
A DOENÇA DA MAÇÁ: 

George Meredith n'Os Maias uma aproximação crítica 

Américo Guerreiro de Sousa7 

Embora muito diferentes no estilo e na técnica literária, Eça de Queirós 
(1845-1900) e George Meredith (1828-1909) partilham algumas preocupa

ções. Este artigo analisa homologias nos temas da educação e das mulheres 
como portadoras do mal n' Os Maias e em The Ordeal of Richard Feverel, com 
uma referência adicional a The Egoist. 

Qual a relação possível entre George Meredith (1828-1909), que de
plorou o Naturalismo, e Eça de Queirós, um realista confesso da escola fran
cesa? Foram decerto escritores muito diferentes. Eça preocupava-se sobretudo 
com os problemas sociais e a realidade nacional e possuía um equilíbrio for
mal que faltava a Meredith, um excelente romancista e poeta que nem sempre 
conseguiu harmonizar a sua forte vis poética com o seu sentido tragicômico da 
existência. Por mais diferentes que tenham sido o estilo e a técnica literária dos 

dois escritores, existem neles, todavia, homologias temáticas, designadamente 
nos tópicos da educação e da mulher como portadora do mal que afectará a 
família. Isto é bem claro n' Os Maias e pelo menos em The Ordeal of Richard 
Feverel, sendo ainda possível, nesta análise, uma breve refereência a The Egoist. 

Convém fazer aqui um breve resumo de The Ordeal of Richard Feve
rel. Sir Austin, cuja esposa fugiu com um de seus protegidos, o poeta Denzil 
Somers, educa o fruto de seu malogrado matrimónio, Richard, segundo os 
princípios de um sistema educacional rigoroso. Definindo-se como "um hu
manista científico", vigia atentamente o desenvolvimento físico, intelectual e 
moral da criança, certo de fazer dele um homem perfeito. Há no entanto um 
traço no temperamento do jovem que colide com o sistema educacional a que 
é submetido, e ele cai numa paixão prematura e indesejada- o Mal que o pai 
mais temia e que sempre afectara a sua família: uma "doença" precoce a que 
Sir Austin chamava "the apple-disease" - "a doença da maça'', uma alusão ao 
fruto mítico do pecado original. Richard apaixona-se pela filha de um vizi
nho, Lucy de nome e luz e flor por implicação simbólica (chamada também 

7 Escritor. É licenciado em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa e doutorado 
pela Universidade de Oxford. 
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no livro "fleur-de-luce"). Casa com ela sem o consentimento paterno e, após 

várias aventuras e um duelo, é informado de que a esposa sucumbe a urna 

febre dos fenos. Este é o golpe final para Richard, que se sente responsável por 

duas mortes e outros desastres, e também porque descobre que, apesar de sua 

educação primorosa, tudo quanto fez de notável na vida foi, na adolescência, 

deitar fogo a urna rneda de feno pertencente a um lavrador vizinho e de ter, 

durante urna temporada, tentado regenerar as mulheres de má nota de Lon

dres, sua mãe inclusive. 

Além dessa semelhança evidente com o falhanço educacional de Carlos 

da Maia, impressiona-nos, logo a abrir o livro de Meredith, a analogia entre 

a sedução de Lady Feverel pelo poeta Denzil Sorners e a de Maria Monforte 

por Tancredo, n' Os Maias como em lhe Ordeal um processo em três tempos 

mais urna fuga: relutância da esposa em aceitar o amigo do marido, tolerância 

seguida de intimidade, e a fuga final com o sedutor: 

Nos primeiros tempos dos seus deveres de mulher casada, em 

Raynham, Lady Feverel teve ciúmes do amigo do marido. Gra

dualmente tolerou-o. Com o tempo, ele tocava guitarra no 

quarto dela, e tocavam juntos Rizzio and MaryB. 

