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Como se sabe, Eça de Queirós, depois das Conferências do 
Cassino lisbonense, idealizou um conjunto de romances, que fariam a 
crítica a alguns dos males de que padecia Portugal. Dois desses roman
ces, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, apareceram em vida do 
autor; um terceiro romance A Capital, seria publicado após a morte de 
Eça, ocorrida em 1900. 

Aos dois primeiros romances acima citados, Eça defmiu-os como 
"arte de combate". Seguia os ditames das Conferências de 1871, e as 
críticas de As Farpas. Neste texto, estudamos a gênese e os caminhos 
dos dois romances. 

A primeira edição de O Printo Basílio foi publicada pela Editora 
Chardron do Porto em 1878, tendo sido escrito em Newcastle, Ingla
terra, onde Eça de Queirós exercia a função de Cônsul de Portugal. A 
edição de três mil exemplares, incomum para a época, esgotou-se rapi
damente de tnodo que nesse mesmo ano é lançada uma segunda edição 
revista pelo autor. O sucesso deve-se, etn parte, ao escândalo que pro-

, 

vocou pelo naturalismo, insólito, das cenas eróticas. E o segundo ro-
mance de Eça de Queirós, do que ele chatnava de "arte de combate". 

Mas, de que cotnbate se tratava? 
Antes de responder a essa pergunta, falen1os um pouco da intro

dução do realismo etn Portugal e da influência de Eça de Queirós no 
rotnance moderno português. Até 1871, quando se realizaran1 as Con
ferências do Cassino Lisbonense, nada se escrevia que não estivesse 
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dentro das normas do romance clássico. 

Os jovens que organizaram as Conferências tinham estudado 

em Coimbra, e lá, entre suas leituras prediletas, estava o romance Madame 

Bovary, de Gustave Flaubert, publicado em 1857. Nas �onferências, 

coube ao jovem Eça de Queirós falar sobre A Nova Literatttra ou O 

Realismo como nova e:> .. :pressão da arte. Nessa conferência, expunha Eça de 

Queirós, antes de mais nada, as suas próprias idéias sobre o que pode

ria vir a ser uma literatura de ficção despida do convencionalismo ro

mântico. Nessa leitura, Eça apresentava Madante Bovary como exemplo 

do novo romance realista de objetividade e de verdade, por oposição à 
visão idealista do romantismo. 

; 

É certo que Eça de Queirós também recebeu influência de Emile 

Zola notadamente no romance O Crime do Padre Amaro. O seu Primo ' 

Basíh·o é mais uma obra de índole naturalista do que uma narrativa de 
literatura realista. Vale a pena lembrar que houve três edições de O 
Crime de Padre Amaro. Na verdade, cada uma delas é objeto de correção 
e criação. Ao amigo Oliveira Martins, Eça dissera que o Amaro era 
qualquer coisa que ele trazia no ventre. De fato, cenário e personagens 

lembram situações que Eça viveu em Leiria. 
Falamos em "arte de combate". O escritor queria refugiar-se na 

crítica de costumes, ou seja, pretendia fazer um inquérito à sociedade 

portuguesa, vista nos seus diferentes estratos sociais. Por esse tnotivo, 
reescreveu a primeira versão do O Cn.me do Padre An1aro, que era todo 
ele itnpregnado de sensualismo místico, uma mistura de sensualidade e 

misticismo que estavam latentes no fundo do seu gênio criativo. So
mente a disciplina realista o conduziu à crítica social, como se verifica 
na terceira versão do Amaro, já um romance tipicamente de escola. As
sim, em O Cn!ne do Padre Amaro, Eça ataca a vida devota da província e 
o celibato do clero. A crítica não gostou do romance por achar que o 

escritor, em vez de trabalhar sobre notas, entregara-se à opulenta ima

ginação, "glória de um romântico", diziam. 
O curioso é que esses mesmos críticos opuseran1 ao O Cri111e. do 

Pa�re Amaro, por exemplo, o livro de José Augusto V ieira, Fototipia.r do 
Mz11ho, em sua opinião, muito superior à obra de Eça de Queirós por 
conter, precisamente, aquilo que mais falta fazia na

. 
história do Padre 

Amaro: "as brilhantes qualidades do rotnance tnoderno, tal cotno defi-
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ne Zola". Pressionado por essa crítica, Eça esboçou um vasto plano 
naturalista: o clico dos rotnances englobados na designação geral de 
Cenas l)ortt�guesa.r ou Cenas dtt T/idtl l)ortug11esa, de que A Capital (rotnance 
póstutno) era modelo. Mas o plano não foi avante, talvez pela desilusão 
con1 a crítica que queria um Padre Amaro mais naturalista. Resta dizer 
que os chatnados rotnances de tese de Eça de Queirós, O Crime do 
l)adre An1aro e O ])rimo Basílio continuam a ser reeditados e o tal roman
ce Fototipia.r do A1inho foi esquecido. 

