296).  

  Por outro lado, observa-se que Joana satisfazia-se apenas com a fantasia, com o 

imaginário eventual; Juliana, contudo, fazia do desejo de ascensão social o seu propósito 

de vida. Ler o cotidiano de Luísa lhe proporcionou um meio de montar uma estratégia de 

ação e é a partir dessa leitura que decorre toda a segunda parte da trama do romance, em 

que a criada expõe toda a sua audácia, ao manter a patroa sob constante ameaça. 

 Para prosperar, utilizava-se do expediente da chantagem que, além de ser o meio que 

ela considerava mais eficaz, ainda lhe dava a oportunidade da vingança pelos maus tratos 

sofridos. Nessa perspectiva, ela satisfaz-se em ir, aos poucos, melhorando seus trajes e 

aparência em geral, através dos objetos pessoais que ia conseguindo arrancar de Luísa. E 

essa tortura em “doses homeopáticas” fazia muito bem ao caráter vingativo de Juliana; 
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gradativamente ela ia obtendo vantagens e privilégios, extorquindo a odiada inimiga 

próxima – a patroa – o reverso de sua classe social. Conquistava melhores condições de 

vida e ao mesmo tempo espezinhava Luísa, a representante de tudo o que ela queria ser e 

não tivera chance; logo, dava-lhe imenso prazer ir adquirindo peças de roupa e outros 

artigos pessoais da dona da casa. 

 E todas as noites Juliana fechada no seu quarto, encruzada na esteira, inchada 

de alegria, com o candeeiro sobre uma cadeira, desmarcava roupa, desfazendo as 

duas letras de Luísa, marcando regaladamente as suas, a linha vermelha, enormes – 

J.C.T. – Juliana Couceiro Tavira! (QUEIRÓS, 2004, p. 227). 

 

 A força da palavra escrita marcava essa atitude de Juliana, pois para ela não bastava 

retirar da patroa os seus objetos de uso pessoal, queria de fato ocupar-lhe o lugar, substituí-

la. E escrever as suas iniciais – marcas que a individualizavam – no lugar daquelas 

associadas à Luísa, constituíam um símbolo da sua conquista. Ao ler as “suas” letras, 

Juliana lia também o início do seu ingresso no mundo burguês que tanto a atraía e acabava 

por nomear-se nele, inscrevendo-se como integrante de uma elite, ainda que apenas na sua 

fantasia. Desmarcar as formas que remetiam à patroa evidenciava-lhe que essa mulher já 

não tinha mais poder sobre ela, “apagava-se” junto com as letras que a simbolizavam.  Era 

a ascensão de Juliana que se inscrevia naquela roupa, típica da mulher burguesa, aquelas 

formas escritas lhe permitiam ler o seu triunfo sobre Luísa.  

 Após ter conseguido melhorar sua aparência, Juliana passa a exigir condições de maior 

higiene e conforto para o quarto em que dorme. É válido destacar que, segundo Gonçalves 

(2006), as reivindicações da criada demonstram um alerta de Eça de Queirós para o latente 

desequilíbrio entre as classes, com origem na estratificação social. Evidencia-se, portanto, 

que desejar um ambiente limpo e digno para o descanso revela uma ideia de justiça social, 

apontada pela personagem. Uma cena marcante, nesse sentido é aquela em que Juliana 

dialoga com Luísa sobre a sua decisão de mudar-se para o quarto dos baús: 

  E começou a dizer, - que o seu quarto em cima no sótão era pior que uma 

enxovia; que não podia lá continuar; o calor, o mau cheiro, os percevejos, a falta de 

ar, e no inverno a umidade, matavam-na! Enfim, desejava mudar para baixo, para o 

quarto dos baús: 

          [...] 

 – E... onde se haviam de pôr os baús? 

- No meu quarto, em cima. – E com um risinho: - os baús não são gente, não 

sofrem... (QUEIRÓS, 2004, p. 224, 25). 