Recordamos que Maria Monforte reagiu negativamente à admiração de 

Pedro pelo formoso Tancredo, acabou por ceder ao encanto da guitarra do ita

liano e finalmente fugiu com ele. Como se vê, os mesmos passos clássicos da 

sedução e fuga da mulher adúltera, dados num toque rápido de pena irânica 

e leve. Nem falta a Denzil o halo romântico de Tancredo. É muito admirado 

por Sir Austin, o marido traído, que o nomeia seu procurador (bailijf) e o acei

ta corno hóspede permanente da sua casa. Além disso, embora não exactamen

te a filha de um negreiro corno a Maria Monforte d' Os Maias, Lady Feverel 

era de origem mais modesta do que a do marido. Há portanto em ambos os 

casos urna diferença considerável entre os estatutos sociais dos esposos, urna 
objecção muito séria ao casamento para a mentalidade aristocrática e burguesa 

do século dezanove, com o seu forte sentido de hierarquia social e preservação 

dos pergaminhos familiares. Meredith é muito explicito ao apontar a difer

ença social entre Sir Austin e Lady Feverel, "whose husband in mental and in 

moral stature is more than the ordinary height above her"9• 

8 MEREDITH, George. 7he Ordeal of Richard Feverel. (Londres: J. M. Dent & Sons Ltd., 
1941 ; a primeira edição é de 1859), p.2. Tradução minha. 

9 7he Ordeal of Richard Feverel. p. 2. 
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Temos assim que dois homens do topo da hierarquia social, ambos 
com um forte sentido ético tendente à preservação dos valores familiares -
Afonso n' Os Maias e Sir Austin em lhe Ordeal- se encarregam pessoalmente 
da educação de uma criança, na vá ilusão de que uma educação sadia os 
preservará de influências nefastas. Em ambos os casos algo acaba por falhar e 
os heróis não atingem a excelência que deles se esperava. "Nunca virá a ser o 
que prometeu", escreve acerca de Richard, no final do romance de Meredith, 
Lady Blandish, uma candidata a sua madrasta, acrescentando estar "farta de 
teorias e sistemas e das pretensões do homem!" 10

• O que ocasiona o fracasso é, 
em ambos os romances, a mesma causa: a maldição trazida por uma mulher, 
de condição social mais modesta do que a do marido, ao seio de uma família 
antiga e nobre, contra esta desgraça de nada valendo a cuidada educação do 
jovem. Analisemos mais de perto as semelhanças e as diferenças no tratamento 
deste processo por Eça e por Meredith. 

Educação 

Enquanto em lhe Ordeal of Richard Feverel, Richard é submetido a um 
sistema de educação completo (o livro pode ser considerado um Erziehungs
roman), n'Os Maias a educação de Carlos é apresentada não como um sistema 
mas apenas como um sinal. Sabemos que Carlos recebe uma "educação ingle
sà', só porque o autor assim a chamou, não porque a apresente em descrição 
metódica ou em processo dinâmico. Carlos é educado, diz Afonso, para ser 
fisicamente apto e útil ao país, e alguns exemplos dos benefícios dessa educa
ção são dados: a habilidade do jovem para trepar às árvores, para lutar, para 
montar com elegância e pouco mais. Sabemos também que Afonso encoraja a 
curiosidade natural do neto pelo corpo humano, e que isso é determinante na 
decisão de Carlos de tirar um curso de Medicina. Mas pouco é dito acerca de 
outros aspectos cruciais de um verdadeiro sistema educacional, como era re
querido pela elite esclarecida da segunda metade do século XIX em Inglaterra 
e, quanto mais não fosse por imitação do modelo, também em Portugal, tais 
como a formação do carácter, da moralidade e das maneiras desse cavalhei
rismo ou da gentlemanliness ..... que é um dos temas mais importantes d'Os 
Maias, aliás na linha de muita literatura séria vitoriana. Eça dedica ao tema o 
terceiro capítulo do seu romance, usando o artifício de justapor dois géneros 

1 O lhe Ordeal of Richard Feverel. p. 489. Tradução minha. 
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de educação opostos, o de Eusebiozinho, tradicionalmente português e o de 

Carlos, revolucionário para os costumes locais. Mas no capítulo seguinte so

mos logo transportados para Coimbra, onde o tópico da educação desaparece 

e a vida de Carlos passa a ser mais a de um diletante do que a de um estudante 

sério, como seria de esperar de quem teve uma educação espartana, diferente 

da comum e exemplar. 
Muito mais rico do que n' Os Maias é o tema da educação em The Or

deal of Richard Feverel. Meredith fornece todos os passos da formação de uma 

criança. O tio Algernon encarrega-se do físico ou "animal vigour"11 do sobri
nho, e treina-o nas disciplinas do boxe, tiro e esgrima, exactamente as mes
mas que o Sr. Brown ministra a Carlos. Talvez por isso, e também porque o 
temperamento dos jovens é idêntico, ambos se saem bem de uma briga com 

um vizinho camponês da sua idade. O aspecto moral da educação de Richard 

é atribuído não só aos seus familiares mais chegados mas também, directa ou 

indirectamente, a todos os residentes de Raynham Abbey. Richard adquire as
sim uma educação completa- física, intelectual e moral. Embora o lado ético 

da educação de Carlos não seja totalmente descurado (é atribuído a Afonso), o 

livro é algo omisso nesse aspecto tão importante da educação vitoriana. 