Da sua experiência realista ( objetividade), EÇa de Queirós, ao 
contrário de seus tnestres franceses, Zola e Flaubert, desviou, como 
bem observa João Gaspar Simões, a agulha do seu realismo, da obser
vação objetiva do mundo real para uma nítida deformação satírica des
sa mestna realidade. De Eça, o romance realista português herda, afi
nal, o melhor: a estrutura caricatural de suas figuras e a índole satírica 
dos seus padrões novelisticos. 

, 

E a partir da terceira versão de O Crime do Padre Amaro, que Eça 
abraça a "arte de combate", que caracterizaria a fase de sua obra, no 
período que vai até o aparecünento de O Mandan'm. Começa, então, a 
escrever O Prin1o Basílio que, prünitivamente, chamara-se O Primo João 
Cario .r. Ao contrário do que ocorrera com O Crime do Padre Amaro, ago
ra, cotn O Primo Ba.rí/io, tudo se passava no domínio da observação 
social, ou seja, Eça denunciava qualquer forma de observação inten'or 
para romancear fisiologicamente, por observação exterior, um caso de 
típica natureza social. 

É interessante ler as cartas de Eça dirigidas aos seus amigos 
quando da publicação d' O Primo Basílio. Vale a pena, portanto, transcre
ver uma dessas cartas, de 12 de março de 1878, enviada ao seu colega e 
crítico Teófilo Braga. Nessa carta, Eça discorre sobre a "arte de cotn
bate", a família lisboeta, os coadjuvantes da trama que, na verdade, 
representatn um grupo social, e o processo da sua escrita, referindo-se 

aos seus mestres Balzac e Flaubert. 
Eis o teor da carta: 
"A sua carta foi para tnitn grande alívio. Eu estava-lhe cotn re

ceio: como todos os artistas, creia, eu trabalho para três ou quatro pes
soas, tendo sempre presente a sua crítica pessoal. E muitas vezes, de
pois de ver O P1i1no l3a.rílio itnpresso, pensei: - o Teófilo não VrJi go.rtar! Con1 
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0 seu nobre e belo fanatismo da Revolução, não admitindo que se 

desvie do seu serviço nem uma parcela do movimento intelectual - era 

bem possível que Você, vendo O PriJ1Jo Basílio separ�r-se, pelo assunto e 

pelo processo, da arte de combate a que �ertencta
. 
o Padre Amaro, 0 

desaprovasse. Por isso, a sua aprovação fot para mtm uma agradável 

surpresa; e, todavia a sua aprovação é mais ao processo do que ao 

assunto: e Você, vendo-me totnar a fatnília cotno assunto, pensa que 

eu não devia atacar esta instituição eterna, e devia voltar o meu ins

trumento de experimentação social contra os produtos transitórios 

que se perpetuam além do momento que os justificou, e que, de for

ças sociais, passaram a ser empecilhos públicos. Perfeitamente: mas eu 

não ataco a família - ataco a família lisboeta - a família lisboeta pro

duto do natnoro, reunião desagradável de egoístnos que se contradi

zem e mais tarde ou n1ais cedo centro de bambochata. O Primo Basí-, ' 

fio apresenta, sobretudo, um pequeno quadro doméstico, extremamente 

familiar a quem conhece bem a burguesia de Lisboa: a senhora senti
mental, mal-educada, nem espiritual (porque, Cristianismo, já o não 
tem; sanção moral da justiça, não sabe o que isso é) arrasada de ro

mance, lírica, sobreexitada no temperamento pela ociosidade e pelo 
mesmo fim do casamento peninsular, que é ordinariamente a luxúria, 
nervosa pela falta de exercício e disciplina tnoral, etc., etc. - enfitn, a 
Burgue.rinha da Baixa. Por outro lado, o amante - um maroto, sem 
paixão nem a justificação da sua tirania, que o que pretende é a 
vaidadezinha de uma aventura e o amor grátis. Do outro lado, a criada, 
em revolta secreta contra a sua condição, ávida de desforra. Por outro 
lado ainda, a sociedade que cerca estes personagens - o formalismo 
oficial (Acácio), a beatice parva de tetnperatnento irritado (Dona Fe
licidade), a literaturinha acéfala (Ernestinho ), o descontentatnento 
azedo e o tédio da profissão Quliana), e às vezes, qt1ando calha un1 
pobre bom rapaz (Sebastião). Um grupo social, etn Lisboa, cotnpõe
se, com pequenas modificações, destes eletnentos dotninantes. Eu 
conheço vinte grupos assim formados. Uma sociedade sobre estas 
falsas bases não está na verdade: atacá-las é um dever. E neste ponto 
O Pn:mo Basílio não está inteiratnente fora da arte revolucionária, creio. 
Amaro é um empecilho, mas os Acácios, os Ernestos, os Saavedras, 
os Basílios, são fortnidáveis etnpecilhos: são un1a betn bonita causa 
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de anarquia no tneio da transforn1ação tnoderna: merecem partilhar 
con1 o l)adre A1naro da bengalada do homen1 de bem. 

