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imagem interiormente conflituosa que 
oscila entre o meio aristocrático e o meio 
burguês. Orlando Grossegesse estabelece 
várias intertextualidades entre A Cidade e 
as Serras, Dom Quixote e a Odisseia, ques-
tionando a interpretação de uma ordem 
monológica da vida urbana e campestre, 
cuja paródia só é possível compreender 
verdadeiramente através da dimensão in-
tertextual.

Como ilustram os artigos da Secção VII, 
«Realismo e Erotismo», é essencialmen-
te a personagem feminina que se entrega 
ao erotismo, sempre vivendo relações ex-
traconjugais, na sequência da sedução de 
homens pouco escrupulosos. No entanto, 
o artigo de Pinheiro e Mendes destaca o 
comportamento donjuanesco do lado 
feminino, em romances de Abel Botelho 
e de Luís de Magalhães. Outros artigos 
abordam também a relação do erotismo 
com a histeria, estigma feminino recor-
rente nos romances realistas. 

Da Literatura Brasileira, na Secção VIII, 
«Realismo e Naturalismo na Literatura 
Brasileira», são destacados os autores 
Machado de Assis, e a duplicidade da sua 
escrita; Almízio Azevedo, cujo romance 
O Cortiço apresenta uma visão pessimista 
da sociedade, onde o mérito, a moralidade 
e a justiça surgem como irrelevantes; Joa-
quim Manuel de Macedo e a sua original 
abordagem ao problema da escravatura 
(onde a preocupação com a libertação dos 
escravos tem como motivo o perigo que a 
revolta e a agressividade que eles manifes-
tem representa para os «senhores» e não 
o reconhecimento do direito do ser huma-
no à liberdade).

«Realismo e Naturalismo nas Litera-
turas Europeias», Secção IX, apresenta 
artigos sobre os escritores espanhóis José 
María de Pereda, Benito Pérez Galdós (e 
a influência de D. Quixote no seu romance 
La desheredada, de 1881), Emilia Pardo 
Bázan, Leopoldo Alas; sobre Daniel De-

foe; Zola (de novo abordado a propósito 
da relação da criação literária com a foto-
grafia); Tolstoi (e a representação da mor-
te, como momento da verdade, em quase 
todos os seus romances, assim como nos 
romances de Zola); sobre o crítico lite-
rário espanhol González Serrano, que no 
final do século XIX se interessou em anali-
sar estas obras à luz da psicologia clínica. 
O artigo de Alina Nastase problematiza a 
forma como os manuais escolares atuais 
contribuem para a sobrevivência destes 
romances do século XIX, abordando-
-se o caso específico de L’ Assommoir e de 
Germinal, de Zola. Destaca a adaptação 
cinematográfica desse último romance, 
em 1963, e adaptações teatrais e musi-
cais, sendo a mais recente de 2010. Gon-
zález Herrán defende a importância das 
edições críticas, que podem evitar obser-
vações, explicações ou comentários dis-
cutíveis (ou até completamente errados) 
porque a leitura dos textos se fez com base 
em edições deficientes.

Concluímos com a certeza de que esta 
obra permite uma revisitação renovada 
do «século do romance», sem deixar dú-
vidas sobre a justeza deste epíteto.

Maria da Natividade Pires

ana luísa Vilela 

POÉTICA DO CORPO
IMAGINÁRIO E REPRESENTAçãO FÍSICA 
N’‘OS MAIAS’, DE EçA DE QUEIRÓS
Prefácio de Carlos Reis