Uma outra semelhança ainda é que ambos os jovens são educados em 
casa, com a diferença de que Richard aprende Latim e Grego, disciplinas pre
conizadas por Mr Brown para "mais tarde". A "educação inglesà' de Carlos 

não visava formar o Christian gentleman do vitorianismo britânico, apenas 
fazer dele um cidadão útil a pátria, preocupação predominante do avô Afonso. 

Mas a grande homologia dos dois romances consiste no fracasso da educação 

como panacéia de todos os males: Carlos falha na vida, apesar da educação 
primorosa, porque, tanto para o Eça d' Os Maias, como para Meredith de The 
Ordeal, nenhum sistema humano pode vencer o destino, o temperamento ou 

o amor. 

Um Modelo de Maldição 

Mrs Malediction é a alcunha dada em The Ordeal of Richard Feverel à 
mãe de Richard, e, por extensão, a todas as mulheres. O tio de Richard, Alger
non Feverel, quebra uma perna no dia em que o rapaz,aos sete anos, acorda 
surpreendido pela "visão" de uma mulher inclinada sobre o seu leito. Embora 

constasse que um fantasma assombrava a casa da família- o Ramalhete era 

11 7he Ordeal of Richard Feverel. p.5. 
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também tido na conta de uma casa fatal 12 -,a "visão" da criança, considerada 

pelos dependentes de Sir Austin como apenas um sonho, foi tomada pelo 

chefe da família como a incarnação do espírito nocivo da mãe do rapaz e, daí, 

de todos os representantes do sexo feminino. Por generalização misógina, Sir 

Austin conclui que a influência da sua infiel esposa era a causa de todas as des

graças que ocorriam na família, desgraças estas invariavelmente precedidas por 

um augúrio ou por uma "visão" de Richard do mesmo espírito que, desde a 

fuga de Lady Feverel, assombrava a mansão familiar. (Mais tarde somos infor

mados de que o "espírito" mais não era do que a própria mãe vinda a ocultas 

da noite matar saudades do filho). 

Os augúrios de lhe Ordeal of Richard Feverel podem associar-se aos 

presságios d' Os Maias. Ambos têm um significado simbólico e uma causa 

idêntica: as mulheres. Mrs Malediction é não somente a alcunha que um 

marido ultrajado dá à sua infiel esposa, mas também o símbolo de algo mais 

transcendente e mítico: Eva, o agente da tentação e do pecado, o mensageiro 

do diabo, o bíblico doador da maçã. Não muito diferente desta podia ser a 

visão de Afonso das mulheres que causaram o suicídio do filho e a desonra do 

neto. Foi aliás por causa da mulher de Afonso que Pedro, educado pelo padre 

Vasques em vez de o ser na escola de Richmond, como Afonso queria, cresceu 

'sem curiosidades, indiferente a brinquedos, a animais, a flores, a livros" 13 - a 

tudo o que fosse viril e são. Ele herdou a fragilidade física e a fraqueza de 

vontades maternas, e retribuiu com paixão doentia o amor quase mórbido 

da mãe. Mãe e filho pertenciam assim ao lado débil dos Runas, em oposição 

a Afonso, o descendente de uma velha família da Beira cuja "rica tradição de 

saúde" 14 conservou por meio de uma vida sã e disciplinada, muito diferente da 

existência dissipada que levou mais tarde o neto Carlos, manchado ab initio 

por uma hereditariedade dúbia. 
A Pedro não faltava coragem. Mas era uma coragem meramente física, 

dissipada em rixas de taberna e touradas - uma coragem muito diferente da 

virilidade própria de um verdadeiro gentleman como Afonso admirava. A vi

rilidade de Pedro era apenas a bravata do aristocrata português decadente ou 

a ira do poeta lírico: uma falsa coragem de origem nervosa, a energia de uma 

natureza histérica inteiramente carente de estoicismo. E é esta falta de estoi-

12 "Eram sempre fatais aos Maias as paredes do Ramalhete", Os Maias, Helena Cidade Moura 