"J\ n1inha atnbição seria pintar a Sociedade portuguesa tal qual a 
fez o Constitucionalistno desde 1830 - e tnostrar-lhe, como nutn espe
lho .. <.1ue triste país eles foratn - eles e elas. É o meu fim nas Cenas da 

, 

T/ida l)oJtuot�e.ra. 1� necessário acutilar o mundo oficial o mundo senti-� ' 

n1ental o 111undo literário, o tnundo agrícola, o mundo supersticioso -
e cotn todo o respeito pelas instituições que são de origem eterna, 
destruir as fal.ra.r interpretações e falsas realizações que lhes dá uma sociedade 
podre. Não lhe parece Você que um tal de trabalho é justo? 

"Enquanto ao processo - estimo que Você o aprove. Eu acho 
n'O PriJJJO Basílio tuna superabundância de detalhes, que obstruem e 
abafatn utn pouco a acção: o meu processo precisa simplificar-se, 
condensar-se - e estudo isso. O essencial é dar a nota ;usta: um traço 
justo e sóbrio cria tnais que a acumulação de tons e de valores - como 
se diz etn pintura. Mas isto é querer muito. Pobre de mim - nunca 
poderei dar a sublime nota da realidade eterna, como o divino Balzac -
ou a nota justa da realidade transitória, como o grande Flaubert! Estes 
deuses e estes semideuses da Arte estão nas alturas - e eu, desgraçadinho, 
rabeio nas ervas ínfimas. E todavia, se já houve sociedade que recla
tnasse utn artista vingador, é esta!" 

O Pn'nto Basílio é, até hoje, o rotnance mais lido pelos brasileiros. 
O culto queirosiano teve início por volta de 1880, quando foi divulga
do no Rio de Janeiro, implantando o que os cronistas da época cha
tnam de "basilismo". Paulo Cavalcanti escreve, num conhecido ensaio, 
que todas as cidades do Brasil, aquela onde era mais enraizado o culto 
ao autor de O Pnn1o Basílio, era Recife. Alceu Amoroso Lima reconhe
ceria tatnbém o prestígio que Eça teve neste País, destacando a sua 
colaboração na Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro), avidamente acom
panhada: Toda a geração naturalista se deixou ainda profundamente 
influenciar pelo realistno português. Foram os pritneiros romances e 
Eça aqui chegados, c particularmente O PrtÍJJo Basílio, no ambiente ide
ológico, tnuito preparado para recebê-lo, pelo tnovimento que nesse 
tnotnento se processava no Recife. O Prt!JJo Ba.rílio tetn cotno subtítulo 
Episódio J)oméstico, centrado na pequena burguesia lisboeta. A tese, con1o 
afirmatnos, é a denúncia tnoral e social do casatnento peninsular e da 
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educação rotnântica da tnulher. Para alguns críticos, é utna tese fraca, 
110 entanto ela é suplantada perante o adtnjrável estudo de tipos e cos
tutnes, alétn de Eça de Queirós ter utilizado, na sua "arte de cotnbate'', 

a técnica da caricatura e da ironia. 
Apreciemos, para melhor informação do leitor, alguns dados sobre 

a gênese desse rotnance. O pritneiro deles refere-se à publicação d e  As 
FatpasJ Crónica Mensal da Política} das Letras e elos Costumes. () folhetim 

dirigido por Ramalho Ortigão e Eça de Queirós, começou a circular 
em Lisboa, etn 1871. Era utn jornalismo inovador. Não há qualquer 

reedição d' As Farpas queirosianas de 1871-1872. Mais tarde, Eça, com 
45 anos e cônsul em Paris, fará uma remodelação dos textos antigos, no 
volume Uma Campanha Alegre. O certo é que As Farpas, de 1871-1872, 
fora úteis para a obra romanesca e reviveram em criações como O Cri

me do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, A Capital, A Tragédia da 
Rua das Flores, O Conde de Abranhos ou Os Maias. 

