
EÇA DE QUEIRÓS E O DISCURSO DA HISTÓRIA 

1. Quase no final do primeiro capítulo d' Os Maias, Afonso da Maia toma 
conhecimento, pelas notícias que Vilaça lhe traz, do casamento de Pedro da Maia 
com Maria Monforte. O momento é, sabe-se bem, de surda e calada angústia, pela 
recente partida de um filho único que, como sinal derradeiro mas sintomático da 
sua extinta presença na casa paterna, deixara ainda, sobre a mesa pronta para o 
almoço, um número da «Grinalda», marca simbólica de uma outra presença: a do 
imaginário ultra-romântico, em que vida e vontade do jovem Maia lentamente se 
vão dissolvendo. 

Afonso da Maia encontra-se, pois, reduzido a uma solidão aparentemente irre
parável. E ainda na presença do mesmo Vilaça, que assiste ao almoço melancó
lico do amo, o episódio termina assim: 

Um bando de pardais veio gralhar um momento nos ramos de uma alta árvore que 
roçava a varanda. Depois houve um silêncio, e Afonso da Maia disse: 

- Então, Vilaça, o Saldanha lá foi demitido do Paço? .. 
O outro respondeu vaga e maquinalmente: 
- É verdade, meu senhor, é verdade ... 
E não se falou mais de Pedro da Maia I. 

O que aqui parece passar-se é uma suspensão da acção ficcional, colocada 
entre parênteses pelo destaque que momentaneamente ganha um facto histórico 
de fácil identificação: a demissão do egocêntrico e instável Duque de Saldanha, 
em 1849, dando lugar ao fugaz regresso de Costa Cabral ao poder. Aparen
temente, o facto histórico intromete-se pelos interstícios da ficção, aproveita-se 
do seu silêncio (<<depois houve um silêncio») e manifesta uma presença que 
parece remeter para o esquecimento os eventos dolorosos que antecedem este 
curto diálogo. 

I E. de Queirós, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, s/d., p. 31; a esta edição referir-se-ão as res
tantes citações desta obra. 
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Mas se olharmos o texto mais de perto, verificaremos que não é disso exacta
mente que se trata. Repare-se: Vilaça responde «vaga e maquinalmente», cola
borando assim nesse diálogo de circunstância que, de facto, apenas disfarça a 
lembrança de acontecimentos recentes que a memória tenta rasurar. Noutros ter
mos: a História encontra-se efectivamente representada, não como substituto ou 
intruso, antes como marca conveniente de uma ausência. E essa ausência, assim 
habilmente posta em evidência (fala-se de outra coisa, para calar o que devia ser 
dito, mas este não-dito não pode realmente ser abolido), vem chamar a atenção 
para a relevância de uma articulação que, provindo das mais remotas origens da 
narrativa, ganha peculiares significados ideológicos no romance oitocentista e em 
particular na ficção queirosiana: a articulação entre História e ficção ou, se se pre
ferir, a representação, num discurso ficcional, de eventos históricos, funcional e 
estrategicamente submetidos à dinâmica da ficção. 

A obra ficcional de Eça de Queirós constitui um prolongamento qualitativo da 
tendência historicizante de toda a narrativa. Em diálogo com vozes qualificadas 
da sua geração e reflectindo reiteradamente, em textos de propensão doutrinária, 
sobre o passado, sobre a historiografia que o representa e sobre os valores que ele 
envolve, Eça de Queirós projectou, nalguns dos seus romances mais importantes, 
a consciência nítida de que todo o discurso ficcional é também uma forma supe
rior de enunciação do discurso da História. É disso que aqui se trata, num per
curso de reflexão que terá como termo de chegada Os Maias, romance em que 
Eça definitivamente consagra e legitima a enunciação da História pela ficção 
que n'A Ilustre Casa de Ramires conheceria ainda, como é sabido, uma nova for
mulação. 

2. A relação que Eça de Queirós e a sua geração tiveram com a História não 
pode dissociar-se de uma outra, mais directa e pessoal: a relação com Alexandre 
Herculan02

• 

Não é este, decerto, um aspecto menor do problema em análise. No início dos 
anos 70, Herculano não é apenas um escritor venerável, cujo legado se encontra 
em superação por força da irrupção de ventos culturais que sopravam da Europa; 
pode, com propriedade, falar-se num imaginário herculaniano, projectado sobre a 
Geração de 70 e suscitando nela reacções de índole diversa, sempre condiciona
das pelo conhecimento que essa geração possuía de Herculano - porque este 
Herculano é mais uma figura literária do que uma personalidade real. Ora «a ima
gem», escreve Jean Burgos, «nunca é senão aproximação, na medida em que a 
realidade que ela evoca permanece para sempre ausente, secreta e insusceptível 
de ser apreendida»3. 

2 A projecção de Herculano na Geração de 70 e as diferentes interpretações a que deu lugar foi estu
dada por Fernando Catroga em «Ética e sociocracia. O exemplo de Herculano na Geração de 70», in 
Estudos Contemporâneos, 4, 1982, pp. 9-68 e, de forma menos elaborada, por João Medina em 
Herculano e a Geraçc70 de 70, Lisboa, Terra Livre, 1977. 