(org.) . Lisboa: Livros do Brasil, s.d. p.7 
13 Os Maias. p. 20 
14 Ibid. p. 12. 
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cismo, no sentido de fortaleza de caráter e capacidade de resistir ao sofrimento 

sem queixume, que acaba por o matar. A tragédia de Pedro é assim a conse

qüência natural de dois maus casamentos: o seu próprio com Maria Monforte, 

a negreira, e o do seu pai com a "mimosa mas um pouco adoentada"15 Maria 

Eduarda Runa. Quanto à desgraça de Carlos, é evidente que ela não ocorreria 

sem a "aparição" em Lisboa de Maria Eduarda, uma mulher amantizada com 

um brasileiro e por fatalidade a própria irmã do ilustre Maia. 

N ' Os Maias nenhuma mulher traz consigo uma felicidade durado ira; 

todas as mulheres que importam neste romance são, em última análise, a cau

sa das desgraças masculinas. O texto é claro em vários casos e muito explícito 

pelo menos num deles: a fragilidade física e psicológica de Pedro é herdada da 

mãe: "Ficara pequenino e nervoso como Maria Eduardo Runa, tendo pouco 

da raça, da força dos Maias" 16
• Parecia-se ainda com um dos seus antepassados 

Runas, a linha materna de sua ascendência, como Monso um dia descobriu 

com horror. Estava, portanto, na lógica determinista que comanda a faceta 

positivista d' Os Maias (há felizmente, no decorrer do romance, uma fuga a 

esse pseudocientificísmo), condenado a um fim trágico, devido à maldição 

trazida à família Maia pelo elemento feminino. 

Monso, um humanista "científico" como Sir Austin a si próprio se 

definia, decidiu proporcionar ao neto Carlos a receita de Sir Austin para o 

filho Richard: dar ao herdeiro uma educação que ele acreditava poder limpar o 

sangue manchado da família. Para o lado físico da formação de Carlos confiou 

na crença de Brown no "músculo" e na "forrrça"; para uma vaga noção de pu

rificação aplicou o seu "amor supersticioso da águà' 17• A palavra "supersticioso" 

ligada a água é bem significativa; não há água que baste para purificar uma 

maldição fatal . 
Somos neste passo confrontados com mais uma semelhança entre 

a temática de Eça e a de Meredith, desta feita entre Os Maias e The Egoistf8, 

publicado em 1877, um ano antes de Eça ter anunciado Os Maias como um 

dos livros que planeava incluir nas suas Cenas da Vida Portuguesa19• Liberto 

da influencia enfraquecedora da esposa, Monso deu ao neto uma educação 

15 Ibid. p. 15. 
16 Os Maias, p.20 
17 Ibid. p. 11 
18 MEREDITH, George. The Egoist: A Comedy in Narrative. Londres: Constable, 191 7; 

originalmente publicado em 1877. 
19 Ver GUERRA DA CAL, Ernesto. Bibliografia Queirociana. Coimbra, "Por ordem da Uni

versidade", 1975. v. 1, p. 83. 
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espartana com a severidade e a disciplina rigorosa do "sistema inglês"20
: 

Deixava-o correr, trepar às árvores, molhar-se, apanhar soalheiras, como 
um filho de caseiro21

• 

O menino Crossjay, em The Egoist, tal como Richard, em The Ordeal of 
Richard Feverel, foram educados em estreito contacto com a natureza e a água 
fortificante e purificadora. Eis o que diz o jovem Crossjay sobre as suas sessões 
de natação matinal: 

Estamos ambos aqui às seis da manhã, quando há luz e tomamos um 
banho22

• 

Por qualquer razão não explicada n' Os Maias, e aliás difícil de perce
ber, Afonso considerava-se um egoístà'23 

- justamente o título do romance 
de Meredith. Seria isto por amar o seu conforto, como se pode depreender 
do contexto em que essa frase, um tanto inesperada, surge, ou porque, tal 
como o Sir Austin em The Ordeal, prezava a honra e a pureza original da sua 
família? Seja como for, a intransigência de Afonso neste particular, tão típica 
dos vitorianos, é alcunhada de "caturrice"24 pelo bom velho Vilaça, enquanto 
Carlos considera como meros preconceitos os valores em que o avô baseava 
a sua "éticà'25 • A filantropia e a mente liberal de Afonso não afectavam o seu 
papel como guardião da honra da família, e para a defender foi capaz de cortar 
relações com seu filho Pedro e mesmo recusar de início conhecer o neto. A 
morte seria a punição para quem quebrasse as regras do código familiar: Pedro 
morreu porque não ouviu o conselho do pai, Afonso morreu quando viu que 
o sangue da sua raça não fora afinal limpo pela água da educação de Carlos. 