O segundo dado, e talvez o mais interessante, é o conto No i''fo
inho, publicado em 1880, já depois da edição de O Pnmo Basílio, que 
gerou uma forte presença de Madame Bovary, de Flaubert. Logo mais, os 
mesmos críticos dirão que o bovarismo estaria presente em O Pnn;o 
Basílio. Resumidamente, o conto narra a história de Maria da Piedade, 
casada com um marido mais velho e enfraquecido por várias doenças, 
cujo passeio habitual era a ida ao moinho. Um dia recebe a visita d e  um 
aparentado, Adrião, jovem e sedutor, o oposto de seu marido. Ora, esse 
Adrião tem o perftl do primo Basílio. Maria da Piedade é o retrato da 
tnulher subtnissa, doce, ingênua e insatisfeita. Um abraço e um beijo de 
Adrião a despertarão de seu tédio, conduzindo-a aos braços de vários 
atuantes. Dissemos que o conto era interessante, pois trazia no seu 
entretexto, a trama de O Printo Ba.rílio. E Maria da Piedade certamente, ' ' 

estaria mais próxima de Emma Bovary. Pena que o conto foi lido pos-
tumamente. Haveria mais bovaris1no etn Maria da Piedade do que na 

sonhadora Luísa. Por bovarismo entendemos a insatisfação, a necessida
de de evasão e a sexualidade frustada. A ação de O PrúJJo BaJílio ten1 
lugar na Lisboa de meados do século XIX, Luísa, burguesinha senti

tnental, devoradora de romances açucarados e de chocolates .. nascida e 

criada no centro da capital, casa com Jorge, engenheiro de nunas, cida
dão pacato e tnetódico. A banalidade e o tédio das suas vidas serão 
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profundan1ente abalados pelo aparecilnento de Basilio, pritno de Luísa 
e seu antigo nan1orado. Este surge quando Jorge se ausenta para cum
prir un1 serviço no Alentejo. Basílio enriqueceu na Bahia e foi viver em 

, 

Paris. E o tipo do natnorador experiente e não tardará em seduzir a 

prin1a, aproveitando várias circunstâncias: a fraqueza de seu caráter, o 
seu tédio, o espírito sonhador e romântico e ainda o convívio com a 
atniga Leopoldina, antiga colega do colégio, tnulher mal casada, que 
trocava com facilidade de amante. Juliana é a criada de Luísa e vai ser 
o pivô no desenrolar da ação. Ela, utna das tnaiores criações da ficção 
queirosiana, irá desencadear o drama provocado pelo adultério de Luísa. 
Até então, presa a anos de servidão, Juliana consegue roubar à patroa 
cartas comprometedoras para Basílio, exercendo sobre Luíza uma terrí
vel tirania. Basílio, cedo saciado da aventura a que arrastara a prima, 
volta a Paris, enquanto Jorge regressa do Alentejo. A pressão de Juliana 
continua, e nela pode-se observar o desafio de uma classe espezinhada 
contra a classe dotninante. 

Contudo, como Juliana é uma doente cardíaca, a chantagem que 
exercia sobre Luísa acaba cotn sua morte súbita, quando Sebastião, 
atnigo do casal, intervém, ameaçando-a com a polícia, para reaver as 
cartas. Luísa, sujeita a fortes emoções, adoece gravemente. Chega uma 
carta de Basílio, que Jorge abre, ficando a saber da infidelidade da mu
lher. Luísa vem a falecer, vítima de utna febre cerebral. 

Muito se escreveu sobre os coadjuvantes de O Pnmo Basílio. Vale 
a pena lembrar que o romance foi transposto para o cinema, para o 
teatro e para a televisão. De fato, O Przmo Ba.rílio possui uma tendência 
à construção teatral, daí o sucesso em qualquer fortna de representa
ção. Desses personagens, que giram etn torno do tédio e do fracasso de 
Luísa, dois se destacatn: a criada Juliana e o conselheiro Acácio, cujo 
nome foi incorporado à tradição proverbial. 

. 

Através dos personagens que compõem o segundo plano de O 

Prilno Ba.rílio, Eça aproveita ao tnáxitno a sua t•i.r côn;ica. São inconfundi

veis as caricaturas do conselheiro Acácio, de Leopoldina, de D. Felici

dade e do Ernestinho. O conselheiro, cotno escrevetnos, foi itnortali-' 

zado. O Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, o nosso Aurélio, 
registra dois termos: acaciano c acácio. O primeiro, adjetivo, refere-se a 
(1ualguer indivíduo ridiculatnent:e sentencioso e vazio de sentido e/ ou 
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1. gra,rt'dade das tnaneiras, letnbrando o conselheiro Acácio pe a aparatosa t � 

) • 
, • , , • 

, ' 
Cl·a110 elo romance O 1 rtl!JO BaJibo. J a acacto, entre nos personagetn e ' · ' , 

significa tolo, bobo. . . 
0 conselheiro Acácio é personagetn dos tnats c1tados da galeria 

queirosiana. Eça apresenta-o como representante do Constitucionalismo 

e do "fortnalistno oficial". Escreve o A. :  "Sempre que dizia El-Rei 

erguia-se um pouco da cadeira. Nunca usava pala�ras tri�iais; não dizia 

von;itar, fazia um gesto indicativo e empregava re.rl!tu;r ( . . .  ) E, sem famí

lia num terceiro andar da rua do Ferregial, atnancebado com a empre-' 

gada, ocupava-se da economi� �olítica". As suas fr�s�s 
.
denotam a sua 

mediocridade. Quando D. Felicidade lhe conta o ep1soclio de uma que-
, 

da que dera logo Acácio sentencia: "E sempre utn erro, ao descer uma 

escada íngreme, não procurar o apoio do corrimão". 