Chamusca, Edições Cosmos / 2012

Poética do Corpo, obra constituída por 
cinco capítulos (I — A Ausência Física; II 
— A Presença do Corpo: História e Dis-
curso; III — Corporalidade e Enunciação 
Narrativa; IV — Funções Temáticas da 
Corporalidade; V — Representação Físi-
ca, Identidade e Desejo: a Unidade Cor-
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poral do Universo Romanesco), resulta da 
adaptação de uma tese de doutoramento, 
defendida em 2003 na Universidade de 
Évora, encontrando-se aqui publicadas 
as suas mais interessantes e argutas pas-
sagens. O corpo é o cerne deste estudo e, 
mais do que isso, serve de elã para uma 
dinâmica estratégica — como deve ser 
num trabalho desta envergadura — que 
enuncia a concupiscência, as limitações 
das normas sociais e as relações familia-
res como propósito para repensar valores 
ancestrais. Este estudo abarca também 
temáticas como a transgressão, tanto ex-
plícita como oculta, própria duma erótica 
associada à fatalidade e à decadência de 
uma família representativa dos costumes 
de um país que, na ótica queirosiana, pre-
cisa de se modernizar. A representação 
do corpo n’Os Maias apresenta pois «um 
rigor documental de recorte sociológi-
co» (p. 402), sinalizando indefinições e 
fragilidades desde as microestruturas 
familiares aos macroaspetos políticos e 
socioculturais.

Para Ana Luísa Vilela o corpo é, neste 
romance queirosiano, uma inscrição de 
Eros que se reveste de efeitos simbólicos. 
Ambiguamente também ausente, a sua 
falta «pontua e ordena uma narrativa 
basicamente cíclica, funcionando como 
amortecedora da intensidade e relança-
dora da energia» (p. 25), sendo que «em 
outros pontos da ação tem efeito mais 
diretamente acelerador» (p. 25). Falar 
das múltiplas formas e funções desta 
ausência na estrutura narrativa é o desa-
fio assumido pelo primeiro capítulo da 
obra da estudiosa. Segundo Vilela, este 
«regime de ausência» encontra-se for-
temente marcado nas histórias de amor 
(Maria Monforte e Pedro, Maria Mon-
forte e Tancredo, Raquel e Ega, Carmen 
e Eusebiozinho), marcadas por elipses e 
alusões indiretas, que coexistem com a 
permanência surda da presença de, por 

exemplo, Afonso e Maria Monforte. Tal 
ausência desemboca em desencontros e 
divergências, demonstrando uma proble-
matização da relação entre as persona-
gens principais e as secundárias, criando 
um certo suspense. Assim, «uma das fun-
ções importantes da ausência é justamen-
te a de sublinhar uma espécie de incom-
petência da prospetividade que percorre 
todo o romance e atinge sem remédio as 
personagens principais» (p. 31).

O corpo, patente ou oculto, aparece em 
boa parte do romance como manifesta-
ção icónica e metonímica, prevalecendo, 
contudo, a «representação física direta» 
(p. 32), visto que o modo como Eça apre-
senta as personagens radica intensamen-
te na sua descrição física. Vilela salienta 
a existência de uma motivação corporal 
capaz de desencadear toda a trama do 
romance, desenvolvendo esta perspeti-
va no segundo capítulo da sua obra, em 
que, com ousadia e perspicácia, avança 
uma hipotética «gramática corporal» 
(p. 71) desempenhando funções enun-
ciativas que podem ajudar a rastrear na 
obra a sua organicidade, com sentidos e 
problemáticas variados. N’Os Maias, a 
importância do corpo nas relações entre 
as personagens, nem que seja através da 
sua ausência, projeta lacunas na estrutura 
narrativa, reveladas apenas nos capítulos 
finais do romance. Obtém, desse modo, 
uma função simbólica, numa espécie 
de relação entre a «caça» (o texto) e o 
«caçador» (o leitor) — potencializan-
do o desejo de revelação indefinida da 
trama —, suspensão validada através de 
recursos como a dimensão da própria 
incompletude, presente tanto na caracte-
rização das personagens quanto na estru-
tura do enredo.