 

 A ironia do texto revela que a voz da criada só é ouvida porque ela dispõe de um 

segredo que pode comprometer a honra dos patrões. Desse modo, Luísa se vê obrigada a 
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argumentar em favor da “pobre Juliana” (QUEIRÓS, 2004, p. 225) e pedir ao marido que 

lhe realize o desejo, afinal, “também são criaturas de Deus; não são escravas [...]” (p. 225). 

A personagem Juliana foi feliz no seu intento, obteve não somente condições de maior 

higiene, como também conforto, um certo luxo, se consideradas as suas condições 

anteriores.    

 Mas não bastava apenas a semelhança com a feminilidade burguesa por meio das 

vestes e do conforto do quarto. A sua pretensão ia além: desejava de fato tornar-se a 

“senhora da casa” e para tanto era necessário destituir Luísa de tal posição. Juliana, 

portanto, como atenta leitora do universo burguês cheio de privilégios, resolve gozar uma 

vida mais confortável, à maneira da mulher elitizada. Foi aos poucos deixando de realizar o 

serviço doméstico, de modo que obrigava Luísa a fazê-lo, a fim de que o marido desta não 

encontrasse tudo em desordem e viesse a desconfiar.  

 Ora não varria, depois não fazia a cama; enfim uma manhã não vazou as 

águas sujas. Luísa foi espreitar no corredor que Joana não descesse, não a visse, e 

fez ela mesma os despejos! Quando veio ensaboar as mãos, as lágrimas corriam-lhe 

pelo rosto. Desejava morrer!... A que tinha chegado!... (QUEIRÓS, 2004, p. 231) 

 

 Essa inversão de papéis reafirma o fato de que Juliana é corrompida por seus conflitos 

interiores, resultantes em sua maioria dos transtornos oriundos da esfera social que integra. 

Nota-se que, como ela tinha boa compreensão acerca de todas as vantagens da classe social 

que almejava integrar, relegava Luísa à condição de serva para poder assumir os 

privilégios de ser burguesa, tomando-lhe o lugar.  

  Observa-se também a passividade de Luísa que, para preservar as aparências, prefere 

submeter-se aos desmazelos e à tirania de sua criada. A crítica machadiana, a respeito de O 

primo Basílio aponta justamente o fato de Luísa não agir segundo suas próprias 

motivações, deixando-se sempre conduzir: “é antes um títere do que uma pessoa moral. 

Repito, é um títere; não quero dizer que não tenha nervos e músculos; não tem mesmo 

outra coisa; não lhe peçam paixões nem remorsos; menos ainda consciência.” (ASSIS, 

1962, p. 159). De fato Luísa apenas vai alternando o seu condutor, primeiro é guiada por 

Jorge, depois por Basílio e enfim torna-se “escrava” de Juliana. Porém, nota-se que Eça 

denuncia a estreiteza do universo feminino que permite à mulher ser apenas uma “matéria 

inerte”, na expressão do próprio Machado. O romance queirosiano permite a percepção de 

que tal inércia não seria um defeito de construção da personagem, mas sim uma 

representação da estreiteza do perfil social feminino no século XIX. 
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 Com relação à personagem Juliana, o próprio Machado admite que é “o caráter mais 

completo e verdadeiro do livro” (ASSIS, 1962, p. 169), afinal, ela desafia as determinações 

sociais inerentes à sua condição de serviçal e enfrenta a patroa, invadindo-lhe a privacidade 

mediante a leitura de suas ações e de sua correspondência, numa estratégia de ascensão e 

de desforra. Há de fato um grande contraste entre as personagens, mas em Luísa verifica-se 

uma forte tendência a preservar o seu estatuto de mulher casada, moldado no moralismo 

burguês, o que de certo modo explica a sua passividade. Juliana, por outro lado, justamente 

por não ter uma honra a zelar, arrisca-se, ousa, através de uma leitura proibida, 

armazenando informações secretas, dados particulares da existência da patroa. Esta se 

mostra displicente e tola, deixando-se ler o tempo todo, sem sequer notar que era 

observada e decifrada, o seu modo de ler, de um modo geral, era acrítico e restrito, o que 

dificultava a sua percepção; sendo uma leitora ineficiente, é-lhe difícil atentar para a leitura 

de Juliana. A criada, por sua vez, surpreende-a, revelando-se enérgica, ativa e leitora 

bastante habilidosa, de modo que age numa tentativa maquiavélica de promover seu 

estágio social, articulando maneiras de beneficiar-se com todo o conteúdo encontrado nas 

suas leituras.  