Leopoldina é un1a amiga íntima de Luísa desde o colégio, e a 
quem conta todas as suas aventuras amorosas. O seu retrato, composto 
por Eça, é irânico: ''A cara era um pouco grosseira; as asas do nariz 
tinham uma dilatação carnuda, na pele, muita fina, de um trigueiro 

quente e corado, havia sinaizinhos desvanecidos de antigas bexigas. A 
sua beleza eratn os olhos, de um negrume intenso, afogados num fluí-

, 

do, muito quebrados, com grandes pestanas". E Leopoldina quem leva 
Luísa ao banqueiro Castro, para este lhe emprestar o dinheiro com que 
pretendia comprar à sua criada Juliana as cartas de Basílio. 

Já o Ernestinho é uma figura simbólica e caricatural represen
tante da literatura romântica. A sua descrição física é uma pérola: "Era 
pritno de Jorge. Pequenino, linfático, os seus tnembros franzinos, ainda 
quase tenros, davam-lhe um aspecto débil de colegial; o buço, delgado, 
etnpastado em cera-moustache, arrebitava-se aos cantos em pontas afi
adas como agulhas e na sua cara chupada, os olhos repolhudos atnorte
ciam-se com quebrado langoroso". Fit,rura dúbia, tc111 utn certo ar que 
o totnariatn por homossexual , como Libaninho, o beato de O C1iJJJe do 
Padre Amaro, tnas vivia com utna atrizita do Ginásio, utna tnagra, cor de 
melão, com o cabelo muito riçado, o ar tísico. Naqt1ela altura, Ernestinho 
tetn um dratna em cinco atos, Honra e PaZ:\:clo, que está para estrear. l) 
dratna, de atnores interditos, cotno de propósito (n1as Eça n3o escreveu 
nada em gue não haja um significado . . .  ) anuncia e parafraseia o drama 
real que está para acontecer. 

. 
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Juliana, a criada é utna rebelde, não suporta a situação social 
, 

injusta en1 Llue vive. E a personagem que faz o romance crescer. Eça 
dn-nos o seu retrato físico: "Devia ter quarenta anos; era muitíssitno 
n1agra. As feições n1iúdas, espretnidas, tinhatn a atnarelidão de tons 
baços das doenças do coração. Os olhos grandes, encovados, rolavam 
nun1a inquietação, nun1a curiosidade, raiados de sangue, entre pálpe
bras setnpre debruadas de vertnelho. Usava utna cu ia de retrós itnitan
do tranças, que lhe fazia a cabeça enorme" Antônio Sérgio, ao estudar 
o caráter de Luísa, faz este cotnentário sobre Juliana: "uma criada 
exepcionalíssitna, cotn tal eficácia e capacidade de ódio que constitui 
un1 caráter dos de maior relevo de toda a literatura de ficção do mundo, 
capaz de por si só itnortalizar um autor". 

Resta-nos falar sobre a itnitação de Flaubert. Como o autor de 
A11adci!JJe Bova':y, Eça de Queirós, referindo-se a Luísa, poderia também 
dizer: Luísa c' est moi, parafraseando Flaubert, que dissera o mesmo de 
Etntna Bovary. 1Yias há diferenças. Certo, Eça confessou ter Balzac e 
Flaubert com seus mestres. Já nas referidas Conferências do Cassino 
Lisbonense, Eça dissera: 

"lvfadame Bovary, essa história profunda e dolorosa de uma pe
quena burguesa da província, tal qual as cria a educação moderna des
tnoralizada pelos falsos idealistas e pela sentimentalidade tnórbida, agi
tada de apetites de luxo e de aspirações de prazer, debatendo-se na 
estreiteza da sua classe como num cárcere social, correndo a esgotar de 
utn sorvo todas as sensações e voltando delas mais triste cotno dos 
funerais da ilusão .. . " 