3 J. Burgos, Pour une poétique de l'imaginaire, Paris. SeuiL s/d .. p. 81. 
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No imaginário cultural de que se nutriu Eça de Queirós, a figura de Herculano, 
historiador austero, romancista de temática histórica e intelectual de estatura incon
tornável desde os anos 30 do século XIX, essa figura projecta sobre a geração de 
Eça o prestígio algo embaraçoso de uma autoridade cultural que se pode contestar 
ou respeitar, mas não ignorar: quando do encerramento das Conferências do Casino, 
a posição a um tempo solidária e paternalista que Herculano adoptou em relação 
a Antero evidencia bem o vigor dessa presença ética, em inícios dos anos 70'+. 

Diferentemente de Antero, de Oliveira Martins, do crítico Ramalho Ortigão ou 
do agressivo Teófilo Braga, Eça preferiu um modo de referência a Herculano e à 
sua herança cultural, servido por processos de alusão mais subtis e ambíguos, mas 
não menos corrosivos. Apenas dois exemplos elucidativos, ambos d'Os Maias: 
quando Carlos da Maia, nos anos de Coimbra que quase coincidem com os da 
geração de Eça e Antero, vive a «poesia áspera e tumultuosa do primeiro amor 
adúltero», a história acaba por se saldar na mofa dos amigos que, tendo desco
berto na senhora o nome bárbaro de Hermengarda, passam a chamar a Carlos 
«Eurico, o presbítero», ao mesmo tempo que lhe «dirigiam para Celas missivas 
pelo correio com este nome odioso» (p. 93). Mais tarde, reencontramos Her
culano, no episódio de Sintra e em palavras de Palma Cavalão; a personagem, dir
-se-á, é pouco fiável e nada prestigiante. Mas a verdade é que o discurso que lhe 
é atribuído pelo escritor acaba por atingir, com o grotesco da comparação que 
envolve, a figura venerável que é evocada: «Lá o que se chama ter jeito para espa
nholas», diz Palma Cavalão, «cá o meco! E vamos lá, que não é fácil! É neces
sário ter um certo talento!. .. Olhem, o Herculano é capaz de fazer belos artigos e 
estilo catita ... Agora tragam-no cá para lidar com espanholas e veremos! Não dá 
meia ... » (p. 231). 

3. Por diversos testemunhos colhidos em textos não ficcionais de Eça, é fácil 
perceber que isso a que o escritor chama, de forma algo imprecisa, «crítica histó
rica», constitui uma actividade de grande relevância cultural e não menor respon
sabilidade ética. Em Dezembro de 1890, numa das suas mais conseguidas polé
micas, Eça, identificando o seu opositor, o «brigadeiro» Pinheiro Chagas, com a 
mentalidade e com os comportamentos do Antigo Regime, declara: «Se nos belos 
tempos do senhor intendente Pina Manique, tivesse aparecido um historiador 
como o sr. Alexandre Herculano ou o sr. Oliveira Martins você (que tantas vezes 
cavaqueou com o grande intendente pelos pátios dos conventos e lhe conhecia 
bem a energia e a fibra) sabe perfeitamente que o sr. Martins ou o sr. Herculano 
teriam ido apodrecer para uma masmorra.»5 

4 O depoimento de Herculano (<<A supressão das Conferências do Casino», in OplÍsclIlos, I.: org .. 
introd. e notas de Jorge Custódio e José Manuel Garcia; Lisboa, Presença, 1982) ficou a dever-se a uma 
intervenção de José Fontana junto do historiador; cf. C. Reis, As Conferências do Casino. Lisboa. Pub. 
Alfa, 1990, pp. 76 ss. 

5 Eça de Queirós, «Brasil e Portugal», in Notas Contemporâneas, Lisboa, Livros do Brasil, s/d., p. 44. 
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Em fins de 1880, alguns meses antes de publicar o Portugal Contemporâneo, 
Oliveira Martins já não era, naturalmente, objecto dos rigores de Pina Manique; 
mas, como esta polémica evidencia, Eça não escapa (nem, indirectamente, o pró
prio Oliveira Martins) a uma espécie de vigilância patriótica que, em Pinheiro 
Chagas, decorre directamente de uma filosfia da História claramente obsoleta para 
o autor d'Os Maias. 

