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RESUMO 
 
Este trabalho dissertativo promove uma aproximação estilístico-literária entre 

dois contos da Literatura Portuguesa, do século XIX  Singularidades de uma 

rapariga loura, de Eça de Queiroz, e Manuel Maçores, de Trindade Coelho , através 

da descrição comparativa da construção de suas personagens. Sabendo-as 

transitórias e transitivas entre duas realidades, a romântica e a realista, definimos 

nosso objetivo que consiste em diferenciar o tratamento que lhes é dedicado, a partir 

das técnicas ficcionais utilizadas pelos respectivos narradores em seus projetos 

ficcionais: o mascaramento e o desvelamento. Em particular, analisamos o papel da 

transformação do discurso indireto em discurso direto, e a escolha lexical como 

técnica complementar, sabendo que essa análise nos conduziu à leitura de 

alternativas no espaço crítico da relação narrador e personagem. No primeiro 

capítulo, estudos de Ernesto Da Cal, Wayne Booth, Mikhail Bakhtin e Jean 

Starobinski, entre outros, auxiliaram-nos na apresentação do jogo discursivo 

narrador-personagem, em Singularidades de uma rapariga loura, conto que reserva 

em si a complexidade da estruturação entre o ser e o parecer no contexto ficcional 

em revelação discursiva. No segundo capítulo, recorremos aos estudos 

contemporâneos de Segolin, para comprovar a autonomia que a personagem logra 

por meio da técnica do narrar, em Manuel Maçores, trabalho artesanal esse que nos 

revelou a transitividade da personagem do romantismo para o realismo, pela via do 

espaço crítico no cenário narrativo. No terceiro capítulo, com suportes teóricos como 

Lukács e Barthes, lidamos com a diferenciação da linguagem na composição do 

conto realista português, o que nos favoreceu o traçado de um paralelo entre as 

personagens transitivas em Singularidades de uma rapariga loura e Manuel Maçores. 

Concluímos, portanto, que as variações operacionais ocorridas no distanciamento 

narrador-personagem provocam desvios nas vozes das personagens em uma 

perspectiva que lança o conto para o estrado de um possível romance de formação, 

sob uma dominante metodológica em ato de permuta, e que julgamos contribuir para 

um maior grau de singularização social do conto português em histórico momento de 

transformação.  

Palavras-chave:  
Narrador-personagem; Romantismo; Realismo; personagem transitiva; espaço 

crítico-social; Eça de Queiroz; Trindade Coelho. 



ABSTRACT 
 

 
This dissertative work promotes a stylistic-literary approach between two short stories 

from the Portuguese Literature, from the nineteenth century  Singularidades de uma 

rapariga loura, by Eça de Queiroz, and Manuel Maçores, by Trindade Coelho  

through the comparative description of the construction of their characters. As they 

are  transitory and transitive between two realities, the romantic and the realistic, we 

have defined our objectives which consists of differentiating the treatement that is 

dedicated to them, based on the ficcional techniques used by their respective 

narrators in their ficccional projects: the manking and the unmasking. In particular, we 

analyse the role of the transformation of the indirect speech into the direct one, and 

the lexical choice as a complementary technique, keeping in mind that this analysis 

led us to the reading of alternatives in the critical space of the relation narrator and 

character. In the first chapter, studies of Ernesto Da Cal, Wayne Booth, Mikhail 

Bakhtin and Jean Starobinski, among others, assisted us in presenting the narrator-

character discursive play, in Singularidades de uma rapariga loura, short story that 

keeps in itself the complexity of the structure between ‘being’ and ‘seeming” in the 

ficcional context in discursive revelation. In the second chapter, we resort to Segolin’s 

contemporary studies, in order to prove the autonomy that the character achieves by 

means of narrating technique, in Manuel Maçores, a handmade work which revealed 

the transitivity of the character from Romantism to Realism, by using the critical 

space in the narrative setting. In the third chapter, with theoretical supporters as 

Lukács and Barthes, we deal with the differentiation of the language in the 

composition of the Portuguese realistic short story that favored the drawing of a 

parallel between the transitive characters in Singularidades de uma rapariga loura 

and Manuel Maçores. We conclude, therefore, that the operational variations occured 

in the narrator-character’s distance provoke a diversion in the characters’ voices in a 

perspective that takes the tale to the platform of a potential educational novel, under 

a methodological dominance in the act of permutation, which we believe that 

contributes to a higher level of social singularity of the Portuguese short story in a 

historical moment of transformation.    

Key words: narrator-character; Romantism; Realism; transitive character; critical-

social space; Eça de Queiroz; Trindade Coelho. 
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Introdução 
 
 

O presente trabalho tem como objeto a construção da personagem nos contos 

Singularidades de uma rapariga loura (2000), de José Maria Eça de Queiroz (1845 – 

1900), e Manuel Maçores (1997), de José Francisco Trindade Coelho (1861 – 1908), 

publicado, pela primeira vez, na 3ª edição da coletânea intitulada Os Meus Amores. 

Contos que são da Literatura Portuguesa destacam-se no Realismo, pelos 

modos distintos da atuação do narrador, ora presente e crítico em Singularidades de 

uma rapariga loura, ora ausente e crítico em Manuel Maçores. 

Para afirmar estas atitudes do narrador em Singularidades, valemo-nos do 

parecer de Maria José Moreira FRANÇA (1997, p.637): 

 
Um ponto de intersecção entre duas atitudes confrontantes, 
presentes na reflexão do narrador: há a sujeição às “quimeras”, à 
divagação e ao sonho, numa linha de exaltação da subjetividade 
duramente cortada pela auto-crítica do narrador [...] Essas duas 
atitudes confrontantes refletem o embate de duas correntes 
artísticas, assim definido por Eça de Queiroz, em sua conferência do 
Cassino Lisbonense: “O Romantismo era a apoteose  do sentimento; 
o Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem” [...] Neste 
conto, instala-se, com firmeza, essa tomada de posição de Eça, 
tendo como porta-voz o narrador.  

 

Também Henriqueta GONÇALVES (2001, p. 49) observa que o conto em 

complexa estruturação: 

 
 “Introduz [...] um interessante debate interior entre um narrador 
pretensamente realista e emocionalmente romântico”. Realista por 
representar objetivamente as ações, pela brevidade textual, pela 
transparência da mensagem, e pelo “princípio da redundância 
próprio da literatura de tese [que] se assume de diversas formas” 
(GONÇALVES, 2001, p. 36).  
 

  
Ambos os pareceres testemunham a ocorrência de uma diferença na presença 

do narrador, que, em Eça de Queiroz, empreende um debate realista-romântico 

entre uma representação objetiva e transparente da mensagem, e as formas 

diversificadas dadas ao texto. 

Manuel Maçores, que, apesar de sua tardia publicação, “em 1894, já [...] se 

encontrava escrito” (RAMOS, p. 316) apresenta um narrador que constrói a 
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personagem através de seu discurso, mas diferencia-se de Eça de Queiroz por se 

distanciar da personagem como observador e lhe permitir o diálogo direto e 

freqüente, tornando-a também agente de sua própria transformação. Segundo Elenir 

Aguilera de BARROS, em a Literatura Portuguesa em Perspectiva (1994): 

 
 Encontramos um narrador pouco interferente, bastante próximo da 
objetividade preconizada pelo Realismo, a expor casos, a descrever 
cenas, paisagens e tipos provincianos. Mantendo-se neutro em 
relação ao que relata, não toma partido, seja para elogiar, seja para 
criticar a realidade observada, limitando-se a registrá-la. Essas duas 
tendências suas, para a neutralidade e a objetividade, alcança-as 
graças ao distanciamento do observador (1994, p. 153). 
 
 

Representante do gênero conto rústico, Manuel Maçores apresenta um tema 

simples, o amor adulto, através de uma linguagem singela e espontânea que 

valoriza a língua pitoresca de Trás-os-Montes. Tem-se a descrição realista de 

ambientes rústicos e da vida rural, bem como dos fatos e das personagens. A 

maneira de narrar é mais objetiva, sem deixar, porém, de transmitir um certo lirismo 

ao longo da narrativa, pois, como afirma Rogério FERNANDES (1961, p. 29): “é 

inegável que o realismo de Trindade Coelho é, de fato, um realismo amável, uma 

poetização da realidade”. 

   Embora sejam ambos os contos representantes do movimento realista 

português, diferenciam-se pela presença, no discurso narrativo, de resquícios 

caracteristicamente românticos no conto queiroziano e pela maior neutralidade no 

conto trindadiano, levando-nos a buscar os reflexos destes distintos posicionamentos 

do narrador na construção das personagens, através da comparação de suas 

técnicas narrativas e da análise dos papéis discursivos distintos entre eles.  

Para compreendermos o papel do narrador nos diferentes níveis diegéticos de 

Singularidades de uma rapariga loura, como também sua distinção em relação ao 

posicionamento do narrador de Manuel Maçores, emprestamos os conceitos de W. 

C. BOOTH em The Rhetoric of Fiction (1973), no qual ressalta a diferença de atuação 

do que chama de um Narrador Dramatizado (Dramatized Narrator): 

 
De certo modo, até mesmo o narrador mais reticente é dramatizado 
tão logo se refira a si mesmo como “Eu’ [...]. De certo modo, cada 
discurso, cada gesto narra; a maioria das obras contém narradores 
dissimulados que são usados para contar ao leitor o que ele precisa 
saber, enquanto parecem apenas cumprir com seus papéis. [No 
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entanto], quando não há este ‘Eu’ [...] o leitor inexperiente pode 
cometer um erro ao pensar que a estória chega até ele sem 
mediação. Mas tal erro não pode acontecer a partir do momento em 
que o autor posiciona explicitamente um narrador no conto, mesmo 
se não lhe é dada nenhuma característica pessoal (BOOTH, 1973, 
p.152)1.   
 
 

Ao compararmos os contos de Eça de Queiroz e Trindade Coelho, deparamo-

nos com os dois tipos de narradores, portanto, surge a necessidade de avaliarmos a 

colaboração de ambos para a construção do discurso realista e o motivo técnico-

ficcional que conduz a esta escolha, ora distinta, ora semelhante, para se obter a 

verossimilhança com o real.  

Esta variação de distanciamento do narrador diante dos fatos relatados está 

também condicionada à posição de mero observador, consciente ou não de sua 

função na narrativa, dependendo do nível diegético em questão, pois, como nos 

explica BOOTH: 

 
Fazer a distinção entre observadores e narradores-agentes [...] é 
distinguir entre narradores autoconscientes, cientes de si como 
escritores [...], e narradores ou observadores que raramente, quando 
muito, discutem sua tarefa de escrever [...] ou que parecem não estar 
cientes de que estejam escrevendo, pensando, falando, ou 
“refletindo” uma obra literária (BOOTH, 1973, p.155)2.   
 
 

Dessa forma, conhecer as características diegéticas desses narradores torna-

se necessário para sabermos o quanto interferem nos fatos e quais pistas nos 

deixam sobre o relato secreto e as personalidades de Luísa, Maria Rosa, Macário e 

Manuel. Entre elas, destacam-se as variações de distância, em primeiro lugar: 

 
O narrador pode estar mais ou menos distante do autor implícito [...]; 
o narrador também pode estar mais ou menos distante das 

                                                 
1 Citação traduzida do seguinte trecho original: “In a sense even the most reticent narrator has been 
dramatized as soon as he refers to himself as ‘I’ [...] In a sense, every speech, every gesture, narrates; 
most works contain disguised narrators who are used to tell the audience what it needs to know, while 
seeming merely to act their roles. [However], when there is no such ‘I’ [...] the inexperienced reader 
may make the mistake of thinking that the story comes to him unmediated. But no such mistake can 
be made from the moment that the author explicitly places a narrator into the tale, even if he is given 
no personal characteristics whatever” (BOOTH, 1973, p.152). 
2 Citação traduzida do seguinte trecho original: “Cutting across the distinction between observers and 
narrator-agents [...] is the distinction between self-conscious narrators, aware of themselves as writers 
[...], and narrators or observers who rarely if ever discuss their writing chores [...] or who seem 
unaware that they are writing, thinking, speaking, or “reflecting” a literary work” (BOOTH, 1973, p. 
155).  



 6

personagens da estória que ele conta [...]; o narrador pode estar 
mais ou menos distante das normas do próprio leitor [...]; o autor 
implícito pode estar mais ou menos distante do leitor [...]; o autor 
implícito pode estar mais ou menos distante das outras personagens 
(BOOTH, 1973, p.156-158)3.   

 
 

Pela análise destas variações de distâncias, diferenciamos ambas as 

narrativas, focalizando a sua estrutura formal e a relação que seus narradores 

mantêm com as demais personagens ao construí-las através de seu discurso, ou 

ainda, deixando-as agir sem intervenções diretas.  

Para aclarar mais nossa problemática, utilizamos também as noções de 

funções do narrador e a teoria sobre o narratário de Gérard Genette, em Discurso da 

narrativa (1995). O teórico aponta cinco funções, entretanto, usamos apenas três. A 

primeira delas, relevante para nosso estudo, é a chamada função de comunicação, 

que se caracteriza pela “orientação para o narratário, com a preocupação de 

estabelecer ou manter com ele um contato, ou até um diálogo [...] corresponde a 

uma função que lembra ao mesmo tempo a função ‘fática’ (verificar o contato) e a 

função ‘conativa’ (agir sobre o destinatário) de Jakobson” (1995, p.254).  

Essa função auxilia-nos na leitura de Singularidades de uma rapariga loura, na 

qual faz-se necessário o entendimento da relação entre a personagem e o narrador, 

para conhecermos o grau de participação de cada um na construção do relato 

secreto, uma vez que o primeiro nível diegético é totalmente dedicado à narração do 

modo como o narrador tornara-se narratário da história de Macário. 

À função de comunicação, GENETTE acrescenta a testemunhal ou de atestação 

que: 

 
 Determina uma função homóloga àquela que Jakobson designa [...] 
como função ‘emotiva’: é ela que dá conta da parte que o narrador, 
enquanto tal, toma na história que conta, na relação que mantém 
com ela: relação afetiva, claro, mas igualmente moral e intelectual, 
que pode tomar a forma de um simples testemunho, como quando o 
narrador indica a fonte de onde tirou a sua informação, ou o grau de 
precisão das suas próprias memórias, ou os sentimentos que tal 
episódio desperta em si (GENETTE, 1995, p. 255).   
 