Nesse aspecto, Eça tomara à letra o que escreve o seu mestre. 
Mas, há várias Emtnas no rotnance, conquanto que Luísa parece ün
passível a esperar o seu destino, arrasada pela leitura de romances sen
timentais, entendida com a sua vida lisboeta, onde à n1ulher de socieda
de só cabia isso mestno. Emma é uma personagem atnbígua. Há uma 
Etnma que espera que o marido (médico) vença na profissão. Há outra 
que se endivida porque quer viver no luxo. Há uma terceira que, des
prezando o tnarido, se refugia nos braços dos amantes. () seu fitn, cotn 
cotno o de Anna J(arenina, é o suicídio. Luísa é utna tonta, quando vai 
ao Paraíso não sabe se está cotn Jorge, ou com Basílio ... Quando está 

cotn o atnante pensa no tnarido. 
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I=4laubert compôs o seu rotnance a partir de utn fato real: o 
suicídio de uma jovetn tnulher, casada con1 um médico, ocorrido em 
Yonville, nas proxin1idades de Rouen, por volta de 1849. O A. não 
inventou a biografia de seus personagens, ele os fez viver e mover 
exatan1ente como os que ele conhecera ou deles ouvira falar. 

O que distingue os personagens de Eça, é que estes foratn in
ventados e constituem utna espécie de modelos, que personificam o 
que Eça n1ais execrava: os medíocres, os bajuladores, as Luísas, os 
Basílios, as Leopoldinas, os Ernestinhos e as Felicidades da vida, num 

tneio contatninado pela ociosidade. 
Como disse Casais Monteiro, Eça vai a figuras muito comuns e 

extrai delas tudo quanto as identifica, de modo que o retrato não é um 
, 

esquema, mas utna s1ntese. 
Além disso, caberia ressaltar, e já o fizemos mais de uma vez, o 

toque irânico, a caricatura social, fazendo conviver, simultaneamente, o 
realistno e a ironia. O Primo Basílio tem o toque da originalidade e do 
estilo, que mereceu um estudo, já clássico, de Ernesto Guerra da Cal. 

Em 1949,Jean Girodon, no estudo Eça de Queirós etMadame Bovary 
reconheceu ter Eça assimilado o texto de Flaubert, mas fez do seu 
romance O Pnmo Basílio, uma criação original. Não obstante esse crédi
to, há pouco anos, quando da tradução para o francês do romance, 

utn tal Michel Cournot bateu forte, no Basílio tachando-o de medío
cre. Cournot tem o sobrenome que merece ... Não leu Jean Girodon, 
nem a crítica moderna sobre Eça de Queirós. 

Escreve Mário Sacramento, na segunda parte do seu livro Eça 

de Queirós- uma estética da ironia (1945), que as personagens dos 
seus romances devem ser "na sua individualidade sempre genéricos". 

O indivíduo interessa Eça ainda, na justa medida em que procura co

nhecer-se a si próprio. Não devemos esquecer que nessa fase, a da 

escrita da primeira versão de O Crime do Padre Amaro, a influência 

de Flaubert, longe de lhe ser benéfica, tenha servido, antes, a retardar a 

conquista da sua estética. 
Assim, a primeira redação do Crime do Padre Amaro já revela 

a intenção de projetar seus personagens pela discreta ironia, pela sin1-
patia do riso - no que Eça era un1 mestre - pelo humor, cnfin1. 

Essa versão foi publicada entre 15 de fevereiro e 15 de n1�io de 
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1 87 5, na 1\evi.rta Ocidenftll, quinzenário fundado por Oliveira Martins, de 
L]Ue i\ntero de Quental era diretor literário e Jaime Batalha Reis secre
tário . .!\ publicação indispôs Eça de Queirós contra os seus amigos do 

, 

Cenáculo de Lisboa. E que l�ça havia-lhes deixado o original do ro-
n1ance que esperava rever e refundir à medida que as provas impressas 
fossen1 chegando. Naquela altura, Eça estava de partida para Newcastle, 
onde iria exercer a função de Cônsul de Portugal. Entre os seus abor
recünentos, havia o fato de que Antero de Quental suprimira passa
gens do romance que considerava demasiado realistas. Por outro lado, 
a distância entre a Inglaterra e Portugal atrapalhava a correção das pro
vas. Essa situação levou o escritor a enviar o seguinte telegrama: "Sus
pende imediatatnente publicação romance manda provas o publicado 
absurdo não autorizo publicação resto sem rever provas." E nesse dia 
escreveu uma carta aos seus amigos, onde se lê o seguinte: " ... Estou 
verdadeiratnente indignado. Pois quê? Eu dou-vos um borrão do ro
tnance - e vocês etn lugar de publicar o romance publicam o borrão!" 