Antes de a isso nos referirmos, lembramos rapidamente (porque este não é o 
momento para aprofundar o assunto) que as relações de Eça com Oliveira Martins 
regem-se, em cerca de 25 anos de intenso e fecundo diálogo cultural6

, pela cons
ciência tácita de que inegáveis afinidades de estratégia cultural a ambos congra
çavam solidariamente. Por outras palavras: o projecto de reforma de costumes e 
de mentalidades que, sobretudo nas décadas de 70 e de 80, Eça alimenta, com a 
ficção narrativa que então concebe e publica, encontra eco seguro na paralela acti
vidade historiográfica e de reflexão político-social de Oliveira Martins. É sabido 
que Eça chegou a projectar e a estruturar umas «Cenas da Vida Real» propostas 
ao editor Chardron em 1877, como conjunto de novelas capazes de retratarem a 
vida contemporânea e os seus tipos mais destacados, com um claro propósito 
reformista?; praticamente na mesma altura, Oliveira Martins concebe e estrutura a 
sua «Biblioteca das Ciências Sociais», anunciada em 1879 num prospecto em que 
se afirma: «Esta Biblioteca, destinada a vulgarizar entre nós conhecimentos essen
ciais à vida de uma nação, destina-se não só ao público em geral, mas também ao 
ensino secundário, que é o alicerce indispensável da sólida ilustração de um 
povo»; a isto acrescenta-se a intenção de «generalizar entre as classes médias por
tuguesas uma ordem de conhecimentos que, sem ofensa dos nossos brios, se pode 
dizer ignorarem». 

Não está agora em causa avaliarmos os efeitos - certamente muito mais 
modestos e escassos do que os propósitos - desta iniciativa, seja como for bem 
mais produtiva do que as afinal abortadas «Cenas da Vida Real». O que convém 
sublinhar é que obras como a História da Civilização Ibérica, a História de 
Portugal ou o Portugal Contemporâneo sintonizam com (e resultam de) uma filo
sofia da História certamente partilhada por Eça: partindo da noção de que a 
História é «mestra da vida», uma tal filosofia não é obviamente estranha, em 
Oliveira Martins, a uma concepção pedagógica do labor historiográfico, nem à 
propensão para investir no trabalho do historiador uma tendência efabuladora, de 
recorte fortemente imaginativo, resultado evidente da lição de Michelet. Mais: a 
historiografia de Oliveira Martins é tributária dessa tendência orgânica que 
enforma os projectos de análise global e finalística das sociedades, como o dese-

6 Numa obra pouco sistemática, mas muito sugestiva, António José Saraiva evocou aspectos impor
tantes desse diálogo cultural; cf. A tertúlia ocidental. Estudos sobre Antero de Quental, Oliveira Martins, 
Eça de Queiroz e outros, Lisboa, Gradiva, 1990. 

7 O filho de Eça de Queirós (José Maria) descreveu este projecto, no estudo «Os últimos inéditos de 
Eça de Queirós» (cf. introdução ao romance póstumo A Capial, 9: ed., Porto, Lello, 1971, pp. 10 ss.). 
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java um tempo ideológico já de crise liberal, de orientação racionalista e, mais 
discretamente, também moralista; um pouco, diga-se de passagem, como propu
nham as grandes séries romanescas à Zola. À História cabia, deste modo, 
colaborar na transformação material e mental das sociedades; e o historiador era 
o profeta e líder intelectual desta missão regeneradora. 

4. As intensas relações de Eça com Oliveira Martins e a solidariedade de pro
jectos culturais que frequentemente evidenciam, estão bem patentes no abundante 
epistolário que integra muitas dezenas de cartas conhecidas e por certo algumas 
mais ainda por revelars: desde assuntos pessoais a reflexões políticas, passando 
por propostas literárias e colaborações periodísticas, nutre-se de tudo um pouco 
esse epistolário, traduzindo um dos mais fecundos diálogos culturais que o nosso 
século XIX conheceu. 

Ora na imagem de Oliveira Martins configurada por Eça - que é, afinal, a 
que aqui importa - patenteia-se bem o respeito que ao romancista d' Os Maias 
inspira o historiador do Portugal Contemporâneo. Apenas um exemplo, bem elu
cidativo: quando da crise do Ultimato (crise em que Eça interpreta uma atitude 
bem mais serena e lúcida do que a generalidade da intelligentsia portuguesa) a 
voz que o então director da Revista de Portugal deseja fazer ressoar nas páginas 
da prestigiada publicação, é justamente a de Oliveira Martins: «Parece-me que 
Portugal está num mau momento», declara Eça numa carta de 28 de Janeiro de 
1890, «e (perdoa o jogo de palavras) seria talvez o bom momento para se fazer 
ouvir uma voz de bom senso e de verdade. ( ... ) Penso que, com o teu nome por 
baixo, ou sem o teu nome, uma série de artigos, que pusessem bem claramente o 
problema, era um serviço público, desses a que ninguém se pode eximir, desde 
que tem o dom superior de os poder prestar.»9 

Repare-se: não é tanto (ou não é só) o nome de Oliveira Martins que interessa 
à Revista de Portugal e ao seu director; é sobretudo a sua capacidade para, com 
fundamento numa longa reflexão histórica e na filosofia dela deduzida, enunciar 
uma esclarecida palavra de revitalização moral e cívica. Recorde-se, aliás, que, 
quando da publicação, na mesma Revista de Portugal, d' Os Filhos de D. João I, 
Eça escrevera a Oliveira Martins as seguintes palavras: 

Os «Filhos» são uma bela obra: ( ... ) é talvez o mais interessante (para o grande 
público) e simpático livro que tens feito. E é um livro moral: porque, pintando com beleza 
e amor coisas nobres e fortes, elevas para elas os espíritos e fá-las amar1o• 

K É desde logo significativo que, na Correspondência de Oliveira Martins organizada por Francisco 
d' Assis Oliveira Martins (Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1926), Eça de Queirós seja o destinatário mais 
representado. 