Se o realismo/naturalismo, que veio 
substituir a psicologia pela fisiologia, bas-
tas vezes exibe «a promoção literária da 
descrição crua e por vezes brutal do corpo 
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humano» (p. 77), Ana Luísa Vilela revela 
como este componente, epistemológico e 
hermenêutico, foi incorporado por Eça, 
no que diz respeito a uma visão do senso 
comum sobre a condição feminina: «o 
corpo das mulheres é mais fácil e imedia-
tamente tematizável que o dos homens» 
(p. 310), sendo a personagem de Maria 
Eduarda o cerne da compreensão da tra-
ma narrativa, como adiante veremos. 
O que a estudiosa realça, efetivamente, é 
que neste romance a tríade «corpo, ero-
tismo e desejo» é representada pela fata-
lidade e pelas convenções sociais da bur-
guesia portuguesa finisseculares, sendo o 
terceiro capítulo de sua obra dedicado à 
análise da corporalidade na enunciação 
narrativa, abordando os vários procedi-
mentos relativos à focalização, desde a 
do narrador omnisciente às perspetivas 
individuais das personagens, explorando 
o modo como o corpo individual destas 
se projeta e articula através da sua esfera 
enunciativa particular.

É o quarto capítulo aquele que tenta 
compreender como está presente uma 
caracterização romanesca da sociabilida-
de, organizando a diferenciação entre as 
personagens principais e as secundárias 
(os subalternos), demonstrando como o 
processo de identidade está ligado a uma 
representação simbólica do desejo. Aqui 
se prepara o leitor para a descoberta do 
quinto e último capítulo, no qual Maria 
Eduarda representa, desde o seu nasci-
mento, um corpo temático «polarizador 
de desejos» (p. 317). Esta personagem 
mostra-se capaz de conter em si mesma a 
radicalização erótica do romance, quase 
como uma herança genética (e de estra-
tégia da narrativa queirosiana) capaz de 
se tornar o filão temático do erotismo, te-
cendo assim redes de relações familiares e 
revestindo-se de várias personae represen-
tativas de imagens arquetípicas femini-
nas, ajudando a promover o enigma:

A múltipla identidade formal de Maria, 
assim como a perturbação ótica e corporal 
instalada pelo desejo que ela inspira, po-
tenciam os factores de irrepresentabilidade 
objetiva do seu corpo. A irradiação da pre-
sença de Maria preenche, n’Os Maias, todas 
as lacunas eróticas, todas as casas do tabu-
leiro dos afetos; assume todos os papéis e 
corporiza todos os mitos. Filha da mulher 
romântica, e como sua mãe de proveniên-
cia e passado misterioso, a luminosidade 
que a habita coexiste com o alojamento 
precário da sua identidade. Vénus, Maria 
Madalena ou duplo feminino, o seu brilho 
contém virtualmente todos os mistérios e 
todas as ausências (p. 355).

O que a autora pretende demonstrar 
é o relevante papel da corporalidade na 
estrutura temática, ficcional, enunciativa 
e simbólica d’Os Maias, concluindo que 
é o imaginário do corpo que permitirá a 
compreensão global da ação da corporali-
dade na representação das categorias fic-
cionais, sejam elas sociais, identitárias ou 
do desejo, visto ser ele «elemento infor-
mante, estruturador e agregador destas 
categorias, das figuras em que elas encar-
nam, e do próprio sentido do romance» 
(p. 359).