 Costa Lima (1981) refere-se a uma “história eficaz”, ao comentar a abordagem de 

Gadamer e destaca a influência do contexto sócio-cultural nos processos de leitura, por 

outro lado, enfatiza a participação do leitor no sentido de permitir ou não que tais 

condicionamentos determinem sua compreensão. Considerando as leitoras da ficção Luísa 

e Juliana, observa-se que a primeira deixa-se influenciar pelos padrões sociais a ela 

associados, já a outra não se conforma com as circunstancias que a rodeiam e busca 

transformar as suas condições de vida, com base no que lê. A criada transforma as 

informações lidas, redirecionando-as a seu favor, ela desempenha um exercício ativo de 

leitura, em que as ideias captadas são repensadas, reformuladas, ganhando novos 

significados. Além disso, aproveita-se do fato de Luísa ter um estatuto social a preservar; a 

reputação para as criadas era algo secundário, já para a mulher burguesa era primordial.  

 Segundo Brown (2006), Eça de Queirós propõe-se a tratar a realidade cotidiana nas 

suas implicações profundas, observando também seu dinamismo, sua interdependência, 

contrariando assim a poética clássica que afastava de si temáticas voltadas ao ordinário da 

vida corriqueira e consequentemente voltadas às classes socialmente rebaixadas. Obter 

certo conforto material deslumbrou Juliana de tal modo que ela excedeu-se na sua fantasia 

de promoção social: “começou a pensar que agora o que devia era gozar. Se tinha bons 
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colchões – para que havia de se levantar cedo? Se tinha bons vestidos – por que não havia 

de ir espairecer para a rua? Toca a tirar partido!” (QUEIRÓS, 2004, p. 230). Sem perceber, 

porém, ela começava a provocar a sua própria derrocada, pois se dedica somente a usufruir 

daquele ambiente burguês, sem ler o perigo que a rondava: o risco de ser descoberta. Dessa 

maneira, passa a despertar a atenção de Jorge, que, conforme já expresso no capítulo 

anterior, começa a ler o seu espaço doméstico e chega a surpreender a explícita inversão de 

papéis dentro de sua casa:  

 - Dize-me cá, quem é aqui a criada e quem é aqui a senhora ? 

 A sua voz era tão áspera, que Luísa fez-se pálida, murmurou: 

 - Que queres tu dizer ? 

 - Quero dizer que te venho encontrar a ti a engomar, e que a encontrei a ela lá 

embaixo muito repimpada na tua cadeira, a ler o jornal! (QUEIRÓS, 2004, p. 264) 

 

 

 Diante disso, Luísa se vê obrigada a tomar alguma atitude, pois se viu prestes a perder 

toda a estabilidade que o casamento e a vida burguesa lhe proporcionavam, receou perder 

também o amor do marido a quem ela agora valorizava intensamente. Resolve confidenciar 

tudo ao amigo Sebastião e pedir-lhe ajuda; é nesse instante que o “títere” toma feições de ser 

humano, reage e busca um meio de livrar-se do martírio que vinha sofrendo. Para Juliana isso 

representa o fim de seu ideal de transformação pessoal e social. E no momento em que se vê 

cercada, obrigada a render-se e entregar seu precioso trunfo – as cartas roubadas – a 

Sebastião, ela, enfurecida, reconhece que suas estratégias, por mais audaciosas que tivessem 

sido, não conseguiam romper a barreira do desnível social. Desse modo, verifica que uma 

criada sempre sai perdendo, numa disputa com a sua senhora, afinal, “Eles tinham tudo por si, 

a polícia, a Boa-Hora, a cadeia, a África!... E ela – nada!” (QUEIRÓS, 2004, p. 289). Diante 

de tal constatação e da certeza de voltar a uma vida servil e odiosa, Juliana sofre um colapso, 

que a fulmina de modo fatal.  