9 E. de Queirós, Correspondência; leitura, coord., prefácio e notas de Guilherme de Castilho; Lisboa, 
Imp. Nacional-Casa da Moeda, 1983,2.° vol., p. 35. 

10 E. de Queirós, ibidem, 1.0 vo\., p. 624. 
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Num tempo cultural e ideológico de revisão de valores, de tédio fradiquista e 
de reaproximações nacionalistas, o discurso de urna História portuguesa em aguda 
crise solicita, do ponto de vista de Eça, urna concepção historiográfica corno a de 
Oliveira Martins: a função de reaportuguesamento que Eça vislumbra nas obras 
do amigo, elogiosamente comentadas em carta de 1894. surge, pois, corno mérito 
fundamental de urna empresa em que História e ficção estreitamente se articulam. 

Note-se, contudo, que esta empresa não se confunde, nas suas motivações, 
com outras propostas de índole ideológica bem diversa, com as quais Eça é con
frontado. Para que conste: desse mesmo ano de 1894 é a conhecida carta a Alberto 
de Oliveira, em que Eça vigorosamente refuta o tradicionalismo neo-romântico, 
finalmente aparentado com a obsoleta legião de trovadores e bardos ultra-român
ticos: Chagas, Tomás Ribeiro e tutti quanti. «Não, caro amigo», escrevia Eça ao 
jovem mentor do neogarrettismo, «não se curam misérias ressuscitando tradi
ções». Mais: «Quando se possui um tão belo instrumento [a forma excelente, tão 
fina e luminosa], deve-se tocar urna ária mais larga e mais profunda que a do neo
medievalismo e do neotrovadorismo» II. Que o mesmo é dizer e tanto quanto a 
gentileza circunstancial destas palavras permite ver: a questão da História é, evi
dentemente, cruciaL mas é necessário incutir nela urna respiração ideológica mais 
crítica, mais exigente e mais construtiva do que o legado ultra-romântico alcan
çara. 

5. Nestas reflexões finisseculares perpassa urna questão progressivamente 
emergente na ficção e na reflexão doutrinária queirosiana, desde inícios dos anos 
80: a questão do patriotismo, susceptível, corno é óbvio, de ser directamente rela
cionada com a vivência da História. 

Fundamentais a este propósito são os textos da polémica com Pinheiro Cha
gas, já aqui mencionada de passagem. Convém agora que a eles voltemos (e em 
especial ao primeiro dos dois), a fim de rastrearmos os fundamentos ético-ideo
lógicos de urna atitude em relação à História e à historiografia que ecoa nos mais 
importantes textos ficcionistas de Eça de Queirós. 

Recorde-se rapidamente que a polémica desencadeia-se em função de urna 
reacção algo intempestiva de Chagas a urna correspondência de Eça saída na 
Ga:eta de Noticias do Rio de Janeiro; nessa correspondência, baseando-se em 
informações colhidas na História de Portugal de Oliveira Martins, Eça comentara 
a decadência histórica de Portugal, incorrendo de imediato na vigilante ira patrió
tica do dramaturgo d'A Morgadinha de Valflor. 

A questão não seria sequer demasiado importante: Eça reconhece ser aqui urna 
espécie de obscuro bei de Tunis que, à falta de melhor assunto, o cronista pressio
nado pelo tempo resolve arrasar. Mas apesar disso, Eça aproveita para escrever 
um dos seus textos de polémica mais demolidores e sarcásticos, girando em torno 
do seguinte eixo de argumentação: Pinheiro Chagas encontra-se esclerosado numa 

II E. de Queirós. Correspolldêllcia. ed. cit.. 2." voL p. 327. 
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vivência puramente contemplativa da História e, em função desse posicionamento 
estático, carece da atitude crítica que indague no passado histórico algo mais do 
que uma certa «curiosidade arqueológica»; e isto é tanto mais grave quanto é certo 
que, conforme Eça sagazmente sugere, o fim de século em aproximação anuncia, 
se não ainda o fim da História, pelo menos já uma notória crise da memória his
tórica. Incapaz de retirar «da História uma forte lição moral», Chagas «recortara 
lá simplesmente pitorescos casos de guerra e de armada. Não trazia um programa 
para o movimento social das gerações futuras - apenas uma recapitulação sonora 
de façanhas vetustas» (pp. 49-50). 