                                                 
3 Citação traduzida do seguinte trecho original: “The narrator may be more or less distant from the 
implied author [...]; the narrator also may be more or less distant from the characters in the story he 
tells [...]; the narrator may be more or less distant from the reader’s own norms [...]; the implied author 
may be more or less distant from the reader [...];  the implied author may be more or less distant from 
other characters” (1978, p.156-158).   
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Esta função emotiva beneficia igualmente a análise do narrador de 

Singularidades de uma rapariga loura, que se posiciona explicitamente como 

encarregado de re-contar a história que ouviu de seu companheiro de estalagem. A 

função testemunhal é usada para auxiliar na identificação dos momentos subjetivos 

do narrador queiroziano que, principalmente no primeiro nível diegético, tende a 

fornecer referências sobre suas próprias sensações em relação às informações 

obtidas e à personagem que lhe relata seu drama. 

A função ideológica do narrador, a terceira relevante para este trabalho, 

caracteriza-se pelas “intervenções diretas ou indiretas do narrador a respeito da 

história, [que] podem tomar também a forma mais didática de um comentário 

autorizado da ação” (1995, p. 255) São estas intervenções, muitas vezes, que nos 

dão pistas dos relatos secretos e das verdadeiras intenções das personagens. 

Constitui-se, também, como uma forma de persuadir o leitor a acreditar no teor da 

narrativa. Tal função nos ajuda a opor a atuação dos narradores, a apontar suas 

diferenças. A função ideológica dos narradores em questão relaciona-se à postura 

tanto realista e positivista, como também denunciadora da submissão humana às 

leis sociais. Em Singularidades de uma rapariga loura, estes posicionamentos 

surgem de forma mais explícita no discurso do narrador, ora em primeira, ora em 

terceira pessoa, enquanto, em Manuel Maçores, surge implicitamente diluída no 

discurso do narrador observador.  

Sobre o narratário, Gérard GENETTE (1995, p. 260) nos instiga com a seguinte 

passagem: “o verdadeiro autor da narrativa não só é quem a conta, mas também, e 

por vezes muito mais, quem a escuta”. Diante desta alegação, podemos nos 

questionar sobre o quanto o discurso do narratário do primeiro nível diegético do 

conto queiroziano, ao recontar-nos a história, já não está impregnado por suas 

impressões, acabando por induzir o leitor a subentender o que lhe convém. Isto nos 

mostra o quanto a análise da participação do narrador / narratário é importante para 

a compreensão do acontecimento puro. 

Tanto pela utilização de um narrador aparentemente mais confiável por ter sido 

o narratário do drama vivido por Macário, em Singularidades de uma rapariga loura 

,como pela preferência por um narrador que se ausenta em Manuel Maçores, 

procura-se atingir um único objetivo: tornar a obra mais verossímil. Segundo Tzvetan 

TODOROV:  
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Fala-se da verossimilhança de uma obra, na medida em que ela 
tenta fazer-nos crer que se submete ao real e não às suas próprias 
leis; quer dizer, o verossímil é a máscara com que se dissimulam as 
leis do texto, e que nos daria a impressão de uma relação com a 
realidade (1979, p. 97).  

  
 

Pela atuação do narrador e da personagem, assim como pela própria estrutura 

do conto, vemos, em nosso estudo, como caminhos distintos levaram, de um lado, 

Eça de Queiroz e, de outro, Trindade Coelho à construção da verossimilhança, no 

gênero conto, na segunda metade do século XIX, em que a literatura de tese 

constituía-se na pragmática narrativa do Realismo. No conto trindadiano, a 

verossimilhança parte da ênfase na observação da realidade e com a representação 

fiel dos costumes campesinos, pois, como ressalta Feliciano de FIGUEIREDO (1946, 

p.345): “Trindade Coelho é [...] dotado da capacidade de se impersonalizar para 

observar. São contos de observação  os Meus Amores, e ao serviço da observação 

é posto o estilo”. No conto queiroziano, por sua vez, alcança-se o verossímil pela 

crítica ao Romantismo e aos costumes da sociedade burguesa, uma vez que “o 

conto [Singularidades] é com evidência um pleito a favor do realismo em literatura e 

uma sátira do romantismo” (PIWNICK, In: Dicionário de Eça de Queiroz, 1993, 

p.878). 

As duas técnicas narrativas estudadas para a construção desta verossimilhança 

nas personagens são o uso do discurso indireto na aproximação do narrador e do 

discurso direto em seu distanciamento.  Considerando a crítica social almejada pelo 

Realismo, partimos do seguinte pensamento de Mikhail BAKHTIN, em Questões de 

literatura e estética (1998): 

 
O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, 
historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem 
social [...] Uma linguagem particular no romance representa sempre 
um ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma 
significação social (1998, p.135).  
 
 

Entretanto, esta visão de mundo não se encontra unicamente no discurso direto 

da personagem, mas pode também vir diluída em outras vozes, de maneira indireta, 

conforme a necessidade de adequação do discurso à representação verossímil do 

homem, como explica BAKTIN: 
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Não é possível representar adequadamente o mundo ideológico de 
outrem, sem lhe dar sua própria ressonância, sem descobrir suas 
palavras. [...] O romancista pode também não dar ao seu herói um 
discurso direto, pode limitar-se apenas a descrever suas ações, mas 
nesta representação do autor, se ela for fundamental e adequada, 
inevitavelmente, ressoará junto com o discurso do autor, também o 
discurso de outrem, o discurso do próprio personagem (1998, p.137). 
 
 

 
A partir de ambas as constatações, encontramos a preocupação das 

personagens em manter as máscaras sociais, não apenas em Manuel Maçores, no 

qual se prioriza a reprodução dos diálogos, mas também em Singularidades de uma 

rapariga loura, em que as descrições das ações pelo discurso indireto dominam a 

narrativa. Através de nossa leitura dos contos, observamos como o discurso do 

narrador apresenta-se impregnado pela ideologia social das personagens, como 

forma de reafirmar sua visão de mundo. Dessa forma, o conflito entre ser e parecer 

das personagens apresenta-se refletido na linguagem dos narradores. 

Ao estudarmos a representação da relação entre o homem e a sociedade 

retratada no conto Manuel Maçores, aplicamos as categorias denominadas actante-

oponente e actante-coletivo, utilizados por Fernando SEGOLIN, em Personagem e 

Anti-Personagem (1978): 

 
Sobretudo, no romance dito “realista”, [...] o actante-oponente 
assume, com freqüência, uma dimensão coletiva. Com efeito, como 
no caso de tais narrativas, o eixo central da intriga é traçado 
normalmente pelo conflito entre o actante-sujeito e o actante-
oponente referencialmente identificado com um grupo social ou 
parcela do mesmo, o comportamento opositivo, na realidade, é 
distribuído entre vários atores que individualmente não chegam a 
constituir uma personagem, já que esta só se configura quando 
reconstituímos toda a esfera de funções em relação à qual os vários 
atores funcionam como co-agentes (SEGOLIN, 1978, p.43).  

  
 

 No conto trindadiano, José Tomás, pai de Maria Rosa, rico lavrador, mostra-se 

como manipulador da opinião pública ao levá-la a acusar Manuel Maçores pela 

morte de José Candana. Logo, neste conto, o actante-oponente é auxiliado por um 

actante-coletivo composto por cada pequeno personagem responsável por espalhar 

este boato, a saber: João Ferrador, Maria Perpétua, o pastor, o moleiro, Ana Pratas 

e Regina. 
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A influência do grande proprietário, os desvios da Justiça, o retrato do homem 

rústico, o analfabetismo de Maçores e o deixar-se condenar para não expor a 

namorada às maledicências mostram a preocupação do realista em retratar as 

questões sociais. Para Fernando SEGOLIN (1978, p. 43): “na narrativa realista [...] a 

multiplicidade sintática da personagem, ao facultar sua identificação temática com 

uma sociedade ou grupo social, serve de ponto de apoio para leituras 

sociologizantes”. 

Uma vez que Maçores resolve se declarar culpado pelo assassinato para livrar 

Maria Rosa do julgamento da opinião pública e a conseqüente não realização da 

felicidade almejada, tem-se a transformação do personagem em anti-herói, pois, 

embora tenha sido agente desta mudança, fora obrigado a realizá-la pelas 

circunstâncias. Esta funcionalidade negativa aproxima o herói do realismo, opondo a 

obra às tendências românticas. Vejamos: 

 
 Na obra romântica, temos propriamente a negação da heroicidade 
do protagonista sem que tal negação implique em sua substituição 
por um novo herói, ao passo que nas narrativas realistas é freqüente 
a heroicização do antagonista e a redução da personagem-sujeito a 
um anti-herói, vítima indefesa de forças contra as quais não pode 
lutar. O herói romântico seria [...] um não-herói, ao contrário do que 
ocorre no Realismo, onde sua heroicidade é contraposta à do vilão, 
que acaba sendo direta ou indiretamente heroicizado (SEGOLIN, 
1978, p. 45). 
 

 
A não concretização da heroicidade no campo amoroso também surge em 

Singularidades de uma rapariga loura, mas a transformação do herói em anti-herói 

ocorre, em sua maior parte, através da descrição das ações e do discurso avaliativo 

do narrador. Na obra realista, segundo Fernando SEGOLIN (1978, p. 46): “A 

personagem deixa, então, de ser exclusivamente a personagem que faz e passa a 

ser também a personagem que quer fazer, que deve fazer”. Dessa forma, vemos 

Manuel Maçores como a personagem que deve se transformar para o bem da 

namorada e Macário que quer se separar de Luísa para o bem de seus valores 

morais.  

Ao reconhecermos a transitoriedade de ambas as obras entre as realidades 

romântica e realista, e ao buscarmos a distinção no tratamento das personagens, 

como também as técnicas em uso ficcional que as caracterizam, encontramos um 

termo de comparação que valoriza tanto as diferenças quanto as semelhanças 
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existentes entre os contos Manuel Maçores e Singularidades de uma rapariga loura. 

Segundo a concepção de literatura comparada, sabe-se que “para se distinguir – ou 

se reconhecer distinto –, é necessário lograr uma representação do modo de ser 

particular, de forma que outros possam reconhecê-lo” (CARVALHAL, 2003, p.130). 

Ao considerarmos a literatura como um sistema articulado, temos a idéia de 

comunicação e movimento entre fases, grupos e obras. Diferenciando estes dois 

contos de Eça de Queiroz e Trindade Coelho, temos a visão de como o Realismo 

português teve seu início com a crítica ao Romantismo, como objeto e, por essa 

razão, transfere a ênfase técnica ao tratamento mais imparcial e objetivo das 

personagens, em busca da verossimilhança com uma outra acepção de real e de 

personagem. Desse modo, para sabermos quais as diferenças no modo de construir 

as personagens pelo narrador no conto realista, na segunda metade do século XIX, 

devemos reconhecer as suas semelhanças e a contribuição de cada modo de fazer 

do conto para a consolidação do paradigma do Realismo. 

Para a leitura dos contos, dá-nos suporte a seguinte afirmação do autor PIGLIA, 

em Formas Breves (2004, p. 89):  

 
a arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios 
da história 1. Um relato visível esconde um relato secreto, narrado de 
um modo elíptico e fragmentário [...] a história secreta é a chave do 
conto e de suas variantes [...] o conto moderno conta duas histórias 
como se fossem uma só (2004, p. 90-91). 
 
 

 Seguindo a concepção de PIGLIA, tomamos como história visível, no conto 

queiroziano, aquela que narra a vida amorosa da personagem Macário, assim como 

a relação com seu tio, e, como história secreta, a que relata a vida de aparências da 

cleptomaníaca Luísa. Não é Macário, porém, quem revela sua máscara ao final do 

conto, mas sim o narratário que as vai velando e desvelando através de seu 

discurso, ao longo da narrativa. O trabalho com a forma faz com que a 

supostamente desinteressada história do narratário sobre o “caso simples” do 

companheiro de estalagem apresente fragmentos ora supérfluos para este relato, 

ora essenciais para o outro, revelando aos poucos uma sociedade cuja aparência se 

sobressai à essência.  

O mesmo caráter duplo da forma do conto é encontrado em Manuel Maçores, 

em que a história visível consiste na narrativa do amor impossível de um lavrador 
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pobre e a filha rica de seu patrão e a história secreta, na transformação pela qual um 

homem é obrigado a passar frente ao que a vida lhe oferece – a virtude dos 

humildes e as falhas da Justiça – sendo fragmentado este segundo relato, até a 

revelação final.  

 Conforme Ricardo PIGLIA (2004, p.94): 

 
 O conto é construído para revelar artificialmente algo que estava 
oculto. Reproduz a busca sempre renovada de uma experiência 
única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma 
verdade secreta.  
 

Para alcançar a expressão desejada, o artifício em questão é a forma, que é 

valorizada tanto por Trindade Coelho quanto por Eça de Queiroz, que busca “extrair 

do vocabulário até a última essência das possibilidades significativas que cada 

vocábulo contém, e [...] a orçar cada um deles as novas acepções, totalmente 

insólitas, por meio de alianças subtis e choques combinatórios” (DA CAL, 1981, p. 

89). 

Tanto em Manuel Maçores como em Singularidades de uma rapariga loura, 

temos um efeito de surpresa quando o final da história secreta torna-se igualmente 

visível, dando sentido ao que estava cifrado. Para PIGLIA (2004, p. 107), em um 

conto, sempre “há algo no final que estava na origem, e a arte de narrar consiste em 

postergá-lo, mantê-lo em segredo, até revelá-lo quando ninguém o espera”. Visando 

à comparação, analisamos, em cada conto, como o léxico é trabalhado 

diferentemente para ocultar a história 2, deixando pistas de sua existência no 

decorrer da história 1.  

Como afirma Edgar Allan POE, em sua Filosofia da Composição (1965, p.911), 

“Só tendo o epílogo constantemente em vista poderemos dar a um enredo seu 

aspecto indispensável de conseqüência, ou causalidade, fazendo com que os 

incidentes e, especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua 

intenção”.  

Dessa forma, nenhum elemento de um conto se apresenta nele por acaso, uma 

vez que cada um contribui para gerar um efeito posterior. Um dos recursos para 

atingir este efeito é a brevidade e, para o autor de O corvo, “todas as emoções, por 

uma necessidade psíquica, são breves” (1965, p. 913).  
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Os pensamentos de POE sobre a forma de um conto aproximam-se do que 

acreditava Trindade Coelho ao alegar que o conto: 

 
 É o contrário do romance. O romance é a extensão: o conto é a 
brevidade. O romance é a extensão: o conto é a intensidade. O 
romance é a idéia: o conto é o sentimento (FERNANDES, 1961, 
p.42).  