Nem Sir Austin, Nem Richard, nem Carlos morreram pelas falhas co
metidas. Mas tiveram de sofrer a provação do seu fracasso e a punição da sua 
consciência abalada. Quando pensamos que a origem da sua tragédia foram as 
mulheres, a conclusão aparenta-se obvia: para Eça, como para Meredith, não 
havia remédio para a maldição trazida ao seio de uma família de sangue nobre 
pelo mal da mulher. A "apple disease" da mitologia de The Ordeal é a mesma 
aplicada n' Os Maias. 

20 Os Maias. p. 57 
21 lbid. p. 57-58. 
22 The Egoist. p. 69. Tradução minha. 
23 "Ele mesmo costumava dizer que era simplesmente um egoísta", Os Maias, p. 12. 
24 Os Maias, p. 35. 
25 !bid., p. 452. 
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Imitações ou hemologias? 

São evidentes as semelhanças notadas entre romances escritos por dois 

escritores muitos diferentes. Meredith, cujo gênio parece infelizmente fora 

de moda, embora me pareça evidente que D. H. Lawrence nunca poderia ter 

existido sem esse digressivo mas poético e imaginativo escritor vitoriano, não 

foi sequer mencionado por Eça na sua ficção. A única referência a Meredith 

encontra-se nas Cartas de Inglaterra numa passagem que não prova que Eça 

tivesse lido o seu contemporâneo inglês26
• Por outro lado, João Gaspar Simões, 

que eu saiba o único crítico que aludiu a Meredith e conexão com Eça, du

vidou de que o escritor inglês pudesse ter exercido alguma influência em Eça 

de Queirós27
• Acredito que assim seja nos aspectos formais, mas é inegável a 

identidade temática nos pontos aqui referidos. 

Qual a natureza da relação entre Eça e Meredith? Imitativa? Não é de 

crer: os seus estilos são completamente distintos e aqui tratei apenas daquilo 

que tematicamente aproxima os dois escritores - muito maiores são as suas 

diferenças. Uma semelhança meramente acidental? Acredito que sim. Melhor 

ainda: homologias naturais entre romancistas preocupados com temas idên

ticos. 
Todavia, duas coisas são certas. Primeira: uma preocupação comum 

a Meredith e a Eça com o tema da educação; segunda: o papel das mulheres 

como portadoras de desgraça. No que toca ao segundo ponto, devemos dis

tinguir, no entanto, entre a visão de Meredith das mulheres, que era a de um 

cavalheiro andante intelectual pró-feminista avant la lettre (a "malediction" 

analisada em lhe Ordeal of Richard Feverel deve ser atribuída à perspectiva de 

Sir Austin e, de modo nenhum, a do seu autor) e a de Eça, em cujas obras as 

mulheres são quase sempre tratadas como seres humanos de segunda ordem 

- uma visão realista e exacta da condição feminina na sociedade burguesa do 

século XIX. 

26 Ver Cartas de Inglaterra. Helena Cidade Moura (org.). Lisboa: Livros do Brasil, s.d p.25 

"Um livro de Darwin, um estudo de Mathew Arnold, um poema de Tennyson, um romance 

de George Meredith serão evidentemente guardados para a estação." 
27 Ver SIMÚES, João Gaspar. Vida e obra de Eça de Queirós. 3 ed. Amadora: Liv. Bertrand, 

1980., a primeira edição é de 1945: "custa a crer, porém, que o autor de 7he Egoist lhe tenha 

agradado", p. 537; e "conquanto os romanos de George Eliot ou de Meredith lhe pudessem 

sugerir a possibilidade de criar dentro de uma mesma figura solicitações opostas, o certo 

é que não estava preparado, por formação mental e temperamental, a abalançar-se a uma 

criação romanesca em que o que nele era ideal figurasse a par do que nele era real", p. 557. 
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