Sendo assim. é possível, como faz Eça, recorrendo a uma estratégia argumen
tativa que lembra textos d'As Farpas, remeter Chagas para uma concepção de 
patriotismo, que não é «o nobre patriotismo dos patriotas» (lúcido, crítico, voltado 
para o futuro), mas sim o dos «patriotaças, patriotinheiros, patriotadores, ali 
patriotarrecas» (pp. 50-52). Esse outro patriotismo é diferente, declara Eça: 

o outro patriotismo é diferente: para esse a pátria não é a multidão que em torno dele 
palpita na luta da vida moderna - mas a outra pátria, a que há trezentos anos embarcou 
para a Índia ao repicar dos sinos, entre as bênçãos dos frades, a ir arrasar aldeias de mou
ros e traficar na pimenta. Esse, a sua maneira de amar a pátria é tomar a lira e dar-lhe 
lânguidas serenatas. Esse sobe à tribuna do Parlamento ou ao artigo de fundo, e de lá 
exclama, com os olhos em alvo e o lábio em luxúria: Oh pátria! Oh .filha! Ai querida! 
Oh pequena.' que linda que és.' - exactamente como tinha dito na véspera, no Restau
rante Mata, a uma andaluza barata. Esse, cousa pavorosa! não ama a pátria, namora-a: 
não lhe dá obras, impinge-lhe odes. Esse, quando a pátria se aproxima dele, com as mãos 
vazias, pedindo-lhe que coloque nelas o instrumento do seu renascimento - põe lá (iro
nia magana!) o quê? os louros de Ceuta! Quando o povo lhe pede mais pão e mais jus
tiça, responde-lhe, torcendo o bigode: - Deixa lá. Tu tomaste Cochim (p. 51). 

Curiosamente (mas não por acaso), no mesmo ano em que escreve este texto 
- em 1880, ano de comemorações camonianas susceptíveis dos aproveitamentos 
histórico-ideológicos que são conhecidos -, Eça publica a terceira versão d' O 
Crime do Padre Amaro; e no seu final - expressamente redigido, recorde-se, 
para esta versão definitiva -, representam-se também pontos de vista sobre o 
patriotismo, em relação de inconciliável disjunção. Com efeito, o olhar de rego
zijo que dois padres e um político dirigem sobre o ambiente social do Chiado 
diverge radicalmente do olhar crítico de um narrador sensível à premência semân
tico-ideológica de um símbolo histórico como a imagem de Camões, em torno de 
cuja estátua se desenrola o episódio em apreço. Isto significa, entre outras coisas 
que agora não cabe apurar, que, pelo menos desde o final d' O Crime do Padre 
Amaro, a História inscreve-se no discurso da ficção queirosiana não como cená
rio estático, mas como elemento ideologicamente actuante. 

6. Se voltarmos ainda à polémica de Eça com o «brigadeiro» Chagas, notare
mos o seguinte: o século XVIII, da senhora D. Maria I, do marquês de Marialva e 
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do intendente Pina Manique, tempo histórico em que Eça imaginariamente situa 
o seu antagonista, surge representado com um pormenor, com um movimento e 
com uma percepção do típico que provêm não exactamente do historiador que Eça 
não era, mas sim do ficcionista que conhecemos bem. Mais: parece perpassar já, 
nessa efabulação, o tom fradiquista de um certo fascínio por um tempo que, sendo 
embora intolerante no plano ideológico, aparecia cada vez mais sedutor pela sua 
pitoresca autenticidade cultural. 

Sob o signo dos desígnios do ficcionista, o discurso da História articula-se, 
pois, com o discurso da narrativa ficcional, em termos que a longo prazo condu
zirão à novelística histórica. É isso que encontramos n' A Relíquia, n' Os Maias e 
n'A Ilustre Casa de Ramires; e se d'A Relíquia deve, evidentemente, dizer-se que 
a História representada não é a de Portugal, mas antes outra - uma espécie de 
«Evangelho segundo Teodorico Raposo», também algo traumático no seu tempol2 
- isso significa que, ao compor esse relato estreitamento articulado com a His
tória do Cristianismo, Eça tem, já então, oportunidade de reflectir acerca de exi
gências e solicitações que aqui nos interessa sublinhar. 

Trata-se, no fundo, da relação entre História e ficção e da proeminência de 
uma em relação à outra. Em carta de 1885 ao conde de Ficalho, Eça declara: 

À sua carta recebida em Bristol, respondo de Londres, onde vim indagar sobre pedras, 
nomes de ruas, mobílias e toilettes para a minha Jerusalém. Digo minha - e não de Jesus, 
como pedia a devoção, ou de Tibério, como pedia a história - porque ela realmente me 
pertence, sendo, apesar de todos os estudos, obra da minha imaginação. Debalde, amigo, 
se consultam in-fólios, mármores de museus, estampas, e coisas em línguas mortas: a 
História será sempre uma grande Fantasial3