 A criada, embora bem mais corajosa e determinada que Luísa, tinha com esta algo em 

comum: ambas viam-se obrigadas a desempenhar o papel delineado para a mulher oitocentista 

e percebiam que ele ia de encontro aos seus desejos e sonhos, ambas eram vítimas da mesma 

estrutura social, embora estivessem em lados opostos, afinal, o que mais incomodava Juliana 

era o fato de pertencer a uma classe desfavorecida da sociedade. A Luísa não cabia 

descumprir as determinações inseridas na sua condição de burguesa, impelida ao casamento e 

aos deveres do lar. Encontrava na leitura de romances românticos o seu veículo de “fuga” e tal 

hábito, embora criticado por alguns, ainda era considerado um comportamento lícito, muito 

embora tenha impulsionado a sua transgressão. Juliana, por sua vez, ousou ir muito além do 
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que permitia a sua condição de serviçal, ambicionou ingressar em uma esfera social que lhe 

era vetada. Quis adentrar um lar burguês pela “porta da frente”, quando lhe eram destinados 

os fundos. Viu na leitura ilícita dos segredos da patroa a sua oportunidade de ascensão social. 

Ambas fracassam, sofrem e morrem, sucumbidas pela amarga certeza de que são impotentes 

diante dos códigos sociais impostos. A tentativa de subvertê-los conduz ao trágico.  

 Assim, evidencia-se que a narrativa queirosiana revela como as implicações sociais 

interferem no comportamento feminino no século XIX, confirmando a participação da 

literatura como instrumento de denúncia e interpretação crítica de cenários sociais. De acordo 

com Lukács (2000), o romance é uma forma de configuração da sociedade burguesa e se 

baseia na subjetividade ou na “biografia” (p. 83) do personagem, pois o gênero romanesco 

pretende representar não mais a coletividade, como ocorria na epopeia, mas o indivíduo em si. 

Para tanto, têm relevância as circunstâncias sociais que contribuem para as suas ações e 

comportamentos. Com base nisso percebe-se, em O primo Basílio, a personagem Juliana em 

constante embate com a realidade hostil que a circunda. Nesse sentido, é válido expor as 

afirmações de Reis (1975), ao comentar a perspectiva narrativa de Eça de Queirós: 

ao debruçar-se sobre a personagem cujas características individuantes importa 

acentuar, o narrador procura pôr em evidência a sua origem social, as diretrizes 

culturais e morais que presidiram a sua educação e todo um conjunto de vícios ou 

qualidades eventualmente inculcados pelo ambiente que a marcou, estigmatizando 

indelevelmente o seu futuro (p. 73). 

 

 Desse modo, observa-se que o caráter estrategista de Juliana e todo o plano de ação 

arquitetado, mediante as leituras proibidas que realizara, não foi suficiente para suplantar as 

determinações sociais dirigidas a mulheres de sua classe. Juliana lê o mundo de Luísa e passa 

a extorqui-la, em benefício próprio, tenta também “travestir-se” de burguesa, pois o que 

interpretou, a respeito do que leu, a impressionou bastante. Sua leitura serviu-lhe de base para 

ascender socialmente, bem como para tentar transformar-se naquilo que leu. Entretanto, 

Juliana foi merecedora de atenção e temor apenas enquanto representava um problema, uma 

ameaça para Luísa. Nota-se o quanto era insignificante a existência daquela criada que só se 

fez notar porque se utilizou de meios sórdidos a fim de angariar melhor situação de vida. A 

sua leitura acerca do mundo burguês era tão verídica e eficiente que ela própria compreendeu 

a impossibilidade de ingressar na esfera social desejada, afinal, por mais ardilosa que fosse a 

sua estratégia e por maior que fosse a importância do seu trunfo, ela o perdeu porque a 

senhora burguesa, embora transgressora, tinha como aliado o prestígio social que lhe rendia a 

conservação das aparências, mediante a intervenção do amigo Sebastião. O desgosto da criada 
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fora tão profundo que ela não resiste e fenece. Sequer havia alguém disposto a velar seu corpo 

antes do enterro. Jorge, o seu patrão, bradava enfurecido: “– Diabo da mulher, morrer a 

semelhante hora!” (QUEIRÓS, 2004, p. 292). O narrador queirosiano após indicar a decisão 

de Luísa de mandar rezar à morta “dois padre-nossos por alma”, em seca ironia acrescenta: 