 

Eça de Queiroz também compartilha a mesma visão sobre o gênero: 

 
No conto tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio: das 
figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e 
fixa uma personalidade; dos sentimentos apenas o que caiba num 
olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o 
ser; da paisagem somente os longes, numa cor unida (MATOS, 
1993, p. 233). 
 
 

Como Eça de Queiroz e Trindade Coelho apresentam, igualmente, em seus 

contos, uma tendência à condensação e a retirar do léxico a máxima significação, 

torna-se imprescindível um estudo que considere a brevidade, a originalidade 

combinatória e o uso de contrastes como estratégias para a projeção de um efeito, 

assim como a unidade de impressão para alcançar o clímax, a beleza e a 

sugestibilidade gerada por subcorrentes de sentido como sendo suas qualidades 

poéticas. 

Em Valise de Cronópio (2004), Júlio CORTÁZAR também tece considerações 

sobre as teorias de POE e posiciona-se a seu favor, conforme afirma: 

 
[Poe] compreendeu que a eficácia de um conto depende da sua 
intensidade como acontecimento puro, isto é, que todo comentário 
ao acontecimento em si [...] deve ser radicalmente suprimido. Cada 
palavra deve confluir, concorrer para o acontecimento, para a coisa 
que ocorre e esta coisa que ocorre deve ser só acontecimento e não 
alegoria [...] Um conto é uma verdadeira máquina literária de criar 
interesse. (CORTÁZAR, 2004, p.122). 

  
 

Ao considerarmos que cada palavra contribui para o acontecimento puro em um 

conto, em Singularidades de uma rapariga loura e em Manuel Maçores, cada léxico 

contribuirá para a construção da personagem romântica e realista, bem como para o 

efeito de surpresa ao final do relato. 
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Ainda segundo Júlio CORTAZÁR (2004, p. 125), para Poe, “um ambiente não 

constitui como que um halo do que acontece, mas forma corpo com o próprio 

acontecimento e, às vezes, é o acontecimento”. Desse modo, torna-se conveniente a 

análise da caracterização lingüística dos espaços descritos pelos narradores dos 

contos que contribuem igualmente para a intensidade final de cada conto. Cortazar 

acredita que o trabalho de um contista aproxima-se ao de um fotógrafo por ambos 

terem que “se limitar a uma imagem ou acontecimento que sejam significativos”, 

deixando uma abertura para que o espectador ou leitor vá além daquela 

representação (CORTAZÁR, 2004, p.125). O pensamento de Cortazar permite-nos 

considerar que a relação entre a história visível e o relato secreto pode gerar não-

ditos e subentendidos que dêem vazão a esta abertura intencionada pelo contista.  

Segundo Rogério FERNANDES (1961, p. 33), “o mundo exterior surge, nos contos 

de Trindade Coelho, subordinado, ou pelo menos adaptado, aos atos e reações 

psicológicas das personagens”. A mesma relevância quanto à relação espaço/ 

personagem é observada em Eça de Queiroz: “Macário alterna entre situações 

adversas e a superação dessas situações [...] Curiosamente, essa alternância entre 

situações favoráveis e desfavoráveis aparece simbolicamente refletida, 

constrativamente, na descrição dos ambientes exteriores à personagem, sobretudo 

no momento final” (GONÇALVES, 2001, p.41). Se tanto em Manuel Maçores como 

em Singularidades de uma Rapariga Loura a criação das personagens aparece 

vinculada ao espaço também como forma de instrumento crítico do cenário social 

em que se inserem, o entendimento de um destes elementos narrativos implica no 

conhecimento do outro, impossibilitando sua separação neste estudo.  

A descrição do ambiente surge ainda mais relevante à análise das personagens 

e dos contos ao considerarmos sua importância posterior para a criação do efeito de 

surpresa ao final, pois, como afirma Jorge Luis BORGES (1983, p. 78): “Todo 

episódio, é um cuidadoso relato de projeção futura”. Conforme Monegal, ainda para 

Borges, “é justamente o desenlace (a importância posterior) que determina a ordem 

da narração. A causalidade aparece invertida, aparentemente: o efeito prenuncia a 

causa” (1987, p. 59). Unindo os pensamentos de Borges aos de Poe sobre 

causalidade, conduzimos a análise das personagens de modo a não separá-las dos 

demais aspectos formais do conto que contribuem igualmente para a sua 

construção.   
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A atuação do narrador é uma das principais responsáveis por gerar o efeito 

pretendido em Singularidades de uma rapariga loura e Manuel Maçores, no primeiro 

por sua proximidade crítica e o segundo por seu distanciamento, proporcionando 

uma maior autonomia da personagem em sua própria construção.  

Entretanto, o efeito também está condicionado às características românticas e 

realistas visadas nos contos.  A partir de 1820, com a ampliação da imprensa 

periódica em Portugal e o acesso das massas burguesas à literatura, o gênero conto 

se desenvolve e se populariza. Sobre a visão romântica do conto, partimos da 

explicação de J.A. Costa IDÉIAS:  

 
Nos inícios do século XIX a preocupação moralizante da forma 
literária conto esbate-se consideravelmente, subsistindo, no entanto, 
o pendor de uma narrativa breve que se cinge à realidade, quer seja 
histórica [...] quer do domínio da experiência individual de cada autor 
(o culto do individualismo que passa pela exaltação do eu interior 
como valor potenciador da criação estética [...] ) Duas linhas de força 
podem ser notadas, a historicista e a popular (1997, In: Dicionário do 
Romantismo Literário Português, p. 95). 

 
 
A individualidade voltada aos temas patrióticos ou a contos campesinos, 

colocava a subjetividade como centro da verossimilhança. Dessa forma, a 

representação da realidade não deixava de ser almejada com a valorização 

individual, mas acreditava-se que, a partir da exploração da interioridade e da 

sensibilidade, o homem seria capaz de apreender melhor o mundo. Como observou 

Alexandre HERCULANO, seguidor da linha historicista romântica: “O Universo não é 

senão a repetição indefinida da individualidade” (1999, p.137).  

O conto Singularidades de uma rapariga loura surge como crítica a esta forma 

egocêntrica de representar, mostrando que ela é falha ao não considerar o homem 

em suas relações sociais e ao ignorar a influência desta sociedade em suas atitudes 

e na formação de seu caráter. O conto realista, instrumento utilizado para criticar a 

estética romântica, indiretamente aludida na obra, caracteriza-se como literatura de 

tese, como explica Henriqueta GONÇALVES: 

 
Tendo em conta o caráter pragmático da narrativa realista, podemos 
considerar que, em geral, a produção literária deste período estético 
configura o que a crítica moderna designa por literatura de tese. 
Algumas características técnico–formais denunciadoras deste tipo de 
literatura verificam-se de fato nos romances realistas e 
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particularmente também nos contos [...]: um certo didatismo, uma 
propensão doutrinária, um caráter monológico e antimoderno (2001, 
p.35).  

 
 
O conto transforma-se, portanto, de um modo de expressão individualista, em 

busca da identidade do homem no contexto de uma nação, para um instrumento 

com função pragmática: “o conto, pela sua brevidade, [serve] à preocupação dos 

realistas em corrigir o seu meio. Esta brevidade permite também uma mais fácil 

divulgação junto ao grande público” (GONÇALVES, 2001, p. 34).  

O conto queiroziano nos alerta quanto à superficialidade do mundo das 

aparências, que são socialmente condicionadas, denunciando a contradição entre a 

essência humana e o comportamento em sociedade. Desse modo, desfaz-se a visão 

romântica de que a realidade apenas é verdadeiramente representada se partir do 

conhecimento do íntimo do indivíduo, uma vez que a realidade observada, as ações 

humanas, nem sempre são condizentes com sua essência. Para o Realismo, a 

verossimilhança ocorre somente pela observação e representação das relações 

sociais.  

Em Manuel Maçores, busca-se um retrato fiel da vida campestre, através do 

uso da linguagem pitoresca do povo transmontano e da descrição de ambientes 

rústicos. A maneira de narrar é mais objetiva e o herói não possui resquícios 

românticos como no conto queiroziano. Manuel tem consciência de sua impotência 

frente às leis sociais e aos desígnios da autoridade patriarcal do grande proprietário. 

O protagonista é, inicialmente, inspirado pela observação da realidade feita pelo 

contista Trindade Coelho que afirma em sua Autobiografia:  

 
Ali, em Portalegre, resgatei de um erro de justiça uma desgraçado 
que encontrei na cadeia, condenado por assassino e ladrão. É o 
Manuel Maçores d’Os meus Amores – mas o nome dele era Manuel 
Barradas; e isso foi uma agonia de mais de um ano, em que eu não 
pensei noutra coisa de dia e de noite, até que o libertei! (1997, p.281). 

 
 
À parte este episódio, no decorrer do conto, o leitor tem também acesso aos 

pensamentos da personagem a que o narrador abre espaço.  Manuel é mais 

racional que Macário. Pondera sobre o problema que enfrenta com Maria Rosa e 

decide pelo que lhe parece a melhor solução: transformar-se no culpado pela morte 

do Tio Candana e sofrer as conseqüências. Comparativamente, Maria Rosa também 
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possui maior expressão que Luísa, inclusive para se questionar sobre seu 

envolvimento com Maçores. As personagens não são idealizadas ao serem descritas 

como ocorre no conto queiroziano.  

Em Singularidades de uma rapariga loura, a personagem Luísa é a 

protagonista, à qual se deve o título do conto. Em função dela, a ação é 

desenvolvida. Mulher de poucas palavras, de frases curtas que pouco revelam de 

sua personalidade, tudo o que sabemos sobre ela é construído pelo narrador que a 

descreve e lhe dá a palavra, permitindo-lhe o discurso direto apenas em momentos 

de neutra revelação.  

Luísa surpreende o leitor desatento por revelar-se uma ladra, contrariando a 

imagem de pureza e transparência que as marcas de superfície mais evidentes, 

vindas do narrador, lhe fornecem ao retratar as impressões de Macário.  Por essa 

personagem, temos a representação do conflito entre o ser e o parecer, entre quem 

a sociedade espera que sejamos e o que realmente nos tornamos por nossas 

próprias experiências, ou seja, apresenta uma  complexidade  própria do ser 

humano.  

A complexidade de Luísa é construída na dualidade Romantismo/ Realismo, o 

que vem a caracterizar sua personalidade. Alternadamente, o narrador descreve 

estas nuances, como explica Henriqueta GONÇALVES:  

 
A mulher romântica, angelical, pura, aparece encarnada em Luísa 
[...] Esse caráter angelical é novamente referido [...] através de um 
discurso modalizante que o narrador transfere para Macário, e que 
vai ao encontro da tônica realista que transparece na outra faceta de 
Luísa, que indiciosamente vai sendo apontada pelo narrador (2001, 
p. 51-52). 

  
 
Sua característica angelical provém da impressão de Macário e é construída, 

conseqüentemente, pelo narratário, para mostrar a impressão equivocada que se 

pode ter do outro ao reduzir seu caráter a sua aparência, atitude romântica que 

impossibilitaria uma visão imparcial da personagem feminina e a representação fiel 

da realidade.  

Ao ter sua máscara desvelada pelo narrador, tem-se a revelação de uma faceta 

que demonstra a discrepância entre a essência e a aparência de Luísa, o que a 

torna, entretanto, mais próxima de uma personagem realista. Tudo o que é 

apresentado sobre ela passa pelo discurso do narrador, que lhe permite a expressão 
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em discurso direto apenas em poucos e breves momentos, sem nada acrescentar, 

porém, ao seu perfil.  

O mesmo ocorre com Macário, “personagem que surge aos olhos do leitor 

como fundamentalmente romântica, apesar de pontualmente realista” 

(GONÇALVES, 2001, p. 50). A descrição romântica das personagens prevalece na 

configuração de um homem fraco, sem determinação, influenciado pelo ambiente 

exterior, e de uma mulher dissimulada, cuja personalidade é determinada pela 

herança materna. 

Tendo em vista que tanto Singularidades de uma rapariga loura, como Manuel 

Maçores são reconhecidos como genuínos representantes do movimento realista, 

buscamos responder às seguintes questões: em quê, ambos os autores portugueses 

diferem no tratamento das personagens? Quais técnicas ficcionais as caracterizam, 

sabendo-se transitórias entre duas realidades: a romântica e a realista? Estaria nas 

técnicas narrativas, em particular nos discursos diretos, sua transformação? Qual é o 

seu papel discursivo?   

Temos como hipótese a diferenciação no tratamento das personagens pelo 

modo como, no conto queiroziano, o narrador aproxima-se da história narrada e sua 

opinião a respeito do drama do protagonista transparece em seu discurso. O menor 

distanciamento e a dramatização do narrador no primeiro nível diegético constituem-

se como técnicas ficcionais de persuasão, uma vez que o narrador também é o 

narratário da história de Macário, tornando suas impressões a respeito da 

personagem mais convincentes e, conseqüentemente, responsáveis pela construção 

das personagens. O discurso indireto garante o tom de literatura de tese e a 

representação da dualidade Romantismo/ Realismo, através da ideologia das 

personagens que surge também no discurso do narrador.   

No conto trindadiano, por sua vez, ocorre o distanciamento do narrador em 

relação ao drama das personagens. Sua mediação sutil permite a formação 

constante de diálogos. Dessa forma, o discurso direto é o recurso ficcional que leva o 

leitor a entrar em contato com a própria cena e o coloca na posição de observador, 

assim como é o narrador. A personagem surge como agente de sua própria 

transformação, racionalizando-o e trazendo maior veracidade aos fatos narrados, 

uma vez que sua ideologia é representada por sua própria voz. O narrador interfere 

em sua criação ao deixar a personagem agir e se expressar em momentos decisivos 

da narrativa. Com a predominância do discurso direto, que capta o falar autêntico do 
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povo transmontano, o modo de narrar torna-se, conseqüentemente, também mais 

objetivo e natural, proporcionando um maior realismo às ações e às personagens. 

Em ambos os contos, a preocupação com a forma é constante e a escolha por 

um foco narrativo dramatizado e outro não-dramatizado torna-se relevante para a 

construção de um efeito que visa à verossimilhança das personagens com o real. 

Eça de Queiroz e Trindade Coelho utilizam a brevidade do gênero conto como um 

importante instrumento para a recriação da realidade, através de uma elaboração 

estética e não como mera imitação da vida, seja pelo retrato da sociedade burguesa 

ou do homem rústico do campo.  