• 

É fácil reencontrar nesta crença o rasto de Michelet, tão efectivo em Eça como 
noutros companheiros de geraçãol4. Mas além desse rasto (ou a partir dele), a 
noção, também aqui afirmada, de que «reconstruir é sempre inventar», acaba, 
quase inevitavelmente, por conduzir ao romance histórico, no termo de um 
trajecto sinuoso, porque afectado por preconceitos anti-românticos (ou anti-ultra
-românticos, para sermos mais precisos), também com marca geracional bem vi
sível. Depois de confessar «o latente e culpado apetite do romance histórico», Eça 
afirma uma espécie de má-consciência histórica (má-consciência que A Ilustre 
Casa de Ramires tratará de exorcizar de forma subtil) ao antever esta situação: 
«Vê-me Você aí, numa noite de canja no Augusto, ou no escritório rubro-escuro 
de Bernardo, abrir um maço de provas, e começar, pálido e exausto pelas vigílias 

12 A evidência da controvérsia suscitada pela apresentação d'A Relíquia ao concurso da Academia 
- concurso em que a obra foi preterida e rapidamente criticada pelo «homem fatal» Pinheiro Cha
gas - encontra-se no texto de Eça «A Academia e a Leitura», inserido nas Notas Contemporâneas. 

13 E. de Queirós, Correspondência, ed. cit., l.0 vol., p. 265. 
14 Cf. o opúsculo de Ferreira de Brito, Michelet e Portugal: da geração coimbrã ao fim do Século, 

Porto, s/e., 1983. 
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da erudição: "Era em Babilónia, no mês de Schêbatt, depois da colheita do bál
samo ... " - ou outra qualquer coisa neste género grandioso e pançudo? .. »15. 
E assim, no registo de um diálogo epistolar em que enunciou não poucas posições 
doutrinais relevantes, Eça parece recusar o que afinal perfilha: uma inegável sedu
ção pelo discurso da História, para mais caucionada pelo mestre Flaubert e pela 
Salammbô cujo incipit audivelmente ecoa naquelas palavras: «C'était à Mégara, 
Faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar.»16 

7. Os Maias não são ainda resultado disso a que Eça também chama «desejo 
culpado» pelo romance histórico, subgénero que se define como verdadeiro cro
nótopo, na cultura literária do Romantismo europeu. Mas Os Maias são já, numa 
acepção lata perfilhada por Albert Halsall, um romance «que afirma a coexistên
cia, num mesmo universo diegético, de eventos e de personagens inventadas» 17. 

Para devidamente atingirmos a dimensão e as consequências semântico-prag
máticas desta coexistência, toma-se necessário que aceitemos a possibilidade de 
manifestação, no romance, disso a que a semântica da ficção chama modalidades 
mistas de existência, para referir a possibilidade de inserção de entidades histori
camente atestadas, num universo de ficção; uma possibilidade que, note-se, não 
anula a dominância de uma lógica da ficção, de acordo com a qual é necessário 
afirmar, como Ingarden, que tais entidades não são «meras cópias»: numa situa
ção de instável equilíbrio ontológico, elas aparentam ser «reproduções», mas, de 
um ponto de vista fenomenológico, «são sempre distintas das pessoas (coisas, 
acontecimentos) reais outrora realmente existentes»18. 

O início d' Os Maias, como lugar estratégico do texto, sugere, desde logo, com 
muita nitidez, a relevância de factos históricos na economia do romance e a per
tinência da sua articulação com o universo e a dinâmica da ficção: não por acaso, 
as primeiras páginas do romance remetem, com uma frequência que não encon
tramos noutras obras queirosianas, para datas importantes na vida da família, 
desde logo permitindo construir uma cronologia interna, susceptível de ser 
relacionada, como já foi feito, com a História de Portugal no século XIX - e em 
particular com esse monumento sempre admirado por Eça que foi o Portugal 
Contemporâneo de Oliveira Martins19. 

Trata-se, pois, de apreender as funções que, no plano semântico-ideológico, 
podem ser atribuídas ao desenrolar articulado do discurso da ficção e do discurso 
da História; nesse sentido, assumem especial significado tanto os ritmos de enuncia
ção como os lugares de inscrição de tempos, figuras e eventos históricos. É sabido 

15 E. de Queirós, Correspondência, ed. cit., 1.0 vol., p. 266. 
16 G. Flaubert, Salammbô, Paris, Gallimard, 1970 p. 43. 
17 A. Halsall, L 'art de convaincre. Le récit pragmatique; rhétorique, idéologie, propagande, Toronto, 

Les Éditions Paratexte, 1988, p. 271. 
18 Roman Ingarden, A obra de arte literária, Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian, 1973, p. 266. 
19 Cf. A. Machado da Rosa, Eça, discípulo de Machado?, Lisboa, Presença, s/d., pp. 345-347. 
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que, no contexto da vasta analepse que ocupa os capítulos iniciais d'Os Maias, 

emergem com nitidez e algum pormenor personalidades como o senhor D. Miguel 

e o duque de Palmela, o Vintismo e as vivências maçónicas que o acompanharam, 

a «Belfastada» e a experiência do exílio liberal. 

Desde logo, contudo, tais evocações subordinam-se à economia interna da fic

ção; sem serem, como nalguma novelística romântica, passivo pano de fundo, elas 

inscrevem-se no discurso ficcional em função do percurso individual da persona

gem que mais intensamente vive a História do seu tempo: Afonso da Maia. 