“Foi tudo o que a terra deu na sua morte àquela que ia rolando a essa hora, ao trote de duas 

velhas éguas, para a vala dos pobres, e que fora na vida Juliana Couceiro Tavira”! (p. 297).  
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Considerações finais 

 

A leitura literária permite o reconhecimento das potencialidades da linguagem que é 

organizada de modo a promover um efeito estético. Trata-se, portanto, de um diálogo entre 

texto e leitor, constituído mediante um processo de interação. Quando um indivíduo lê, 

mesmo que individualmente, realiza uma atividade social, pois tal prática relaciona-se a uma 

série de convenções estabelecidas em sociedade e é nesta que o leitor busca referências, 

associando as ideias lidas ao seu próprio repertório de conhecimentos. São levados em 

consideração, portanto, o contexto que a obra apresenta, bem como as experiências de leitura 

de quem recebe o texto, e essas podem configurar-se de forma tradicional, em que se decifram 

símbolos gráficos, como também podem constituir-se enquanto leituras de mundo.  

Ao confrontar as suas próprias convicções com as que a obra expõe, o leitor é ao 

mesmo tempo receptivo e ativo. Na primeira situação, ele é direcionado pela própria 

elaboração linguística presente no texto e no segundo caso, sua própria subjetividade elucida 

as ideias, mediante relações de sentido estabelecidas segundo seu próprio poder imaginativo. 

Desse modo, a obra fornece indícios sobre possíveis significações, mas é o leitor quem as 

concretiza e tal processo se dá de maneiras bem variadas, afinal, cada indivíduo tem suas 

particularidades e diferentes procedimentos de compreensão.  

Um ponto importante destacado nesta dissertação diz respeito ao poder da leitura, 

especialmente a literária. Tanto ela pode realçar discursos já cristalizados, como pode também 

pô-los em discussão, estimulando a reflexão e o olhar crítico. A literatura dialoga com 

questões sócio-culturais, pois tem a capacidade de simular universos humanos e interferir nos 

modos de ser e pensar do indivíduo. Toda obra literária é um produto histórico, criado numa 

determinada sociedade, por alguém nela inserido. E, por mais que o talento artístico do 

escritor tenha o seu merecido destaque, não há como dissociar tal habilidade da dinâmica 

social, afinal, as visões de mundo veiculadas por meio da arte literária não são criações de um 

indivíduo isolado de tal processo.  

Para identificar os contextos presentes em criações literárias e refletir acerca deles, é 

crucial a participação do leitor. O modo como este conduz a sua atividade de leitura revela 

muito sobre instâncias sociais às quais ele está atrelado e até que ponto pode haver uma 

ruptura com tais padrões. Nesse sentido, este trabalho, através de uma análise do romance O 
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primo Basílio, procurou enfatizar circunstâncias envolvidas nos processos de leitura, 

relacionando-a a ambientes diferentes, em que se destacam leitores e procedimentos também 

distintos entre si. Desse modo, demonstra-se que a leitura de um “mundo de papel”, fictício, 

pode contribuir para a atuação no mundo real, no sentido de renovar a compreensão que se 

tem dele. Estudando procedimentos de leitura encenados na narrativa queirosiana e tendo 

como base as próprias habilidades da leitura literária que proporcionam uma atenta 

observação dos personagens leitores, torna-se viável reunir tempos distantes, criando 

conexões e ampliando a visão de mundo.  