A fim de confirmar essas hipóteses, nosso estudo comparativo dos contos 

apresenta, no capítulo I, intitulado O Conto Singularidades de uma rapariga loura de 

Eça de Queiroz: o jogo discursivo narrador – personagem, uma leitura da 

participação do narrador na construção das personagens, nos diferentes níveis 

diegéticos do conto queiroziano.  

No primeiro subtema do capítulo, A estruturação complexa entre o ser e o 

parecer, analisa-se o tratamento dado à dicotomia essência / aparência que 

caracteriza as personagens do conto. Para a compreensão desta relação, nos 

subtemas intitulados O desvelar da personagem pelo discurso indireto e O 

desequilíbrio do discurso direto e indireto, são analisados os papéis ficcionais dos 

discursos direto e indireto nesta construção proporcionada pelo narrador e também a 

ideologia das personagens inseridas nesses discursos.  

 No Capítulo II, O Conto de Trindade Coelho: a autonomia da personagem 

pela técnica do narrador, estudamos as técnicas ficcionais utilizadas pelo narrador 

para permitir que a personagem torne-se agente de sua própria construção. Na 

primeira parte, intitulada A estruturação imprevisível da intriga e efeitos dos fatos, 

observamos como se configura a estrutura dos acontecimentos narrados, de modo a 

manter a participação do narrador mais imparcial, camuflando a sua mediação ao se 

distanciar do drama.  

O segundo subtema, cujo título é A transição da personagem do Romantismo 

ao Realismo, demonstra como a autonomia da personagem surge da consolidação 

dos ideais realistas de representação verossímil do homem social, ao 

superarprogressivamente os preceitos românticos de individualidade. Na terceira 

parte, O espaço como crítico do cenário social, analisamos a descrição do ambiente 
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como técnica complementar na construção da personalidade das personagens, que 

são condicionadas pelo meio social em que vivem.  

 O Capítulo III, A Linguagem do conto realista português: a diferenciada 

escolha lexical, aponta para a seleção vocabular de cada conto, a partir das 

tendências do movimento realista da segunda metade do século XIX e sua 

relevância para a construção das personagens e intrigas. Em seu primeiro subtema, 

O léxico no fazer ficcional da máscara em Singularidades de uma rapariga loura e 

Manuel Maçores, observamos, nos respectivos contos, a utilização diferenciada do 

léxico, ora pelo narrador, ora pela personagem, como instrumento para construir e 

desvelar as máscaras ficcionais utilizadas por Luísa e Manuel.  Durante o processo 

comparativo, ressaltamos o papel das cores na ambientação e caracterização das 

personagens de cada conto.      

No segundo subtema, intitulado Paralelos entre a personagem romântica e 

realista, confrontamos as características das personagens de ambos os contos, 

destacando a predominância de diferentes classes de palavras na formação dos 

dois tipos de personagens. Destacamos, neste momento, as características que 

tornam essas obras distintas quanto à construção das personagens e à utilização 

das técnicas discursivas. 

Na última parte deste capítulo, intitulada As personagens e as intrigas 

singulares, fazemos o mapeamento descritivo dos fatores que tornam estas obras 

inovadoras na relação Romantismo/ Realismo e Narrador/Personagem, 

influenciando diretamente sua construção. 
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CAPÍTULO I - 
 
 
O JOGO DISCURSIVO NARRADOR-PERSONAGEM: SINGULARIDADES DE UMA 

RAPARIGA LOURA DE EÇA DE QUEIROZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

  
1.1- A estruturação complexa da personagem: ser e parecer 
 
 
 

O que queremos nós com o Realismo? Fazer o quadro do mundo 
moderno, nas feições em que ele é mau, por persistir em se educar 
segundo o passado, queremos fazer a fotografia, ia quase dizer a 
caricatura, do velho mundo burguês, sentimental, devoto católico, 
explorador, aristocrático, etc (QUEIROZ, 1983, p. 142). 
 
 

Visando a este ideal realista, Eça de Queiroz trabalha o conto Singularidades de 

uma rapariga loura de forma a torná-lo um instrumento de crítica social e uma 

literatura de tese. Parte do questionamento de ideais românticos, entendendo que a 

verossimilhança com o real é somente alcançada pela representação da 

individualidade e pela valorização do sentimento. O autor nos convida a ver o 

homem de uma nova maneira: como alguém que tem seu comportamento guiado 

por leis sociais. Mostra-nos os enganos a que a aparência nos conduz e as 

verdades que ela oculta, como também a visão de que o homem só pode ser 

realmente compreendido a partir de suas relações com o real.  

A brevidade do gênero conto contribui para acentuar a visão de que o homem 

apresenta-se para a sociedade com uma determinada postura, mas possui em sua 

essência características que prefere manter ocultas. Ao considerarmos a afirmação 

de Edgar Allan POE (1965, p.913) de que “a brevidade deve estar na razão direta da 

intensidade do efeito pretendido”, podemos observar que, no conto queiroziano, por 

sua curta extensão, o leitor consegue visualizar facetas contraditórias do caráter 

humano de forma quase imediata. Sendo assim, seria difícil que a surpresa fosse 

preservada caso fossem escolhidos contos ou romances longos, nos quais a 

transformação da personagem fosse mais lenta e gradual, ou em que a atenção do 

leitor fosse desviada para outros personagens e espaços. A brevidade permite que a 

narrativa limite-se ao acontecimento significativo. No conto, portanto, “o ambiente, o 

espaço, o tempo e a narração se unem a ponto de ser o próprio acontecimento” 

(CORTÁZAR, 2004, p.122). Na obra em estudo, estes quatro elementos convergem 

para a estruturação da relação essência e aparência. 

No entanto, estas pistas estão diluídas ao longo do relato, formando 

subcorrentes de sentido, ou seja, por trás da história de amor de Macário e Luísa 

temos indícios de uma outra narrativa mais complexa que denuncia as incoerências 
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da personalidade humana geradas pela incompatibilidade entre ser e parecer. Esta 

característica é própria deste gênero textual, pois, como afirma PIGLIA (2004, p.91), 

“o conto é um relato que encerra um relato secreto [...] o conto moderno conta duas 

histórias como se fossem uma só”. Nessa mesma forma, apresentam-se o drama 

romântico daquele velho homem da estalagem do Minho e uma tese crítica sobre o 

comportamento social como se tratassem de uma única história, uma vez que esta 

denúncia surge dissimulada, em sua maior parte, pelo discurso do narrador.     

Estes vestígios de uma história secreta são construídos pela forma, visando o 

efeito de surpresa mediante a realidade do caráter humano representada na obra. 

Cada descrição não consiste em mera contextualização, mas em elementos 

indicativos do porvir textual, considerando que o conto, segundo BORGES, “é um 

objeto artificial que não tolera nenhuma parte injustificada” (1987, p.49). 

Em busca desta expressão inesperada, entendemos que Singularidades de uma 

rapariga loura divide-se em três níveis diegéticos: o primeiro e mais relevante, por 

ser o fio condutor da história principal, relata o drama vivido por Macário e Luísa, e é 

interrompido, logo no princípio, para suprir a necessidade do narrador em explicar ao 

leitor como se tornara narratário da história. O uso das reticências proporciona o tom 

de interrupção e passagem de um nível a outro. Vejamos: 

 
Começou por me dizer que seu caso era simples e que se chamava 
Macário... 
Devo contar que conheci este homem numa estalagem do Minho 
(QUEIROZ, 2000 p.37). 
 
 

A afirmação do narrador como aquele que “deve” contar, de determinada forma, 

uma certa história, transforma-o em um narrador consciente de sua própria função, 

ou seja, aquele que se conhece capaz de melhorar a compreensão do leitor pelo 

modo como relata os acontecimentos. Segundo W. C. BOOTH (1973, p. 155), este tipo 

de narrador é passível de “refletir uma história”. Ao revelar esta ciência, aumenta-se 

a confiabilidade do narrador, pois diminui a distância entre ele e o leitor em tempo e 

discurso. O uso dos verbos no tempo presente é um indicativo que aproxima o 

narrador do tempo de leitura do leitor e a frase parece ser a ele dirigida diretamente. 

A redução do distanciamento também ocorre por sua posição de testemunha dos 

fatos. Partindo da concepção de Booth de que “o narrador pode estar mais ou menos 

distante das personagens da história que conta [...] moral, intelectual e 
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temporalmente. [...] e do leitor [...] física e emocionalmente” (1973, p.156), 

encontramos, no primeiro nível diegético do conto queiroziano, um narrador menos 

distante, por atuar ao lado da personagem e se apresentar ao leitor como mediador 

da história que se inicia. 

Este narrador contribui para o contraste entre a essência e a aparência que 

caracterizam as personagens. Primeiramente, dá-nos acesso aos detalhes físicos e 

ao comportamento social de Macário e Luísa, ou seja, demonstra o que as 

personagens aparentam ser em sociedade, as máscaras que usam para serem 

aceitas, postergando e revelando aos poucos suas verdadeiras personalidades no 

decorrer do conto. O narrador, portanto, atuará como agente ativo do desengano, do 

retorno à verdade e à razão. É ele que convidará, implicitamente, o leitor a retirar as 

máscaras através do relato da ação destes personagens e não pela explicitação do 

seu caráter. Dessa forma, em Singularidades de uma rapariga loura, a 

verossimilhança do homem configura-se pela representação das suas relações 

sociais em contraste com seu ser não-aparente. 

A descrição inicial de Macário já antecipa esta tendência. Leiamos: 

 
Era alto e grosso: tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas 
brancas que se lhe eriçavam em redor: e os seus olhos pretos, com a 
pele em roda engelhada e amarelada, e olheiras papudas, tinham 
uma singular clareza e rectidão – por trás dos seus óculos redondos 
com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e 
resoluto (QUEIROZ, 2000, p.37). 

   
 

O primeiro par de adjetivos utilizados para descrever a personagem, “alto e 

grosso”, mostra, desde o princípio, a existência simultânea no homem de algumas 

qualidades apreendidas pelos sentidos e de outras referentes à sua essência. Nesta 

passagem, tem-se, implícita, a demonstração de como a captação de características 

sensoriais conduz à formulação de juízos de valor. O aspecto da calva, as olheiras, a 

cor branca das repas, o negro dos olhos e o amarelo da pele, enfim, características 

percebidas pela visão, levam o observador, no caso o narrador, a considerar 

Macário, a princípio, “reto”, ou seja, justo e integro. A adjetivação binária surge 

novamente em “saliente e resoluto”, em que pela descrição física, no caso do 

queixo, alcança-se também a descrição do caráter: “resoluto”, decidido. Ernesto 

Guerra DA CAL explica este recurso: 
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A qualificação dupla é usada por Eça para caracterizar as pessoas e 
as coisas expondo as duas faces de sua realidade: a objetiva e a 
subjetiva. Isto é, aquilo que são, independentemente de nós, - e a 
impressão que causam no nosso espírito. Assim, um dos predicados 
dar-nos-á uma feição concreta da coisa percebida (geralmente um 
dado físico), e o outro expressará a emoção concomitante que esta 
característica provoca. O primeiro serve de trampolim ao segundo; 
da percepção sensorial, parcial, salta-se para a emissão de um juízo 
[...] os elementos atuais e afetivos da percepção integram-se com os 
valores sugeridos pela consciência (1981, p. 185).   

 
 
 

Os detalhes com que o narrador descreve a vestimenta de Macário levam-nos a 

confiar na precisão de suas memórias, reafirmando-o indireta e conseqüentemente 

como testemunha dos fatos, como notamos na seguinte passagem: 

 
Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás com uma fivela; 
um casaco comprido cor de pinhão, com as mangas estreitas e 
justas e canhões de veludilho. E pela longa abertura do seu colete de 
seda, onde reluzia um grilhão antigo – saíam as pregas moles de 
uma camisa bordada (QUEIROZ, 2000, p.37). 
 

 

 Além de funcionar como um recurso de atestação de conhecimento do drama 

narrado, a descrição revela um homem que se veste de forma distinta e equilibrada, 

contrastando com seu físico “reto” e “resoluto” mencionados anteriormente. Dessa 

forma, ambas as descrições contribuem para formar a imagem de sobriedade e 

distinção de Macário, preparando o leitor, para que os fatos a serem narrados não 

sejam interpretados apenas como delírios de um homem traído. O narrador 

consegue também, neste segundo parágrafo, representar discursivamente o ideal de 

que a aparência é ilusória ao avaliarmos a essência do ser humano, visto que induz 

o leitor a cometer o mesmo engano.  

O narrador deste primeiro nível caracteriza-se por ser homodiegético, 

nomenclatura proposta por Gérard GENETTE para designar “o narrador presente 

como personagem na história que conta” (1985, p.244). Dentro desta homodiegese, 

assume uma posição autodiegética, ou seja, suas atitudes e impressões possuem o 

papel principal nesta parte da narrativa. Segundo GENETTE, o narrador autodiegético 

caracteriza-se por ser “a estrela” de sua narrativa (1985, p.245). Embora suas 

sensações diante da figura e da história de Macário sejam realmente ressaltadas, 
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neste momento do conto, a autodiegese configura-se mais como um recurso 

utilizado para delinear a personalidade da personagem.  

Pela descrição da noite em que conhecera Macário, o narrador acrescenta 

detalhes temporais que contribuem para a credibilidade dos relatos: 

 
Era isto em Setembro; já as noites vinham mais cedo, com uma 
friagem fina e seca e uma escuridão aparatosa [...] Eram oito horas 
da noite (QUEIROZ, 2000, p.37). 
 
 

A paisagem soturna, tipicamente romântica, provocara um momento de 

intimismo do narrador que comprometera a avaliação objetiva e racional da história 

que lhe fora contada e de seu relator. Ciente de sua condição naquela ocasião, o 

narrador tenta justificar seu “deslize”: 

 
Eu tinha descido da diligência, fatigado, esfomeado, tiritando num 
cobrejão de listras escarlates. Vinha de atravessar a serra e os seus 
aspectos pardos e desertos [...] Os céus estavam pesados e sujos. 
E, ou fosse um certo adormecimento cerebral produzido pelo rolar 
monótono da diligência, ou fosse a debilidade nervosa da fadiga, ou 
a influência da paisagem escarpada e chata, sobre côncavo silêncio 
nocturno, ou a opressão da electricidade que enchia as alturas, o 
facto é que eu – que sou naturalmente positivo e realista – tinha 
vindo tiranizado pela imaginação e pelas quimeras (QUEIROZ, 2000, 
p. 37). 
 