Contudo e porque se trata já de fazer do discurso da História um discurso carre

gado de potencialidades ideológicas, o percurso histórico da personagem não é 

passivo nem isento de atitudes críticas; não é outro o sentido do protesto da «alma 

recta» de Afonso, «vendo a separação de castas, de jerarquias, mantidas ali na 

terra estranha entre os vencidos da mesma ideia» (p. 16). 

Dir-se-á que esta é uma reacção pontual e localizada. Mas ela é suficiente para 

dizermos que, com a discrição e no registo sinuoso que uma representação artís

tica requer, o romance vai esboçando uma reflexão perfeitamente sintonizada com 

uma concepção da História como «mestra da vida», bem de acordo com postula

ções doutrinárias de Oliveira Martins; e também, diga-se de passagem, com o pro

pósito de extrair da História essa «forte lição moral» que o «brigadeiro» Chagas 

não atingia. 

8. De uma forma certamente algo esquemática, podemos notar n'Os Maias o 

seguinte: a inscrição da História na ficção ocorre em sequências narrativas em 

que o tempo diegético sofre uma notória compressão, como se verifica nos dois 

primeiros capítulos do romance que, grosso modo, abarcam cerca de trinta anos 

historicamente muito agitados. Depois, nos cerca de dois anos (de 1875 a 1877) 

em que Carlos da Maia vive em Lisboa - dois anos demoradamente relatados, 

ao longo de catorze capítulos -, as referências históricas desvanecem-se consi

deravelmente, reaparecendo apenas, de forma, aliás, fugaz, no relato autobiográ

fico de Maria Eduarda, no capítulo Xv. Finalmente, no derradeiro capítulo e 

num tom claramente epilogaI, a História reaparece, investida de funções especí

ficas, apenas esboçadas nos capítulos iniciais. 

Trata-se agora de um momento do romance que pontualmente parece reins

taurar a dinâmica de evocação histórica que encontrámos nos capítulos iniciais, o 

que atribuiria ao texto romanesco, na sua globalidade, uma «circularidade» for

malmente impecável. Não é isso, contudo, o que se passa, até porque um tal 

procedimento saldar-se-ia em redundâncias e em debilidade informativa. O narra

dor re-situa, de facto, Carlos da Maia num devir cronológico que permite acom

panhar de forma muito sumária os seus movimentos depois da tragédia do incesto 

e da morte de Afonso da Maia. Depois disso, é a elipse e, com ela, a (aparente) 

anulação da História: «E esse ano passou», diz o narrador. «Gente nasceu, gente 

morreu. Searas amadureceram, arvoredos murcharam. Outros anos passaram» 

(p.689). 
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Só por equívoco, contudo, se pensaria numa rasura da História. O que acontece 
é que ela constitui, neste capítulo final, um elemento crucial do epílogo do romance, 
submetido agora, tal como diversos outros componentes espaciais e humanos, a 
um olhar peculiar, parcial e carregado de sugestões ideológicas, olhar que eviden
temente condiciona a representação da História. Ao mesmo tempo e de forma 
correlacionada, essa representação plasma-se agora em função de procedimentos 
de simbolização que, esboçados já no final d' O Crime do Padre Amaro, são objecto 
de um alargamento no espaço e de um aprofundamento no tempo. 

No passeio final de Carlos da Maia, o espaço do Loreto, dominado pela está
tua de Camões, o monumento dos Restauradores, de recente implantação, o Cas
telo e o bairro envolvente, constituem marcos fundamentais de efabulação com 
forte incidência histórica. 

Curiosamente, a construção deste episódio final assenta, em parte, no factua
lismo da História urbana de Lisboa, partindo daí para a exploração de fundos sig
nificados ideológicos. O obelisco dos Restauradores foi, de facto, inaugurado em 
1886, seguindo-se-Ihe a abertura da Avenida, o que bate certo com a longa ausên
cia de Carlos da Maia, para quem (tal como para o próprio Eça20

) o monumento 
surge como novidade realçada por Ega: «- Todavia Lisboa faz diferença», diz o 
amigo; «hás-de ver a Avenida» (p. 697). O que não significa necessariamente uma 
estrita e linear dependência em relação à História, dependência que já Garrett 
recusava na «Memória ao Conservatório Real», dispensando, nos actos de criação 
literária, a Arte de verificar as datas. 