A perspectiva que une processos de leitura a vivências em sociedade foi muito marcante 

na ascensão do gênero romanesco, pois este não apenas popularizou o acesso à arte literária 

como também se configurou como uma forma de representação, em que muitas características 

da sociedade burguesa – que na ocasião chegava ao auge – podiam ser lidas. Foi através do 

romance que se notou mais claramente que os fatores sociais interferem na estruturação de 

formas artísticas – surgia um novo gênero literário mais condizente com as necessidades de 

leitura do público leitor que se formava.  

Nesse sentido, acreditando que a obra literária não é um produto desvinculado de 

uma época e de um espaço reais, convém ressaltar a iniciativa de Eça de Queirós ao mesclar 

arte e sociedade, utilizando-se de processos de leitura. E estes englobam desde as suas 

próprias, quando analisava a sociedade burguesa e as obras de outros romancistas, até a leitura 

enquanto base para a composição de personagens da sua ficção. Eça foi leitor da sociedade de 

sua época, dos costumes ali manifestos e priorizava o fenômeno da leitura enquanto um 

indicador de comportamentos sociais. Dessa maneira, criticava o sistema educacional que 

formava leitores ineficientes e, principalmente, condenava a literatura romântica que, segundo 

ele, estava desprovida de uma proposta de reforma e transformação social. Recriar crítica e 

esteticamente os costumes da época era o objetivo de sua produção, atrelada às prerrogativas 

realistas que enalteciam a denúncia social.   

A leitura de Madame Bovary proporcionou a Eça um incentivo a mais para transferir 

suas análises sociais, antes expostas sob a forma de crônicas, para a ficção, moldando-as em 

um viés estético. O livro de Flaubert toca em um dos pontos cruciais na perspectiva 

queirosiana: a leitura feminina. Refletir sobre tal prática servia para reforçar a crítica à 

literatura romântica que, com temas essencialmente amorosos, segundo Eça, enfatizava a 

condição subalterna da mulher, sempre envolta em assuntos sentimentais e restrita a eles. 
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Além disso, o modo como lia a parcela feminina da sociedade burguesa demonstrava também 

o atraso intelectual típico da mulher oitocentista. A personagem Ema Bovary inspira Eça a 

criar Luísa e através desta representar que a leitura de romances era um recurso que a mulher 

possuía para adentrar universos outros, mais amplos que o seu, muito embora as obras lidas 

ainda reforçassem a temática do casamento e dos deveres estritamente familiares que cabiam 

a esposas e mães. Através de O primo Basílio, encontra-se uma severa crítica à leitura 

romanesca que reafirma pressupostos sociais limitadores, especialmente no tocante à condição 

da mulher. Mas o grande ponto de atenção, para além da perspectiva queirosiana, não está 

necessariamente naquilo que é lido, mas sim em como se lê e quais as razões que 

impulsionam esse modo de leitura. A estreiteza do universo feminino, representada através de 

Luísa, tanto impelia a mulher à busca por temas românticos que a transportavam para um 

mundo ficcional mais atrativo, como também contribuía fortemente para uma leitura passiva, 

acrítica, em que suas perspectivas sociais já restritas só eram reafirmadas.  

O primo Basílio proporciona um encontro com outros perfis de leitores que também 

favorecem uma visão acerca dos valores culturais atrelados à sociedade burguesa. São 

relevantes, nesse sentido, as composições das personagens Jorge e Basílio que, embora se 

oponham entre si, constituem estereótipos masculinos, cujas atuações e mentalidades podem 

ser captadas mediante seus processos de leitura. Com base nisso, é perfeitamente possível 

entrever não apenas o posicionamento crítico de Eça, como também as atribuições de 

comportamento social delegadas a homens e mulheres no século XIX. A própria literatura 

sofria tal divisão e estabelecia-se o que era propício às leituras femininas e às masculinas. 