 

 O próprio narrador apresenta uma ambigüidade de caráter, uma vez que se diz 

“naturalmente positivo e realista”, mas entrega-se a divagações românticas e à 

hiperexcitação das sensações, representadas por um vocabulário que remete aos 

sentimentos provocados pela natureza ameaçadora, paisagem capaz de provocar 

estímulos melancólicos e devaneios. A escolha semântica mantém-se ainda nos 

moldes românticos: “pardos”, “desertos”, “pesado”, “sujo”, “silêncio nocturno”, 

“opressão”, “imaginação” e “quimeras”.  Dessa forma, o narrador demonstra como 

ele mesmo, por vezes, não é quem aparenta ser, como ocorre com as personagens 

que nos apresenta.  

Em uma tentativa de racionalizar suas tendências românticas, o narrador atribui 

ao espaço a culpa por seu estado quimérico, admitindo implicitamente que o ser 

humano pode não ser totalmente realista, tampouco completamente subjetivo. 

Observamos este contraste no seguinte trecho: 
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Existe no fundo de cada um de nós, é certo – tão friamente educados 
que sejamos – um resto de misticismo; e basta às vezes uma 
paisagem soturna, o velho muro do cemitério, um ermo ascético, as 
emolientes brancuras dum luar – para que esse fundo místico suba, 
se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a idéia, e 
fique assim o mais matemático, ou o mais crítico, tão triste, tão 
visionário, tão idealista – como um velho monge poeta. A mim o que 
me lançara na quimera e no sonho, fora o aspecto do Mosteiro de 
Rostelo (QUEIROZ, 2000, p.38). 
 
 

O discurso do narrador consegue, nesta passagem acima citada, utilizar 

harmoniosamente um campo semântico que alude à razão (“friamente educado”, 

“matemático”, “crítico”) com outro que remete à imaginação (“misticismo”, “místico”, 

“soturna”, “nevoeiro”, “luar” ”alma”, “sensação”, “idealista”). Ao apresentar este seu 

aspecto ambíguo, aproxima-se do leitor pelo pronome “nós”, estendendo esta sua 

característica também a quem lê o conto, pois a apresenta como algo passível de 

ocorrer a qualquer ser humano. Como explica BOOTH (1973, p.156), “o narrador pode 

estar mais ou menos distante das normas do leitor: [...] moral e emocionalmente”. 

Desta forma, o narrador de Singularidades de uma rapariga loura se aproxima mais 

do leitor, induzindo-o a aceitar seus argumentos, ao envolvê-lo em seu jogo 

discursivo, o que enfatiza a verossimilhança com o real. 

Acrescenta-se à vontade de portar-se como “realista”, a crítica a este 

comportamento intimista: 

 
 Eu pus-me elegiacamente, ridiculamente, a considerar a esterilidade 
da vida: e desejava ser um monge, estar num convento, tranqüilo 
entre arvoredos, ou na murmurosa concavidade dum vale, e 
enquanto, a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, 
ler a “Imitação”, e ouvindo os rouxinóis nos loureirais Não se pode 
ser mais estúpido (QUEIROZ, 2000, p.38). 
 
 

O advérbio “ridiculamente” tem seu sentido intensificado ao surgir em meio de 

termos relacionados à contemplação da natureza e por vir antecedido por um 

conjunto lexical que remete ao subjetivismo. Novamente, surge o contraste entre 

uma personalidade ora sonhadora, ora racional.  DA CAL explica este efeito gerado 

pelo uso do advérbio nas obras de Eça de Queiroz: 
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O efeito então se reforça por causa da surpresa da reversão súbita 
da impressão criada pelos elementos anteriores. É como se se 
dissesse algo para, logo após, indicar que a realidade é 
completamente outra. Recurso antigo de ironia verbal, que é mais 
uma forma de expressar a percepção dos contrastes entre a 
realidade e a aparência das coisas (1981, p.215). 
 
 

  Estes “contrastes entre a realidade e aparência”, surgindo no discurso do 

narrador, funcionam como uma estratégia literária que prepara o leitor para a mesma 

dualidade presente nas personagens que ele descreverá. A crítica ao romantismo 

que se forma ao relacionar o ato de “ler a ‘Imitação’” com a característica de “ser 

estúpido” também contribui para a futura construção das personagens, pois, a partir 

desta afirmação, tem-se a impressão de que a imitação não é aceita racionalmente 

por este narrador, logo não devemos esperar que as personagens apresentadas por 

ele sejam frutos dela. Dessa forma, em vez de uma mera cópia da realidade, tem-se 

a formação de uma verdadeira literatura de tese que tem o propósito de demonstrar, 

pela observação das relações sociais, a discrepância entre a essência do ser 

humano e a sua aparência. E, convenhamos, desta dialética racionalismo / emoção, 

nem mesmo o narrador está livre. 

 Até mesmo os seres ficcionais que não chegam a se constituir como 

personagens propriamente ditos, pois não interferem diretamente na ação, ou seja, 

aqueles mencionados apenas para a contextualização do espaço em que se 

apresentam os protagonistas, são caracterizados a partir de suas aparências e 

profissões. Durante a narrativa, a vestimenta e o ofício se personificam, resumindo 

todo o ser, indicando que a sociedade reconhece e julga os homens a partir do que 

vestem e pelo modo como atuam nela.  Este recurso é constatado em trechos como 

o que descreve o espaço em que o narrador conhecera Macário: 
 

Às portas dos lados os passageiros tinham posto o seu calçado para 
engraxar: estavam umas grossas botas de montar, enlameadas, com 
esporas de correia; os sapatos brancos dum caçador, botas de 
proprietário, de altos canos vermelhos; as botas dum padre, altas, 
com sua borla de retrós; os botins cambados de bezerro, de um 
estudante; e a uma das portas, o n° 15, havia umas botinas de 
mulher, de duraque, pequeninas e finas, e ao lado as pequeninas 
botas duma criança [...] Todos dormiam (QUEIROZ, 2000, p.40).  
 
 

Observa-se que o narrador não vê os passageiros no momento em que 

descreve a cena, mas apenas seus calçados e por eles conclui a respeito de quem 
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são ou de suas profissões. Não foi necessário conversar, nem tão pouco conhecer 

os demais hóspedes para se formar uma imagem sobre eles. O valor da aparência 

como suposto meio de conhecimento do outro conduz à perda da própria identidade, 

uma vez que não são apresentados os seus nomes. Até mesmo Macário se 

sobressai em relação aos demais, primeiramente, por suas roupas: 

 
Defronte do n° 3 estavam os sapatos de casimira com atilhos: e 
quando abri a porta vi o homem dos canhões de veludilho, que 
amarrava na cabeça um lenço de seda: estava com uma jaqueta 
curta de ramagens, uma meia de lã, grossa e alta, e os pés metidos 
nuns chinelos de ourelo (QUEIROZ, 2000, p.40). 
 
 

O narrador refere-se três vezes a Macário, neste primeiro nível diegético, como 

“o homem dos canhões de veludilho”. Seu verdadeiro nome só é utilizado no 

segundo nível diegético, quando o narrador se distancia mais da narrativa e inicia o 

relato do drama do companheiro, ou seja, quando passamos a conhecer sua 

intimidade, o que está além de sua própria aparência.  

Ao iniciar este segundo nível diegético, o narrador retoma o parágrafo 

interrompido no início do conto, indicando seu regresso à história principal.  Neste 

momento, mais do que ser identificado pelo nome, a personagem é reconhecida pelo 

seu sobrenome: 

 
Perguntei-lhe então se era duma família que eu conhecera, que tinha 
o apelido de “Macário”. E como ele me respondeu que era primo 
desses, eu tive logo do seu caráter uma idéia simpática, porque os 
Macários eram uma antiga família, quase uma dinastia de 
comerciantes, que mantinham com uma severidade religiosa a sua 
velha tradição de honra e de escrúpulo (QUEIROZ, 2000, p.40-41).  

 

Ser reconhecido pelo sobrenome é ser identificado socialmente. A simpatia do 

narrador pelo personagem não ocorre por características próprias de sua 

personalidade, mas pela notoriedade de sua família. Sua linhagem torna-se mais 

relevante do que seu primeiro nome, que nunca é mencionado, mas que lhe traria 

identidade própria. A importância do fator hereditário para atribuir juízos de valor 

revela o caráter determinista do narrador que avalia o outro através de uma 

causalidade externa ao indivíduo.  As tendências positivistas e deterministas do 

narrador estão relacionadas e influem em sua visão acerca da personagem. Carlos 

REIS nos explica em História da Literatura Portuguesa (2001, p. 21) que:  
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[O positivismo visa] à eliminação de obstáculos que impeçam o 
constante aperfeiçoamento do homem e o controle por ele do seu 
próprio destino [...] e o Determinismo afirma e acentua o decisivo 
relevo de fatores de condicionamento como a raça, o meio e o 
momento histórico, e explica todo o fenômeno humano como 
inevitável conseqüência dessas determinações: uma vez submetido 
a elas, o homem é irreversivelmente conduzido a conseqüências que 
só serão eliminadas quando forem suprimidos aqueles fatores (2001, 
p.21). 
 
 

Macário não tem controle de seu destino, deixando-se guiar ora pelas 

adversidades da vida, ora por leis sociais. A conseqüência de seu determinismo 

hereditário é a manutenção da honra a qualquer custo, que é uma característica de 

sua família. No entanto, a personagem não consegue anular esta tendência e tomar 

uma atitude positivista, controlando seu destino e impedindo a influência de Luísa 

sobre ele. O narrador é taxativo: 

 
Havia decerto no destino daquele homem uma “mulher” (QUEIROZ, 
2000, p. 39). 
 
 

Tanto em momentos de infelicidade como de infortúnios, é o destino que justifica 

os acontecimentos na vida da personagem, apresentando, portanto, uma 

predestinação romântica: 

 
E, desde esse momento, envolveu-os um destino nupcial (QUEIROZ, 
2000, p. 47). 
Sentia o seu destino cheio de apuros (QUEIROZ, 2000, p. 53). 

 

 A exemplo do narrador, Macário também possui uma personalidade dúbia: 

emocionalmente romântica, mas com inconstantes traços realistas. O discurso do 

narrador ressalta este aspecto ao posicionar, na mesma frase, duas qualidades 

antagônicas que movem as suas ações: instinto e razão, como observamos na 

seguinte passagem: 

 
Depois o tio compenetrara-se de certos instintos inteligentes e do 
talento prático e aritmético de Macário, e deu-lhe a escrituração. 
Macário tornou-se o seu “guarda-livros” (QUEIROZ, 2000, p. 41). 
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O contraste entre termos divergentes como em “instintos inteligentes” reforçam a 

existência de forças antagônicas atuantes no caráter da personagem. O adjetivo 

“inteligentes” expressa uma aparente vertente racional da personalidade de Macário, 

que é ressaltada pelos adjetivos “prático e aritmético”, uma vez que este último termo 

refere-se, originalmente, à parte da matemática que estuda os números inteiros e 

racionais. No entanto, o substantivo “instinto” desmascara este impulso espontâneo e 

alheio à razão, revelando o verdadeiro subjetivismo de suas decisões. O uso de 

adjetivos contraditórios por Eça de Queiroz é explicado por DA CAL: “Por vezes é o 

adjetivo que representa os elementos aparentes do fenômeno percebido, cuja 

realidade mais profunda se localiza no substantivo” (1981, p.169). 

A mãe de Luísa, também tem seu caráter deduzido a partir de sua aparência. Da 

mesma forma como, anteriormente, observamos o narrador julgar a personalidade de 

Macário, a partir de suas vestes; agora este faz o mesmo em relação ao aspecto da 

mãe de Luísa:  

 
Veio morar para defronte do armazém dos Macários [...] uma mulher 
de quarenta anos, vestida de luto, uma pele branca e baça, o busto 
bem feito e redondo e um aspecto desejável. [...] viu uma manhã 
aquela mulher com o cabelo preto solto e anelado, um chambre 
branco e braços nus [...] aos vinte anos devia ter sido uma pessoa 
cativante e cheia de domínio: porque os seus cabelos violentos e 
ásperos, o sobrolho espesso, o lábio forte, o perfil aquilino e firme, 
revelam um temperamento activo e imaginações apaixonadas 
(QUEIROZ, 2000, p.41-42). 

 

Novamente, o inesperado jogo lexical entre adjetivos e substantivos revela uma 

percepção dupla da realidade que se configura imageticamente pelo contraste 

sensorial entre as cores preta e branca, que se alternam entre suas roupas e seu 

cabelo. Em seguida, observamos uma discrepância na personalidade de Dona Vilaça 

que é “cativante”, aspecto aparente, mas dominadora, característica real e oculta. 

Enquanto a realidade aparente vem expressa diretamente pelo adjetivo “cativante”, a 

realidade íntima, surge dissimulada através do substantivo “domínio”, que aparece 

somente após a locução prepositiva, “cheia de”. Este uso insólito da adjetivação é 

proposital e acentua a informação do segundo qualitativo, que atua como agente 

denunciador da máscara utilizada pela personagem, sendo uma técnica muito 

comum nas obras de Eça de Queiroz: 
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Com muita freqüência, o par de epítetos antagônicos serve para 
denunciar [...] uma realidade íntima que surge aos olhos do 
observador encoberta e disfarçada pelas aparências. Os 
modificativos rivais buscam exprimir uma percepção dupla, de 
realidade e simulação, e regozijadamente torná-la aparente (DA 
CAL, 1981, p.188) 
 
 

Em “seus cabelos violentos e ásperos”, observamos que as qualidades 

referentes à personagem são transpostas aos “seus cabelos” e que o adjetivo 

subjetivo posiciona-se antes daquele apreendido pelos sentidos. Pela transferência 

dos epítetos e por sua ordem na frase, conseqüentemente, transfere-se uma maior 

ênfase a esse aspecto nebuloso de sua personalidade, pois, “dando prioridade ao 

subjetivo sobre o sensorial [...] a enunciação dos atributos [...] surpreende e faz recair 

a atenção sobre eles, e a frase produz a impressão de uma fresca e original 

novidade” (DA CAL, 1981, p.185). 

 A seqüência de adjetivos que conota segurança e solidez à personagem 

(“violento”, “áspero”, “espesso”, “forte”, “aquilino”, “firme” e “ativo”) não impede que, 

ao final, transpareçam “imaginações apaixonadas”, termos subjetivos que têm seu 

efeito intensificado por surgirem após a imagem de poder consolidada.  Demonstra-

se, por este recurso, que por trás dos traços aparentes, sempre há vestígios de uma 

realidade moral íntima que se mantém incógnita aos sentidos.   