Com todos esses desacertos, Eça na Inglaterra, o editor no Por
to, era natural que o rotnance não saísse como o autor planejara. Eça 
faz tnais: pede à direção da revista que imprima uma declaração justi
ficando a forma desorganizada da publicação. Enfim, O Crime do 

Padre Amaro está pronto. A primeira edição em volume é de 1876 e 
foi custeada pelo pai do romancista, o Dr. José Maria de Almeida Teixeira 
de Queirós. Contém um curto prefácio datado de 05/07/1875. Trata
se de uma versão refundida a atnpliada de que se imprimiram apenas 
800 exemplares. O editor Chardron, do Porto, comprou esta edição. 1\ 
segunda edição em volume, do mesmo editor, de 1880, é quase o dobro 
da anterior, tendo sido revista em Bristol (Inglaterra), de outubro de 

, 

1878 a outubro de 1879. E uma nova versão da edição de 1876 cotn 
um prefácio em que Eça de Queirós se defende da acusação de que 
este rotnance era a itnitação de La Paute de L'Abbé lviouret de Zola, o que 
era itnpossível, pois o rotnance de Eça é anterior ao de Zola. 1\ terceira 
edição é de 1889, com variantes relativamente à anterior. 

As três versões foratn publicadas na íntegra pela Professora 
Helena Cidade Moura, que se baseou nas três edições do ro1nance: 
1876, 1880 e 1889. A versão definitiva da obra é a de 1880, totaln1ente 
revista, cotno se disse acitna, pelo autor. A Biblio,grqfia Pottugue.ra E.rtrtJ11-
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geira, anunciando 0 livro, diz: "Este /im·o novo parece toda�ia afastar-se 

dos processos do realismo, e o autor cotno que procura crJar un1a esco

la nova e setn ligações cotn as que existem". Fialho de Almeida consi

derou a edição definitiva utna obra-prima, igual às tnelhoras que a ad

tniração universal tem consagrado. O próprio Eça escreveu ao seu edi

tor em 12/10/1878, o seguinte: "O Padre Amaro é utn romance novo. 

Pode sem receio anunciá-lo como tal: mais, é um romance bien autren1ent 

interessante que o Pritno Basílio". Camilo Castelo Branco achou a 

obra admirável e que iria resistir cotno utn bronze a todas as evoluções 

destruidoras das escolas e da tnoda. 
Álvaro Lins, na sua História Literária de Eça de Queirós, 

escreve: "Este livro não inovou, apenas, a carreira literária de Eça de 
Queirós. Foi a própria literatura portuguesa que ele revolucionou, com 
espantosa violência iniciando o realismo português - do qual o seu 
autor se tornou, de repente, o profeta, o pregador e o tnestre." 

O Crime do Padre Amaro, na sua prüneira versão, não é, de 
fato, o drama do celibato religioso como Eurico, O Presbítero, de 
Alexandre Herculano, nem essa "intriga de clérigos e de beatas trama
da e murmurada à sombra duma velha Sé de província portuguesa", 
assim se lê na nota prévia à edição definitiva de 1880. Na primeira 
versão, Amaro não é antipático a Eça; a sua ausência de escrúpulos não 
deixa de lhe despertar secretos sentitnentos de convivência. Só na edi
ção definitiva, Amaro aparece como é: um pequeno Maquiavel de batina. 

Vejamos a versão definitiva, que é a que está à disposição dos 
leitores do rotnance. O Crime do Padre Amaro estuda o tneio pe

queno-burguês de uma cidade de província e especialmente o seu 
setor clerical. 

A ação do Crime do Padre Amaro transcorre na cidade de 

Leiria, onde Eça de Queirós residiu, depois de ter sido nomeado admi
nistrador do Conselho, a 21 de julho de 1870, vindo a ser exonerado 

desse cargo no ano seguinte, antes de iniciar a carreira diplon1ática. Por 
essa altura, a cidade contaria cerca de 3.000 l1abitantes, retalhada por 

ruas e travessas estreitas. Era esse o atnbiente que ven1os no pritneiro 
romance realista português. 

O cenário geográfico-literário tinha dois pólos: a Sé e a casa de 
São Joaneira, atnbos in1portantes centro da intriga ron1anesca. Nessa 
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casa residiu Eça quando acltninistrador do Conselho. O escritor dei
xou-nos un1a descrição do in1óvel n' A.r Farpt�.r (totno VII, Nov. 1871) 
c1ue pern1ite con1pnrá-lo cotn a transposição literária que depois farja 
no ron1ance. Eis o texto: "eu tnorava numa rua estreita cotno urna 
fenda e triste con1o o destino de um monge: de um lado tinha as velhas 
paredes dn Misericórdia onde as corujas piavam, do outro as torres da 
Sé onde os sinos fazian1 a cada tnotnento rolar pelo ar os seus prantos 
sonoros! E havia na minha janela, nutn caixote de pau, um arbusto de 
alecritn, que erguia constantetnente para o céu os seus miúdos bracinhos 
de verdura seca." 