Com relação a estas últimas, nas personagens Jorge e Basílio – que por figurarem tipos 

humanos encontrados no “mundo real” e enquadrarem-se na proposta literária queirosiana de 

criticar a sociedade de então, permitem uma visão bem representativa acerca das mentalidades 

da época – observa-se a adequação deles a modelos sociais masculinos, em que um configura-

se como o homem sério, provedor e “chefe de família” (atribuição tipicamente masculina 

nesse contexto) e o outro se constitui com o perfil de conquistador, de sedutor. Ambos os 

perfis eram reconhecidamente aceitos pela sociedade e demarcavam ainda mais a limitação 

social feminina, em cujas atribuições não havia a liberdade de gerir um trabalho e uma 

família, nem tampouco de vivenciar livremente experiências amorosas, sem sofrer o repúdio 

social. Todos esses comportamentos podem ser percebidos através das preferências de leitura 

dos personagens e do modo como leem.  
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Basílio apela não somente para o seu próprio poder de sedução, mas, faz da leitura 

um mecanismo para a conquista, estimulando em Luísa os devaneios e as ilusões românticas 

semelhantes àquelas que ela lia nos romances. Ele apostava no poder de influência e de 

encantamento que a leitura literária pode favorecer e contava com a postura fraca e amoldável 

que a prima demonstrava não apenas como leitora, mas, como indivíduo também.  

Jorge, por sua vez, surpreende o leitor de O primo Basílio, pois, seu temperamento forte e 

decidido, fragiliza-se diante da descoberta do adultério da esposa. Todo o estereótipo de força 

e de seriedade que ele revelava nas suas atitudes – e nas suas leituras – abala-se, 

descortinando um homem emotivo e passional que é capaz de perdoar a esposa adúltera, 

temendo perdê-la através da morte.  

Os protagonistas – leitores que compõem o romance queirosiano – revelam dados 

sociais relevantes a partir de si mesmos, mas, a personagem que mais compreendia e por isso 

mesmo tentava tirar proveito do universo burguês, justamente por desejar fazer parte dele, é a 

criada Juliana. Todas as suas atitudes são habilmente articuladas mediante processos de 

leitura. E seu modo de ler ultrapassa a noção tradicional, não se restringe a interpretar letras, 

palavras. Ela procura desvendar informações que se inscrevem sob formas diferentes e que 

somente um leitor atento e sagaz poderia perceber. Assim como médicos “leem” nos 

pacientes sintomas que esclarecem o tipo de doença que possuem, Juliana busca no lar 

burguês onde trabalha indícios, “sintomas” que a fazem decifrar o modo de vida dos patrões e 

assim obter privilégios. Desse modo, a rotina da casa é lida, o comportamento de Luísa – que 

estava sempre ali próxima – é constantemente examinado e interpretado sob estratégias de 

leitura que Juliana aprendia a utilizar em benefício próprio. Ficam explícitas não apenas as 

condições aviltantes, a que eram submetidos os criados das residências burguesas, como 

também estratégias de leitura que permitem uma visão plena dos hábitos dos moradores, das 

disparidades entre o modo de vida de patrões e empregados, o que constitui outro recurso de 

crítica no romance queirosiano. A predileção pelas descrições detalhadas ao longo da 

narrativa demonstra que o ambiente, os cenários são de fundamental importância para elucidar 

os tipos humanos e os comportamentos sociais apresentados.  

Por conhecer tão bem a intimidade do lar burguês e consequentemente os princípios 

que norteiam as atitudes dos indivíduos dessa esfera, como a preservação das aparências e a 

hipocrisia, Juliana consegue, por intermédio da leitura atenta e sagaz que desenvolve, fazer de 

Luísa a sua refém e ao mesmo tempo a sua possibilidade de ingresso naquele universo 
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hierarquicamente superior ao seu. Ela lia o comportamento da patroa, descobria-lhe as 

fragilidades, bem como a passividade; de posse de cartas reveladoras do adultério – e estas 

apenas vinham confirmar o que as suas leituras de mundo já haviam suspeitado – Juliana 

chantageia, ameaça e investe-se de um poder que conquistou através dos artifícios de que se 

utilizou ao ler todo aquele ambiente dos patrões. Tenta, inclusive transformar-se naquilo que 

leu, procurando incorporar em si a indumentária burguesa de Luísa. O plano dessa criada, que 