Luísa é a personagem cuja aparência tem o maior poder de mascarar seus 

defeitos. A primeira descrição desta personagem nos lembra a perfeição e o aspecto 

angelical próprios da mulher romântica: 

 
Fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa: a brancura da pele 
tinha alguma coisa da transparência das velhas porcelanas, e havia 
no seu perfil uma linha pura, como de uma medalha antiga, e os 
velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado – pomba, arminho, 
neve e ouro (QUEIROZ, 2000, p.42). 

 

A típica mulher idealizada pelo romantismo surge nesta descrição não somente 

por adjetivos como “fina”, “fresca” e “loura”, mas também por termos que a 

comparam a elementos da natureza como a “pomba”, o “arminho” (mamífero das 

regiões polares de pele alva), a “neve” e o “ouro”, que remetem à cor e à frescura de 

sua pele. Para os românticos, a perfeição está relacionada à natureza: 
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O poeta – dizia Vitor Hugo – deve ter só um modelo, a natureza; só 
um farol, a verdade. Ele não deve escrever com o que foi escrito, 
mas com sua alma e com seu coração [...] Não existem outras regras 
fora das leis gerais da natureza, que pairam sobre a arte... A 
natureza é a verdade (FERREIRA, 1971, p.725). 

 

 Dessa forma, consideramos “os velhos poetas pitorescos”, mencionados pelo 

narrador, como sendo uma alusão aos poetas românticos, que, possivelmente, diante 

da figura de Luísa, a comparariam aos elementos mais alvos da natureza. Ao 

relacionar a impressão de Macário a desses poetas, o narrador denuncia uma visão 

idealizada daquela mulher.  

A imagem de claridade que o parágrafo representa traz, entretanto, termos como 

“transparência” e “pura” que já se configuram como elementos que remetem à 

verdade e à inocência. Pela sutileza destas colocações, o leitor desatento não 

percebe a manipulação do narrador ao conduzi-lo a atribuir, inconscientemente, um 

juízo de valor positivo, em relação à personagem, pelo modo como sempre a associa 

a termos positivos associados à cor branca. A cor escura surge apenas como um 

auxiliar na construção imagética que reforça a limpidez da figura de Luísa: 

 
A outra vestida de luto, mas esta, a loura, tinha um vestido de cassa 
com pintas azuis, um lenço de cambraia traspassado sobre o peito, 
as mangas pendidas com rendas, e tudo aquilo era asseado, moço, 
fresco, flexível e tenro (QUEIROZ, 2000, p.43).  
 
 

Os tecidos mencionados neste parágrafo (cassa, cambraia e renda) 

correspondem a materiais delicados, finos e brancos, características que são 

transferidas à personagem que se torna igualmente detentora destas qualidades, 

pois lhe dão um aspecto “asseado, moço, fresco, flexível e tenro”. Novamente, é 

pela descrição da aparência que se avalia a essência.  

Estas conclusões distorcidas feitas a partir da aparência de Luísa estão sempre 

relacionadas às sensações apreendidas pelos sentidos, conseqüentemente, as 

cores continuam a possuir um papel importante nas descrições, por vezes, 

fornecendo docilidade e simplicidade ao seu caráter: 

 
E a loura ergueu pare ele o seu olhar azul e foi como se Macário se 
sentisse envolvido na doçura dum céu (QUEIROZ, 2000, p. 44).  
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A um canto da sala já lá estava, entre um frufru de vestidos enormes, 
a menina Vilaça, a loura, vestida de branco, simples, fresca, com seu 
ar de gravura colorida (QUEIROZ, 2000, p. 46). 
 
 

A aparência de Luísa também a auxilia na dissimulação de sua falha de caráter, 

pois, como ocorre no momento da subtração da peça de ouro, o contraste entre o 

físico da moça e do beneficiado, impede que Macário desconfie de sua conduta, 

culpando o homem, cujo aspecto o desagrada. A aparência tem o poder de condenar 

ou de absolver as personagens, o contraste entre ambas as descrições revelam mais 

do que o relato da própria ação: 

 
Defronte estava o beneficiado, com o seu barrete preto, os seus 
óculos na ponta aguda do nariz, o tom azulado da forte barba 
rapada, e as suas duas grandes orelhas, complicadas e cheias de 
cabelo, separadas do crânio como dois postigos abertos (QUEIROZ, 
p.49-50). 
 
 

O tom caricatural da descrição conduz o leitor a uma visão peculiar da 

personagem, como se esta se ressaltasse em relação às demais por suas 

proporções físicas desmedidas. Segundo DA CAL, “Eça amava a hipérbole e a 

caricatura, e [...] utiliza [o adjetivo] como uma lente de aumento com a qual 

maliciosamente deforma e desproporciona a representação das pessoas, das coisas 

e dos fatos” (1981, p.178). Luísa, entretanto, surge, logo em seguida, com toda a sua 

caracterização romântica e idealizada: 

 
Luísa sorria [...] e parecia a Macário que todo o céu, a pureza, a 
bondade das flores e a castidade das estrelas estavam naquele claro 
sorriso distraído, espiritual, arcangélico, com que ela, gira, gira, 
seguia o giro da peça de ouro nova (QUEIROZ, 2000, p.50).  
 
 

A oposição, portanto, entre ambas as descrições acentua ainda mais a imagem 

grotesca do beneficiado, fazendo com que o leitor aceite passiva e 

inconscientemente a conclusão de Macário:  

 
Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subctração e 
atribuiu-a ao beneficiado. A peça rolara, decerto, até junto dele, sem 
ruído, ele pusera-lhe em cima o seu vasto sapato eclesiástico e 
tachado, depois, no movimento brusco e curto que tivera, empolgara-
a vilmente (QUEIROZ, 2000, p.50-51).   
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Notamos que, nesta passagem, toda a história do roubo da peça de ouro é 

imaginada a partir da mera observação dos aspectos físicos do beneficiado, sem 

qualquer evidência concreta sobre suas ações. O advérbio que surge ao final, 

“vilmente”, tem, precisamente, como função provocar a imagem de desonestidade. 

Com Eça de Queiroz, “o advérbio assumirá funções de atributo e a sua ação atingirá 

o sujeito e o objeto [...] ocorrerá uma dupla representação, conseqüência de um 

duplo estímulo significativo [...] encontramos [...] um elemento do sujeito aplicado ao 

fenômeno” (DA CAL, 1981, p.199). Dessa forma, o adjetivo “vil” que não passaria de 

um elemento secundário da frase, devido à intensidade da ação, torna-se o eixo 

significativo dela ao ser transformado em advérbio, configurando-se na impressão 

mais forte que nos resta do parágrafo ao final dele.  

Luísa é, conseqüentemente, protegida por sua aparência e tem suas ações 

camufladas por ela, mascarando-se para ser socialmente aceita. Macário, por sua 

vez, parece se deixar enganar também para seguir uma postura moral, mantendo a 

tradição familiar de “retidão e honra”. Em As máscaras da civilização, Jean 

STAROBINSKI descreve este tipo de conduta: “O indivíduo, em posição de 

demandante, espera ser ‘aprovado’, ser admitido (...) É o prazer de ser ‘distinguido’, 

de ser julgado digno de fazer parte do ‘círculo’ [cujos membros] só aceitarão aquele 

que se lhes assemelhe e que, por seus méritos e seus encantos, lhes proponha o 

reflexo de seu próprio valor” (2001,p.62). Sendo assim, o uso da máscara por Luísa é 

conveniente para ambas as personagens, pois as protegem de alguma forma.  

A submissão de Macário às leis sociais torna-se evidente em algumas 

passagens, como aquela em se explicam os motivos que o levaram a pensar em 

casamento: 

 
Foi um beijo [...] Um beijo furtivo, superficial, efêmero. Mas isso 
bastou ao espírito recto e severo para o obrigar a tomá-la como 
esposa, a dar-lhe uma fé imutável e a posse da sua vida. [...] Aquela 
simpática sombra de janelas vizinhas tornara-se para ele um destino, 
o fim moral da sua vida e toda a idéia dominante do seu trabalho 
(QUEIROZ, 2000, p.51).  
 
 

Esta exaltação moralizante da virtude e do trabalho honrado, juntamente com a 

idéia de destino, mostra a faceta predominantemente romântica de Macário. No 

entanto, configura-se também em uma crítica às injustiças dos costumes da 
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sociedade burguesa, representada pelo uso do verbo “obrigar”, mostrando que os 

homens não seguem as leis sociais por acreditarem verdadeiramente nelas, mas sim 

por serem coagidos por elas. O ideal de um final feliz alcançado pela honra do 

trabalho surge também em outros momentos do conto: 

 
Trabalharia, durante um ano heroicamente, ao fim poderia, 
sossegadamente, criar uma família. E trabalhou: pôs naquele 
trabalho a força criadora da sua paixão (QUEIROZ, 2000, p. 56). 
 
 

Macário caracteriza-se, porém, por ser um homem em transformação, como era 

o período em que a obra fora escrita. Suas tendências românticas são marcantes, 

mas existem momentos em que se esboçam tentativas de racionalização dos fatos, 

embora não sejam suficientemente relevantes para provocarem uma mudança 

completa de postura perante a vida. Em um desses momentos críticos, através do 

discurso do narrador, Macário mostra-se contrário à atitude do tio que o expulsa de 

casa: 

 
As antigas educações produziam estas situações insensatas. Era 
brutal e idiota. Macário afirmou-me que era assim (QUEIROZ, 2000, 
p.53).  
 
 

A figura do tio Francisco configura-se, ao longo da narrativa, como sendo o 

“duplo” da personagem Macário. Segundo Jorge Luis BORGES, o duplo surge na 

“narrativa cuja intriga postula a existência simultânea de dois personagens, que 

acabam por se confundir com apenas um” (MONEGAL, 1987,p.64). 

Tendo em vista a relevância da aparência para uma melhor compreensão da 

obra, a aproximação e a fusão das personagens ocorre, a princípio, através de sua 

descrição, uma vez que ambas vestem-se com um “comprido casaco cor de pinhão”, 

usam óculos, têm o costume de usar um lenço em volta da cabeça e comer, na 

maturidade, a mesma geléia. Os trechos a seguir indicam o surgimento destes pares: 

 

 
Macário: 
Trazia [...] um casaco comprido cor de pinhão (QUEIROZ, 2000, 
p.37). 
Tio Francisco: 
Apareceu ao fundo do armazém o tio Francisco com o seu comprido 
casaco cor de pinhão (QUEIROZ, 2000, p.44). 
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 Macário: 
 Vi o homem dos canhões de veludilho, que amarrava na cabeça um 
lenço de seda (QUEIROZ, 2000, p. 40). 
Tio Francisco: 
Fazia a barba à Janela, com o lenço da Índia amarrado na cabeça 
(QUEIROZ, 2000, p.55). 
 
Macário: 
[Seus olhos pretos] tinham uma singular clareza e rectidão – por trás 
seus óculos redondos com aros de tartaruga (QUEIROZ, 2000, p.37). 
Tio Francisco: 
Macário falou-me muito do caráter e da figura do tio Francisco; a sua 
possante estatura, os seus óculos de ouro (QUEIROZ, 2000, p.52). 
 

 Macário: 
 O homem estava defronte de mim, comendo tranqüilamente a sua 
geléia (QUEIROZ, 2000, p.38). 
Tio Francisco: 
E indo a um pequeno armário trouxe geléia (QUEIROZ, 2000, p.59). 
 
 

As características de Macário que se assemelham ao seu tio surgem no primeiro 

nível diegético, em que Macário apresenta-se mais velho a refletir sobre sua vida. 

Tanto o tio como o sobrinho passam o resto de suas vidas como comerciantes 

solteirões.  

Tio Francisco representa o lado racional que Macário almeja e tem tanta 

dificuldade em alcançar. Enquanto deixa-se envolver pela paixão e pela bela 

aparência de Luísa, seu tio é quem tenta trazê-lo de volta à realidade, colocando-se 

contra o casamento e expulsando-o de casa. O texto traz ainda mais uma evidência 

do “duplo” em relação à estas personagens na seguinte passagem: 

 
Macário dirigiu-se então a negociantes novos, estranhos à sua casa 
e à sua família, e sobretudo  aos estrangeiros: esperava encontrar 
gente livre da amizade de vinte anos do tio. Mas, para esses, 
Macário era desconhecido, e desconhecidos por igual a sua 
dignidade e o seu hábil trabalho (QUEIROZ, 2000, p.53). 
 
 

Observamos por este trecho que, para a sociedade, Macário não existe 

separadamente da figura de seu tio. Aqueles que não conhecem a honra e a retidão 

do tio Francisco também não conhecem a sua. Macário fica então desprovido do seu 

lado racional, sobrando-lhe apenas o subjetivismo que lhe é predominantemente 

característico, como percebemos pelo comentário do narrador: 
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O comércio evita o guarda-livros sentimental (QUEIROZ, 2000, p.53). 
 
 

O sentimentalismo de Macário surge também em momentos em que lhe é difícil 

enfrentar a realidade. No trecho seguinte, observamos esta dificuldade em superar 

racionalmente as situações adversas: 

 
No entanto via Luísa de noite, na saleta escura [...] era feliz naquela 
penumbra, todo sentado castamente, ao pé de Luísa, a um canto de 
um velho canapé de palhinha: não a via de dia, porque trazia já a 
roupa usada, as botas cambadas, e não queria mostrar à fresca 
Luísa, toda mimosa nas suas cambraias asseadas, a sua miséria 
remendada: ali, àquela luz tênue e esbatida, ele exalava a sua 
paixão crescente e escondia o seu fato decadente (QUEIROZ, 2000, 
p.54). 
 
Macário rompeu a chorar, os soluços saíam violentos e 
desesperados (QUEIROZ, 2000, p. 55). 
 
Macário saiu, estonteado. Chegou a casa, deitou-se, chorou e 
adormeceu (QUEIROZ, 2000, p.55). 
  
 

Na primeira e terceira passagens, Macário apresenta tentativas de fuga da 

realidade próprias do romantismo. Prefere se esconder na noite, na escuridão e no 

sono para evitar contar à Luísa que estava pobre. Por este temor, vemos, mais uma 

vez, que a personagem compactua com a máscara de inocência da noiva, pois, 

estando ciente da importância e da necessidade do dinheiro para agradá-la, tenta 

não desapontá-la. O escapismo perante as barreiras que a sociedade lhe impõe para 

a concretização de sua felicidade é atitude comum à personagem romântica: 

 
A confrontação do seu egotismo e da sua ânsia de infinito com as 
limitações e as contingências, por vezes bem mesquinhas, do mundo 
real está na origem de manifestações de insatisfação e de revolta, 
ora traduzidas pelo anelo melancólico e langoroso de plenitudes 
invariáveis, ora pelo desejo de evasão (MONTEIRO, 2003, p.20).    
 