A casa de São Joaneira surgirá assim no romance: "E aqui tem 
você o seu palácio! - disse o cônego, batendo na aldraba de uma porta 
esguia. No primeiro andar duas varandas de ferro, de aspeto antigo, 
faziam saliência com os seus arbustos de alecrim, que se arredondavam 
aos cantos etn caixas de madeira; as janelas de cima, pequeninas, eram 
de peitoril; e a parede pelas suas irregularidades, fazia lembrar uma lata 
amolgada". 

No Largo da Sé deparavam-se três edifícios de fundamental par
ticipação no rotnance: a Sé com o seu terreiro, a botica do Carlos, de 
janela em ogiva revestida de azulejos decorativos alusivos à botica que 
na realidade aí existiu, e o edifício da adtninistração do Conselho, onde 
Eça trabalhou, que ostenta ainda hoje três sacadas de ferro sobre o 
adro, de onde o senhor administrador do romance "diariamente, das 
onze às três, retorcendo o bigode louro e entesando o plastrão azul, 
depravava a mulher do Teles". 

Embora, a personagem do romance mais citada seja Amaro, 
porque representa a ascensão de uma classe pobre à sociedade burgue
sa por meio de utna vocação religiosa que não é inspirada pelo ideal 
cristão, mas sim pela ambição de projeção e poder, no meio proYincia

no, deve-se destacar a protagonista Amélia Catninha, etn torno da qual 
giratn os clérigos, as beatas e a própria tnãe de Atnélia, a São J oaneira. 
Fica claro que essas beatas fazem da religião (ainda hoje) un1a idéia 
insólita e deturpada, onde itnpera a superficialidade dos rituais e un1a 

, 

profunda corrupção dos conceitos religiosos cristãos. E assin1 que, nun1a 
sociedade retrógrada e decadente, a Igreja (entenda-se agui a participa
ção dos tnaus clérigos, sedentos de poder e dinheiro) acaba sendo 
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fundatnental peça na engrenagetn política. 
Entretanto, ainda caben1 algumas referências a dois tipos, ainJa gue 

secundários, do Crime do Padre Amaro: a São Joaneira e o Libaninho. A 
pritneira, tnãe de Atnélia é atnante do cônego Dias ( c.1ue fora professor de 
��Ioral do padre Amaro no seminário). Como se disse, vivia perto da Sé, 
cotn a tllha r\tnélia, "gorda, alta, tnuito branca, de aspecto pachorrento"; a 
sua casa era o centro do beatério de Leiria, tanto assim que o Libaninho llie 
chatnava "a nossa madre abadessa". O cônego Dias irá instalar o padre 

Atnaro nesta casa, dando origem ao drama amoroso deste com Amélia. 
Chamavatn-lhe São Joaneira por ser natural de São João da Foz. 

No citado Libaninho Eça compõe o retrato mais histriônico do 
homossexual e beato: "o beato mais ativo de Leiria". De "rosto gordinho 
cor de funão, a calva luzidia'', tinha a voz fina falando constantemente no 
diminutivo. Andava com "passinho miúdo, um gingar de quadris". Em
pregado no cartório, no final do romance surgirá na evocação do cônego 

Dias como tendo sido apanhado na Alameda de Leiria com um sargento, 

às dez da noite. Esquecido o escândalo os padres dar-lhe-ão um lugar de 
sacristão. Era notória a sua preferência por militares. Libaninho, juntamente 

cotn os padres corruptos e as beatas, são reacionários políticos ferrenhos 

prontos a servir os objetivos da Igreja. No caso do Ubaninho, ele ainda 
funciona como elo de ligação com os militares. 

No Crime do Padre Amaro, o padre português comum é apre

sentado como padrefitncionán'o, aquele que se acomoda à situação social e 

politica do constitucionalismo liberal, do regime concordatário que objeti

vamente fez do clero funcionário público, como se lê no próprio Eça: 
"funcionário eclesiástico, ele só tem a cumprir funções rituais em nome da 
Igreja, e portanto do Estado, que a subsidia." Entretanto, em oposição ao 

padre-funcionário, Eça de Queirós apresenta um padre-ideal, o abade Fer
rão, para quem a fé é convicção e vivência profunda, praticando a carida
de, atento e cuidadoso com a "pacificação das almas", letnbrando os "ve

lhos homens evangélicos". (A Correspondêncitl de Frt�diqJJe }.1fende.r). 
C�ntudo, os padres queirosianos rcduze111-sc a alguns tipos funda

tnentais. E setn dúvida o padre-.ren.rut�l aquele que n1ais aparece na sua obra 

rotnanesca, e que tem no padre Atnaro o exen1plo n1ais elaborado. 
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