Em vez disso, o que no final d' Os Maias se patenteia é a valorização de uma 
vivência individual da História. Remetida agora a uma dimensão humana, ela 
parece só interessar, na medida em que nela se implica um sujeito com os traços 
de uma peculiaridade, mesmo de uma excepcionalidade, de recorte neo-romântico, 
incapaz de olhar as marcas da História nos termos quase funcionais e orgânicos 
que eram os do narrador omnisciente dos primeiros capítulos. Por isso, os «borrões 
de bronze no pedestal» do obelisco dos Restauradores e o «catitismo domingueiro» 
sugerido pelos «renques de casas ajanotadas», trazem consigo não apenas o dis
curso da História do Portugal constitucionalista e regenerador, decadente mas algo 
presunçoso; em função dos cenários que a personagem observa, enuncia-se sobre
tudo o discurso de uma subjectividade que, em interacção com um espaço histó
rico determinado, constitui-se como discurso de propensão dialógica21

, que absorve 
e reelabora a História, sem a neutralizar. Por isso também, a nostalgia ambígua com 

êO O espólio de Eça de Queirós conserva um manuscrito que parece testemunhar uma visita do escri
tor a Lisboa, aproveitada para recolher elementos acerca de um cenário para ele em parte novo; preci
samente o dos Restauradores e dos princípios da Avenida, onde se situa esse episódio final d'Os Maias 
que Eça provavelmente estaria a preparar (cf. C. Reis e M. do Rosário Milheiro. A cO/lstruçc7o da /lar
ratim queirosia/la. O espólio de Eça de Queirós, Lisboa. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1989, 
pp. 139 ss.). 

êl Cf. o nosso ensaio «Pluridiscursividade e representação ideológica n' Os Maias», in Leituras d'Os 
Maias. Coimbra Minerva, 1990 (inserido no presente volume). 
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que esta personagem olha o que resta do Portugal setecentista (<<os altos da cidade, 
os velhos outeiros da Graça e da Penha», também «o Castelo, sórdido e tarimbeiro» 
e «os palacetes decrépitos, com vistas saudosas para a barra»), uma tal nostalgia 
vale como juízo histórico, mas também como proposta ideológica. Um juízo his
tórico que é certamente crítico, sem conseguir, contudo, ocultar um certo fascínio 
já de coloração fradiquista pela autenticidade de um tempo histórico não deformado 
pelo francesismo e pelo liberalismo. E certamente não por acaso, ao passeio que 
propicia esta subjectiva vivência da História segue-se, sempre com o amigo João 
da Ega, a visita a um outro espaço: o espaço do Ramalhete, agora atravessado pelo 
sopro de abandono, de decadência e de ruína, premonitoriamente anunciado logo 
no início do romance22

• O que vale por dizer que o romance praticamente termina 
sob o signo de uma surda e discreta angústia pessoal, expressivamente represen
tando não a abolição da História, mas o ascendente do sujeito que a vive, dela dedu
zindo juízos de forte coloração axiológica. 

9. Assim, sem deixar de ser a «forte lição moral» que Oliveira Martins pro
pugnava e Eça apoiava, a História inscrita no discurso ficcional orienta-se, no 
final d' Os Maias, no sentido de configurar um trajecto ideológico articulado com 
uma aventura pessoal - que é a de Carlos da Maia, afectado pelo dandismo, pelo 
tédio finissecular e por um fatalismo de feição decadentista. Tudo, afinal, o que 
conduziria ao fradiquismo, parente próximo desse vencidismo que foi, em certos 
aspectos, a moderada vivência fradiquista que a Lisboa de fim-de-século consen
tiu; alguma coisa também do que A Ilustre Casa de Ramires retomaria, a partir de 
motivações históricas próprias, como certamente confirmaríamos, se esta reflexão 
pudessse contemplá-la. 

Disse no início, a propósito dos termos em que Afonso da Maia comenta a 
demissão do duque de Saldanha, que a História era, pontualmente, marca de uma 
ausência e sinal de um silêncio: o silêncio da personagem calando aquilo que a 
amargurava. Conclui-se agora: no final d'Os Maias, a História que em filigrana 
atravessa o discurso da personagem não trata de ocultar nada; a História incor
pora-se na voz e no juízo da personagem, cruzando-se activamente com a vivên
cia temporal dessa personagem. 

Paul Ricoeur, num livro notável sobre o tempo, a narrativa e a historiografia, 
fixou a temporalidade da acção humana como referência última, objecto comum 
ao discurso da História e ao discurso da ficção, terminando com uma pergunta 
retórica: «Não é o tempo humano que a historiografia e a ficção literária refiguram 
em comum, cruzando sobre esse tempo humano os seus modos referenciais?»23 Da 
temporalidade da sua acção humana - uma acção inevitavelmente inscrita na 

22 A descrição inicial, recordando que por <<longos anos o Ramalhete permanecera desabitado ( ... ) 
cobrindo-se de tons de ruína» (p. 5), antecipa o derradeiro olhar que, em 1887, Carlos lança sobre o «som
brio casarão», que lhe aparece «cobrindo-se já de tons de ruína» (p. 714). 

23 Paul Ricoeur, Temps et récit, I, Paris, Seuil, 1983, p. 124. 
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História e interagindo com ela - Carlos da Maia retira a filosofia derradeira da 
sua existência: uma filosofia do abandono voluntário e da dissolução no Universo, 
filosofia que a personagem conquista e enuncia, também porque sobre ela Eça de 
Queirós cruzou os modos referenciais do discurso da ficção e do discurso da 
História. 
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