Ana Luísa Vilela conclui que n’Os Maias 
há um longo processo na busca e revelação 
de uma verdade corporal oculta que rege, a 
vários níveis, o conflito central do roman-
ce, funcionando o erotismo (e a ironia) 
como «estrutura perturbadora de clara 
antítese que rege a categorização corporal 
realista» (p. 408). Acrescenta ainda, entre 
outras conclusões, que «neste romance, o 
corpo biológico é, simultaneamente, um 
corpo socializado, convencional e afetivo, 
fortemente imbuído de simbolicidade. 
N’Os Maias a noção de corporalidade em 
muito transcende a perspetiva orgânica 
para recuperar todos os obscuros valores 
da libido» (p. 403), dado estarmos dian-
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te de uma obra que tem «o corpo na ori-
gem da ideia» (p. 409). Desta forma, com 
um discurso crítico apoiado em diversos 
teóricos que lhe indicam uma proposta 
metodológica, como Francis Berthelot, 
Philippe Hamon, García Berrio, Gilbert 
Durand, J. de Burgos, entre outros, bem 
como, no âmbito dos estudos queirosia-
nos, Ernesto Guerra Da Cal, Coimbra 
Martins, Jacinto do Prado Coelho e Carlos 
Reis, Ana Luísa Vilela percorre um cami-
nho de elevada sistematização e acurada 
articulação analítica, oferecendo uma 
nova perspetiva heurística e induzindo 
no seu leitor a ideia de uma imagética fí-
sica como chave de leitura do romance. 
Por isso, Carlos Reis adita que este estudo 
vem «confirmar a relevância semântica 
e funcional da personagem queirosiana» 
(p. 11), demonstrando as funções centrais 
que cabem à corporalidade. Não é por aca-
so que Vilela, logo nas primeiras páginas 
de sua obra, releva como será tratado este 
tema ao longo do trabalho, propondo que 
a veemência, relevância e especial comple-
xidade do significante corpo podem cons-
tituí-lo como o motivo central, o leitmotiv, 
uma chave semântico-simbólica para se 
entender Os Maias. De facto, «no corpo se 
cruzam inextricavelmente a espacialidade 
e a temporalidade, a natureza e a cultura, 
significante e significado» (p. 17).

Fabio Mario da Silva

José rui teixeira

VIDA E OBRA DE GUILHERME 
DE FARIA
Prefácio de Maria João Reynaud

Maia, Ed. Cosmorama / 2013

«Os versos de luz por escrever». É o sub-
título deste livro, o qual foi encontrado 
num dos poemas de Guilherme de Faria. 
Desde logo se insinua aquela brevidade da 

vida de alguém que se empenhara na rea-
lização de uma obra que, afinal, ficou na 
sombra de uma morte por ele procurada. 
É o destino trágico do poeta que o livro de 
José Rui Teixeira irá abordar com o maior 
rigor e detenção. Poderíamos dizer que ele 
se divide em duas partes: uma diz respeito 
à vida do poeta; a outra, à sua obra.

Há ainda secções de informação biblio-
gráfica, uma delas relativa à biblioteca 
pessoal de Guilherme de Faria. Maria João 
Reynaud, que assina o prefácio, chama-nos 
a atenção para o «espaço geracional» em 
que tal obra se situa. Ora, sob o ponto de 
vista literário, esse tempo é muito marcado 
por dois poetas que souberam assumir po-
sições políticas antagónicas, numa altura 
em que o novo regime republicano ia ga-
nhando corpo. Um deles é Teixeira de Pas-
coaes, que na revista A Águia defendia um 
ideal de remissão político-social inspirado 
na nascente República, o qual era mais ou 
menos compatível com o envolvimento 
lírico-metafísico do Saudosismo. O segun-
do nome a considerar seria o de António 
Sardinha, que, pelo contrário, apostava nas 
entrelinhas de algumas das suas poesias e 
em todas as linhas dos seus ensaios num 
renascimento monárquico augurado para 
esta «pequena casa lusitana», de acordo 
com uma inspiração integralista.

José Rui Teixeira, através de um atura-
do trabalho de investigação, dá-nos uma 
nítida visão destes encontros e, por vezes, 
desencontros (como o que ocorreu com 
Pascoaes, cuja obra, aliás, Guilherme de 
Faria tanto admirava). Tudo isto há de 
animar a sua vida, que irá encontrar so-
bretudo na poesia uma razão de ser. As 
notas testamentárias que deixou dizem 
mesmo e sobretudo respeito à publicação 
da sua obra, que se centraria numa anto-
logia de cem poesias, a qual saiu postu-
mamente, em 1929, com o título Saudade 
Minha, título esse que repete o de um dos 
seus livros anteriores.