lê tão habilmente o mundo que a circunda, fracassa porque ela mesma se deslumbra e se 

perde, exagerando no deleite do relativo conforto que angariara e que sempre havia lido e 

desejado para si. Observa-se que há um ponto de contato entre Juliana e a patroa: ambas não 

cumprem à risca o papel social que lhes é imposto. Luísa não discerne entre a sua realidade e 

a ficção que encontra na leitura de romances românticos e a criada assume os riscos de forçar 

um ingresso em uma esfera social a que não pertencia, mas que conhecia bem, através de suas 

leituras de mundo. Há, porém, elementos que as diferenciam: enquanto a leitura livresca de 

Luísa é apática, passiva e sem qualquer posicionamento crítico, a leitura que Juliana faz do 

universo burguês e da própria patroa – que a todo momento deixa-se ler – é mais ativa e 

perspicaz, tem um firme propósito de ascensão social, embora por meios ilícitos. 

Assim, evidencia-se que os protagonistas já citados de O primo Basílio revelam-se 

através das leituras que realizam e permitem ser lidos não apenas revelando suas 

características próprias como também as do meio social que inspirou a criação da obra. 

Observam-se, dentro de tal universo, várias disparidades, irregularidades e mentalidades 

retrógradas que tanto incitavam os artistas realistas, a exemplo do próprio Eça, a propor 

reformas urgentes nas visões de mundo e nos comportamentos manifestos na sociedade 

burguesa do século XIX. O romance queirosiano critica, denuncia, de forma bastante irônica –

uma marca do estilo de Eça – mas também reafirma a potencialidade significativa da leitura 

literária que é capaz de conduzir o leitor à percepção desses e de outros aspectos presentes na 

obra. Foi justamente valendo-se dessa habilidade da literatura e dos efeitos oriundos dos 

processos de leitura que Eça investiu na construção de um romance que recria esteticamente a 

sociedade burguesa oitocentista em Portugal, favorecendo assim um contato dos leitores do 

seu livro com as propostas de reflexão e crítica infiltradas no texto. As leituras realizadas 

dentro da ficção queirosiana elucidam o meio social representado e fornecem dados relevantes 

para a leitura desse livro.   

Seja como estratégia de fuga da realidade ou mesmo para vencer o tédio, seja para 

afirmação de poder ou ainda como um instrumento de sedução, constitua-se como um ato de 
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rebeldia ou audácia, o fato é que a leitura está presente ao longo de toda a narrativa de O 

primo Basílio e, para além da esfera da ficção, estimula os leitores a exercitar a sua 

participação na busca e construção de significados, afinal, é lendo que se torna possível 

solucionar indeterminações e lacunas, criar diálogos com a obra e outros textos, além de 

captar a perspectiva crítica delineada em um trabalho artístico de articulação da linguagem.  

Ler é reunir e concatenar não apenas palavras, mas ideias, estejam estas dentro do 

texto sobre o qual se debruça, ou dispersas para além dele, no mundo. Na arte literária, o dito 

indica o “não-dito”, ou seja, o sentido pode transcender o que está escrito, motivando o 

receptor a emancipar-se, no sentido de realizar, com certa independência, uma pluralidade de 

leituras. Desse modo, torna-se viável abandonar o costumeiro olhar que se tem diante da 

realidade, elevando-o a novas possibilidades.  

A literatura deleita esteticamente e pode ainda estimular no leitor o raciocínio, a 

reflexão, além de permitir o desdobramento da sua faculdade perceptiva, de modo a oferecer a 

esse receptor a oportunidade de pensar a sua vida, a sua sociedade e vários aspectos 

relacionados ao comportamento do ser humano e suas relações consigo próprio e com o outro. 

A leitura literária pode participar do processo de desenvolvimento do indivíduo, enquanto um 

ser que atua e se relaciona socialmente. A arte recria a realidade circundante e estimula novas 

percepções de mundo. Nas palavras de Bosi (1991): “O ver do artista é sempre um 

transformar, um combinar, um repensar os dados da experiência sensível” (p. 36).    
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