 

O narrador, que até então descrevera Luísa apenas através de termos que 

remetem à pureza e ao seu aspecto angelical, passa a dar indícios mais fortes de 

sua essência. Através de seu discurso, observamos que os pontos de intersecção da 

história 1 com a história 2 começam a ficar mais evidentes, principalmente a partir da 

consolidação da pobreza de Macário. Segundo PIGLIA, “a verdade de uma história 

depende sempre de um argumento simétrico que se conta em segredo. Concluir um 
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relato é descobrir o ponto de intersecção que permite entrar na outra trama” (2004, 

p.112). Seguindo esta tendência do gênero, Luísa, anteriormente descrita apenas 

com termos ligados à pureza e à inocência, passa a ser, gradativamente, referida 

com o uso de qualitativos mais denunciadores de um caráter não tão imaculado 

como de outrora, como os que encontramos na seguinte passagem: 

 
Tinha o caráter louro como o cabelo – se é certo que o louro é uma 
cor fraca e desbotada: falava pouco, sorria sempre com os seus 
brancos dentinhos, dizia a tudo “pois sim”; era mais simples, quase 
indiferente, cheia de transigências. 
Amava de certo Macário, mas com todo o amor que podia dar a sua 
natureza débil, aguada, nula. Era como uma estriga de linho, fiava-se 
como se queria: e às vezes, naqueles encontros noturnos, tinha sono 
(QUEIROZ, 2000, p.54). 

  
 
O “louro” neste momento não tem mais o sentido de pureza com que até então 

se apresentara, surgindo agora como representação de algo sem força, que a falta 

de cor atribui. O adjetivo “fraca”, atribuído ao louro, tem seu sentido transferido do 

sujeito para o objeto, enfatizando ainda mais a conotação de fraqueza de caráter que 

impregna todo o período. 

A história 2, ou seja, aquela que está cifrada no discurso e nos mostra o conflito 

entre ser e parecer presente nas atitudes humanas, proporcionando a configuração 

de uma verdadeira literatura de tese, surge, neste ponto, através de características 

ambíguas reveladas pela essência de Luísa, anteriormente camufladas por sua bela 

aparência. A personagem surge agora definida por adjetivos que a desqualificam, 

como “indiferente”, “transigente”, “débil”, “aguada” e “nula”, que a caracterizam como 

alguém sem expressão ou vontade própria. .  

A frase que surge a seguir contradiz esta passividade de Luísa, sugerindo uma 

incoerência que começa a ser revelada: 

 
Um dia, porém, Macário encontrou-a excitada (QUEIROZ, 2000, p. 

54). 

 

A conjunção adversativa nos mostra um rompimento das expectativas de 

Macário em relação às atitudes de sua noiva. Anteriormente, temia a reação de 

Luísa caso demonstrasse sua realidade financeira, pois não sabia ao certo qual 
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seria. No entanto, neste ponto do conto, as possíveis reações da moça surgem mais 

claras à vista de Macário e, conseqüentemente, no discurso do narrador: 

 
Tomou-o uma mágoa, uma covardia de revelar o desastre, o pavor 
trêmulo de uma separação, o terror de ela se recusar, negar-se, 
hesitar! E quereria ela esperar mais?! Não se atreveu a falar, 
explicar, pedir; desceu, pé ante pé (QUEIROZ, p.2000, p.58). 
 
 

Novamente, o rompante racional que toma conta da personagem não é forte o 

suficiente para o levar a agir. Prefere, em mais uma atitude romântica, fugir a 

enfrentar os problemas que a sociedade lhe impõe.  

Os perfis antagônicos presentes nas personalidades de Macário e Luísa 

começam a se tornar evidentes. O primeiro é forte e decidido quando se mostra 

trabalhador e honrado perante a sociedade, mas apresenta-se, intimamente, frágil e 

covarde perante as adversidades: 

 
Pôs naquele trabalho a força criadora da sua paixão [...] Estava 
grosso, forte, duro, fero; servia-se com o mesmo ímpeto de idéias e 
dos músculos; vivia numa tempestade de cifras (QUEIROZ, 2000, 
p.57).  
 
E quando liquidou, ficou outra vez pobre. Mas nesse mesmo dia, 
como o desastre tivera uma grande publicidade, e a sua honra 
estava santificada na opinião, a casa Peres & C.ª, que o mandara a 
cabo Verde, veio propor-lhe uma outra viagem e outros ganhos 
(QUEIROZ, 2000, p.57).    
 
Quando se viu assim, só e pobre, Macário desatou a chorar 
(QUEIROZ, 2000, p.57).    
 
 

Luísa, por sua vez, mostra-se, aparentemente, passiva e inocente quando lhe 

convém cativar Macário, mas demonstra seu lado inseguro ao ser desmascarada, 

não mais se apresentando fresca e fina como antes: 

 
Ela, com sua passiva e loura doçura (QUEIROZ, 2000, p.56). 
 
Mas estava trêmula, assombrada, enfiada, decomposta (QUEIROZ, 
2000, p.62). 
 
Levou-a inerte, passiva, extinta e aterrada (QUEIROZ, 2000, p.63). 
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Macário também tem sua fisionomia alterada quando sua honradez, 

característica visível à sociedade, é ameaçada: 

 
Macário veio para ela, agarrou-lhe no pulso fitando-a e o seu aspecto 
era tão resoluto e tão imperioso que ela meteu a mão no bolso, 
bruscamente, apavorada e mostrando o anel (QUEIROZ, 2000, 
p.62). 
 
 

Portanto, esta preocupação é comum a ambos que não permitem um ao outro 

expressarem suas fraquezas em público, ou seja, preferem manter as respectivas 

máscaras sociais. Luísa é a primeira a se manifestar, ao pedir que Macário não 

fosse a sua casa quando se viu pobre: 

 
– Não chores alto!... (QUEIROZ, 2000, p.55). 

 

E, ao final, quando é a sua reputação que está em risco, Macário também 

expressa o mesmo desejo: 

 
– Vai-te, podem reparar. Não chores. Olha que vêem (QUEIROZ, 
2000, p.63). 

 
No entanto, indícios do rompimento iminente são prenunciados, em sua maior 

parte, pelo discurso do narrador, uma vez que a história 2 aparece cifrada ao longo 

do conto, tornando-se mais evidente com a proximidade do fim do relato, pois, como 

afirma, novamente, PIGLIA (2004, p. 103), “o final faz ver um sentido secreto que 

estava cifrado e como que ausente na sucessão clara dos fatos”. A seguinte 

passagem contém um destes anúncios do fim premeditado: 

 
E, no entanto, Luísa ia examinando [...] as finas alianças frágeis 
como o amor (QUEIROZ, 2000, p.60). 
 
 

Desse modo, todo o conto Singularidades de uma rapariga loura é estruturado 

de forma a demonstrar a complexidade do caráter humano e a influência que o 

convívio social exerce nele. Para tanto, cada descrição proferida pelo narrador tem 

uma função posterior que se configura como sendo o próprio acontecimento puro.  
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1.2 O desvelar da personagem pelo discurso indireto 
 
  
 Como pudemos observar pelas passagens anteriormente citadas, as 

descrições das personagens proferidas pelo discurso do narrador revelam a 

transformação de Luísa de uma mulher romanticamente idealizada para um ser 

indiferente, de personalidade fraca e falha. No entanto, este contraste não se 

caracteriza como uma mudança de caráter, mas sim em uma alteração da visão de 

Macário em relação a sua noiva, uma vez que este passa a enxergar aspectos em 

sua personalidade que antes não podia, ou preferia não ver.    

 A transformação de Luísa não é feita por ela mesma, ou seja, não é realizada 

diretamente a partir de seu próprio discurso, mas pela fala do narrador que reflete e 

refrata a visão de mundo e a linguagem de Macário, tendo em vista que se configura 

também como narratário de seu drama. Segundo Mikhail BAKHTIN (1998, p.137): 

 
A ação do herói do romance é sempre sublinhada pela sua ideologia: 
ele vive e age em seu próprio mundo ideológico [...] tem sua própria 
concepção do mundo, personificada em sua ação e em sua palavra 
[...] A pessoa que fala no romance não deve ser obrigatoriamente 
personificada pelo herói principal. As línguas do plurilingüísmo 
entram no romance sob forma [...] de autores supostos, ou de 
relatos, até mesmo o discurso incontestável do autor.  
 

 
A voz de Macário está presente no discurso do narrador ao longo de todo o 

conto. Pela função, aparentemente simples, de descrever suas ações, revela-nos a 

ideologia da personagem perante a sociedade em que se insere. A passagem a 

seguir apresenta um destes momentos de maneira bem sutil: 

 
O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, 
rindo dilatadamente; loquaz e cheio de bonomia. Mas então 
imobilizou o seu sorriso fino. 
Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia 
decerto no destino daquele velho uma “mulher”. Aí estava o seu 
melodrama ou a sua farsa, porque inconscientemente estabeleci-me 
na idéia de que o “fato”, o “caso” daquele homem, devera ser 
grotesco, e exalar escárnio (QUEIROZ, 2000, p. 39).   

 
 

 O qualitativo “saliente” desmascara a falsidade daquele “silêncio” aparente, ou 

seja, o “não dizer” se sobressai e denuncia o drama da personagem. Por vezes, nas 

obras de Eça de Queiroz, “o predicado tem também por função arrancar ao 
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substantivo a máscara da aparência, para mostrar uma outra face oculta” (DA CAL, 

1981, p. 168). E é esta face humilhada que Macário tanto teme que a sociedade 

perceba e que tenta camuflar pelo silêncio. O narratário apresenta, neste momento 

do primeiro nível diegético, a pretensa voz deste julgamento social que, na verdade, 

se constitui na representação verbal do temor da própria personagem.  

 A alternativa “melodrama ou farsa” nos conduz a duas formas possíveis de 

julgar o drama vivido: como um caso demasiado sentimental ou como uma situação 

cômica, prevalecendo na impressão do narrador o “grotesco” e o “escárnio”. Esta 

passagem reflete o porvir narrativo e prepara o leitor, também um representante 

social, para avaliar a história a ser contada.  

Ao final, quando teme que vejam Luísa chorando e decide soltar seu braço, 

temos o seguinte relato da ação: 

 
Macário ia maquinalmente como no fundo de um sonho. Parou a 
uma esquina. Tinha o braço de Luísa passado no seu; e via-lhe a 
mão pendente, ora de cera, com as mãos docemente azuladas, os 
dedos finos e amorosos: era a mão direita, e aquela mão era a da 
sua noiva! E, instintivamente, leu o cartaz que anunciava para esta 
noite “Palafoz em Saragoça” (QUEIROZ, 2000, p.63). 

 
 
Esta passagem faz um elo cíclico entre o medo inicial que a personagem sentia 

da avaliação alheia de seu caso e o momento apontado anteriormente a este, que 

mostra a avaliação do narrador em relação ao drama. Há um entrelaçamento do 

epílogo com o início, em que o narrador, através de seu discurso, concretiza o temor 

de Macário ao comparar sua situação a um melodrama ou a uma farsa, como este 

também o fez ao ler o anúncio da ópera. Enquanto o narrador faz a associação 

“inconscientemente”, a personagem age “instintivamente”, ou seja, ambos 

estabelecem a relação de forma subjetiva, uma vez que o primeiro reflete a 

linguagem do segundo.  

Em “era a mão direita, e aquela mão era a de sua noiva!”, utiliza-se o discurso 

indireto livre para aproximar a linguagem da personagem do relato narrado, 

proporcionando também maior credibilidade ao discurso do narrador, uma vez que, 

como explica Mikhail BAKHTIN (2004, p.185): 

 
O discurso indireto livre dá à sensibilidade sua expressão mais 
adequada. As formas dos discursos direto e indireto são 
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condicionadas por um verbo introdutório (disse, pensou, etc.). Dessa 
maneira, o autor joga sobre o herói a responsabilidade daquilo que é 
dito. Pelo contrário, no discurso indireto livre, graças à omissão do 
verbo introdutório, o autor apresenta a enunciação do herói como se 
ele mesmo se encarregasse dela, como se se tratasse de fatos e não 
simplesmente de pensamentos ou de palavras. 
 
 

Dessa forma, o narrador opta por demonstrar lingüisticamente as sensações da 

personagem e não apenas por transcrever suas ações. O discurso indireto livre nos 

permite ainda o acesso à essência da personagem e não apenas às suas atitudes 

aparentes, pois nos revela seus momentos de temor, surpresa e apreensão. Os 

momentos de deslumbramento de Macário em relação a Luísa são freqüentemente 

marcados pelo uso deste recurso, como observamos nas seguintes passagens: 
 
E quando fechou a carteira sentiu defronte correr-se a vidraça; eram 
decerto os cabelos pretos. Mas apareceram-se uns cabelos louros. 
Oh! (QUEIRROZ, 2000, p. 42). 

 
Macário veio à janela e viu-as atravessar a rua e entrarem no 
armazém. No seu armazém! (QUEIROZ, 2000, p. 44). 

   
 

Encontramos no discurso indireto livre, uma forma mais enfática de conduzir o 

leitor a aceitar os motivos que levaram Macário a ser enganado: através da 

expressão do estado de êxtase em que se encontrava diante de Luísa e que não o 

permitia julgá-la de forma racional. Eça De Queiroz, segundo Da Cal (1981, p. 236-

237), via este discurso como: 

 
Meio favorito para nos fazer ouvir falar e pensar os seus 
personagens [...] porque lhe permitia libertar a frase dos detestados 
verbos declarandi [...]; aproximava a sua expressão literária dos 
processos da língua falada; e [...] permitia-lhe impersonalizar o seu 
relato, dissimulando-se por trás das figuras fictivas, dando-lhes uma 
aparente independência – o que satisfazia o seu realismo – ao 
mesmo tempo que, sutilmente, se confundia num movimento com o 
personagem e o leitor, submergindo-se naquele e identificando-se 
com ele para se dirigir a este – processo pelo qual dava expansão às 
suas tendências impressionistas.   
 

 
Construindo a imagem de homem equilibrado que era antes de conhecer Luísa, 

o narrador nos prepara para a transformação gradativa de Macário: 
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Disse-me ele que sendo naturalmente linfático e mesmo tímido, a 
sua vida tinha nesse tempo uma grande concentração. Um trabalho 
escrupuloso e fiel, algumas raras merendas no campo, um apuro 
saliente de fato e de roupas brancas, era todo o interesse de sua 
vida. A existência, nesse tempo, era caseira e apertada. Uma grande 
simplicidade social aclarava os costumes: os espíritos eram mais 
ingênuos, os sentimentos menos complicados (QUEIROZ, 2000, 
p.41). 
 
 

Inicialmente, observamos um Macário caracterizado por adjetivos que remetem 

à sobriedade de seu caráter. Buscando a brevidade que lhe é tão própria, o autor 

atribui o par de epítetos “escrupuloso e fiel” ao substantivo “trabalho”, mas que, na 

realidade, atribui valores morais à personagem que é o sujeito implícito não 

mencionado, ocorrendo uma transposição dos adjetivos psicológicos. O mesmo 

ocorre com os adjetivos atribuídos à “existência”, aos “espíritos” e aos “sentimentos”, 

uma vez que era o próprio Macário quem era “caseiro”, “apertado”, “ingênuo” e 

“menos complicado”. 

Além destes e de outros qualitativos como “linfático” e “tímido”, os substantivos 

são elementos que também auxiliam nesta construção positiva da personagem, 

transmitindo-lhe um perfil de homem trabalhador e esmerado. Este recurso presente 

em “trabalho” e “apuro” é comum às obras queirozianas em que, segundo Da Cal 

(1981, p. 120-121): 

 
O caráter liricamente impreciso da adjetivação reforça o efeito dos 
substantivos [...] Esta inclinação para esfumar a visualização das 
coisas imediatas, envolvendo-as na névoa dos nomes abstratos e 
gerais, constitui uma característica permanente do seu estilo, que 
servirá de contrapeso na sua prosa e acrescentará uma 
personalidade única à sua arte ao combinar-se [...] com o realismo 
de observação “documental”. Então, naturalmente, estes 
substantivos diminuem, pelas necessidades léxicas inerentes à 
narração realista, mas se canalizam na descrição, através das 
construções nominais neológicas, processo estilístico impressionista 
[...] que Eça adota com entusiasmo. 

 
 
 Tem-se ainda, no parágrafo em questão, mais um índice da influência social 

exercida desde o princípio sobre a personagem. Ao mencionar que “uma grande 

simplicidade social aclarava os costumes”, o narrador nos mostra que seus hábitos 

foram sempre condicionados às leis da sociedade, portanto, em conseqüência de 

um ambiente social simples, nesta época, seu espírito ainda era “ingênuo” e seus 
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“sentimentos menos complicados”. O uso dos dois pontos proporciona uma maior 

ênfase à informação que o segue e contribui, ao mesmo tempo, para a brevidade 

necessária ao conto realista pela supressão da conjunção coordenativa. Eça de 

Queiroz utiliza freqüentemente esta pontuação para “marcar pausas cadenciais ou 

significativas, que ele quer se façam sentir com especial intensidade – e para evitar 

ligações conjuncionais subordinativas ou coordenativas” (DA CAL, 1981, p.274). 

Logo, chamar a atenção do leitor para este aspecto inicial da personalidade de 

Macário, acentuará o efeito de surpresa diante das mudanças que sua vida sofrerá 

ao longo do conto. 

No trecho a seguir, observamos como o costume coletivo funde-se com o 

individual durante a descrição. Posicionando-se logo após um parágrafo descritivo 

de Macário, esta passagem funciona como um prolongamento da anterior, pela qual 

o leitor, por associação, é levado a relacionar as características habituais desta 

“burguesia cautelosa” com a personagem: 

 
Jantar alegremente numa horta, debaixo das parreiras, vendo correr 
a água das regas – chorar com os melodramas que rugiam entre os 
bastidores do Salitre, alumiados a cera, eram contentamentos que 
bastavam à burguesia cautelosa. Além disso, os tempos eram 
confusos e revolucionários: e nada torna o homem recolhido, 
conchegado à lareira, simples e facilmente feliz – como a guerra. É a 
paz que, dando os vagares da imaginação, causa as impaciências do 
desejo (QUEIROZ, 2000, p.41).  
 
 

Conforme descreve o caráter de Macário, o narrador também o acrescenta 

como objeto da tese que desenvolve ao contar a história. Dessa forma, a fim de 

ilustrar, senão justificar, a simplicidade da vida da personagem antes do surgimento 

da rapariga loura, o narrador tece considerações sobre o modo de vida burguês 

perante, distinto em tempos de guerra e paz.  

Ao finalizar sua caracterização do perfil ingênuo da personagem, o narrador tece 

o seguinte comentário: 

 
Macário, aos vinte e dois anos, ainda não tinha – como lhe dizia uma 
velha tia, que fora querida do desembargador Curvo Semedo, da 
Arcádia – “sentido Vênus” (QUEIROZ, 2000, p.41). 
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A imagem de um homem correto e singelo é então consolidada através deste 

curto parágrafo, que se configura como um artifício retórico para reforçar a boa índole 

do protagonista. Como afirma BOOTH (1973, p. 274), tratando-se do narrador, “muitos 

comentários são usados para aumentar a simpatia ou para desculpar pelas faltas”. 

No conto Singularidades de uma rapariga loura, este comentário é utilizado com 

ambas as funções a favor da personagem, pois leva o leitor a vê-lo como um bom 

homem, digno como a sociedade também o via e como queria ser visto por ela, e, 

conseqüentemente, o leva a perdoá-lo por ter escolhido, como noiva, uma ladra. 

Conseqüências discursivas como estas são passíveis de ocorrer, pois, como explica 

BOOTH (1973, p. 196), “comentários sobre as qualidades morais e intelectuais dos 

personagens sempre afetam nossa visão dos eventos em que estes personagens 

atuam”.  

O desvelar da personagem, como se fez com sua construção, também ocorre, 

predominantemente, através do discurso indireto, pela voz do narrador como 

observamos no trecho a seguir: 

 
O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel e o seu belo cursivo 
inglês, firme e largo, ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde estava 
todo o romance impaciente dos seus nervos (QUEIROZ, 2000, p.43).  
 
 

Neste trecho da narrativa, observamos como, anteriormente, o narrador 

construíra a personagem pela descrição de seu trabalho e como agora inicia sua 

transformação pelo mesmo caminho, pois seu trabalho que outrora era “escrupuloso 

e fiel”, “tornou-se logo vagaroso e infiel”. Seu instrumento de trabalho que antes lhe 

conferia equilíbrio por ser “firme e largo”, agora se apresenta com “curvas, ganchos, 

rabiscos”, mostrando a instabilidade emocional em que se encontrava. A partir desta 

passagem, já mencionada, percebemos o uso freqüente do adjetivo “impaciente” e 

de termos relacionados à paixão e à sua inquietude interior: 

 
Desceu logo trêmulo, sôfrego, apaixonado e com palpitações. 
Estavam elas já encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-
lhes defronte casimiras pretas. Isto comoveu Macário. Ele mesmo 
mo disse (QUEIROZ, 2000, p. 44). 

 
Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, 
quase uma “declaração”, esteve todo o dia entregue às impaciências 
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amargas da paixão. Andava distraído, abstracto, pueril (QUEIROZ, 
2000, p. 45).  

 

O narrador vai revelando, portanto, um homem inseguro, entregue a 

sentimentalismos que não condizem com a aparência de trabalhador equilibrado e 

racional que tenta transmitir e que um guarda-livros deveria ter. Sua transformação 

continua se configurando pelo discurso indireto: 

                           
E Macário tinha vontade de lhe bater (QUEIROZ, 2000, p. 51). 

                                                                                                                                  

Macário sentiu uma grande cólera (QUEIROZ, 2000, p. 52). 

 

Como fora sempre de temperamento recolhido, não criara amigos. 
De modo que se encontrava desamparado e solitário – e a vida 
aparecia-lhe como um descampado (QUEIROZ, p, 2000, p. 54). 
 

Macário contou-me a noite que passou, ao acaso pelas ruas, 
ruminando febrilmente a sua dor, e lutando, sob a nudenta friagem 
de Janeiro, na sua quinzena curta (QUEIROZ, 2000, p. 55). 
 
Quando saiu, à noitinha, não tinha resolução, nem idéia. Estava 
como uma esponja saturada. Deixava-se ir (QUEIROZ, 2000, p. 55). 

                   
 
Por estas passagens, temos a representação de um homem completamente 

dominado por suas sensações, pelo intimismo característico do homem romântico. A 

personagem apenas sente, não mais raciocina perante as adversidades.  

Diante de tamanho desconcerto interior, notamos que Luísa não se transforma 

ao longo do conto, mas o modo de Macário enxergá-la é que muda. Justifica-se, 

portanto, o efeito de surpresa entre o título “Singularidades de uma rapariga loura” e 

a primeira frase do conto “Começou por me dizer que seu caso era simples e que se 

chamava Macário”, a qual causa estranheza no universo de expectativas do leitor 

por apresentar uma inversão de papéis: o protagonista é um homem e não uma 

mulher, como se esperava. Maria das Graças Moreira de Sá, que introduz a edição 

portuguesa utilizada nesta dissertação, explica este contraste: 

 
Tudo parece indicar que o texto incidirá sobre uma rapariga loura – 
provável protagonista – ou melhor, sobre determinada(s) 
particularidade(s) que faz(em) dela uma personagem fora do 
habitual. Daí que vulgarmente se tome este conto como a história de 
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uma cleptomana. A primeira frase do texto [...] apresenta-nos uma 
outra personagem a quem a ficção vai atribuir o papel de verdadeiro 
protagonista: de facto, é ele quem vai sofrer metamorfoses ao longo 
de toda a história, é ele o verdadeiro objecto de análise (2000, p.26).  

 

Observamos até aqui, que é Macário quem tem suas atitudes mediadas por leis 

sociais, como também quem apresenta tentativas de comportamentos racionais, mas 

acaba por apresentar-se essencialmente romântico. E, através deste romantismo, 

idealiza Luíza, pois é ele quem a vê singular. Apesar do título, Macário é a 

personagem que tem seu nome associado à singularidade, como constatado nos 

seguintes trechos: 

 
Seus olhos pretos [...] e olheiras papudas, tinham uma singular 
clareza e rectidão (QUEIROZ, 2000, p. 37). 

 
Talvez a história seja julgada trivial: a mim, que nessa noite estava 
nervoso e sensível, pareceu-me terrível – mas conto-a apenas como 
um acidente singular da vida amorosa (QUEIROZ, 2000, p. 40). 
 

Era singular que Macário não se lembrava o que tinha jogado nessa 
noite radiosa. Só se recordava que ele tinha ficado ao lado da 
menina Vilaça, que se chamava Luísa, que reparara muito na sua 
fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e amorosa pequenez da 
sua mão, com uma unha mais polida que o marfim de Diepa. E 
lembrava-se também de um acidente excêntrico, que determinava 
nele, desde esse dia, uma grande hostilidade ao clero da Sé 
(QUEIROZ, 2000, p. 49).  
 

Foi neste ponto que Macário me disse, com a voz singularmente 
sentida (QUEIROZ, 2000, p. 51). 
 

Segundo me disse Macário – era muito singular o temperamento de 
Luísa (QUEIROZ, 2000, p. 54). 

   
 
Conforme estas passagens, é Macário quem apresenta caráter e atitudes 

singulares. Sua personalidade possui uma retidão única, sua vida possui dramas não 

habituais, somente ele seria capaz de não se lembrar do que jogara naquela noite e 

não notar a subtração da moeda por parte de Luísa, embora se lembrasse de cada 

detalhe da mão de sua noiva naquela ocasião, e, conseqüentemente, apenas ele 

poderia falar com pesar sobre sua decisão de se casar. Nota-se, também, que o 

narrador faz questão de ressaltar que fora Macário quem lhe dissera sobre o 

temperamento singular de Luísa. Como vimos anteriormente, muitas das descrições 
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da rapariga loura vêm dissolvidas no discurso do narrador, mas esta, em especial, 

faz questão de informar que vem de Macário. É o momento em que, pela primeira 

vez, o narrador nos apresenta a personalidade de Luísa como nula e fraca, como se 

dissesse ao leitor que todas aquelas características positivas, que até então lhe 

foram atribuídas, consistissem apenas em qualidades externas e fossem 

provenientes da imaginação apaixonada daquele homem. 

 A descaracterização de Macário como herói contribui para confundirmos o 

papel de Luísa como protagonista. O narrador torna-se o responsável por 

descaracterizá-lo, uma vez que mostra os aspectos conflitantes de seu caráter como 

a ambigüidade emoção/ razão; a fraqueza perante as adversidades que sempre o 

levavam às lágrimas, pois, como explica GONÇALVES (2001, p. 50): “ao entrar no ciclo 

de situações adversas, Macário não foi capaz de as enfrentar com determinação, 

mostrando-se um fraco e deixando-se ir ao sabor do infortúnio”; e o abandono da 

luta, após a constatação da não-concretização da predestinação nupcial com que 

tanto contava, culminado com sua fuga para a província.   

Observando a reação de Macário ao final do conto, recorremos à seguinte 

afirmação de SEGOLIN a respeito das personagens românticas: 

 
São personagens marcadas pela afirmação inabalável da vontade 
individual em face de opositores obrigativos que, quer percam, quer 
ganhem a luta travada com o herói, destinam-se a realçar o 
comportamento optativo dos protagonistas. Aliás, é este outro fator 
determinante do decantado individualismo das personagens 
românticas (SEGOLIN, 1978, p.47).  

 

Quando Macário decide romper com Luísa e partir, temos uma posição 

individualista tomada pela personagem, que prefere a fuga a enfrentar o problema 

que lhe era imposto. No entanto, o comportamento optativo da separação é marcado 

por uma atitude socialmente correta, ou seja, mandá-la embora antes que alguém 

reparasse que era uma ladra. Nota-se, que a vontade individual não é totalmente 

condicionada por questões intimistas, mas por fatores sociais de aceitação. Dessa 

forma, os resquícios românticos vão, aos poucos, cedendo lugar aos motivos 

realistas na representação das ações humanas. No entanto, a dualidade romantismo/ 

realismo ainda é marcadamente revelada pelo discurso indireto, com intensa 

mediação do narrador, que abre pouco espaço à livre expressão das personagens.  
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1.3  O desequilíbrio do discurso direto e indireto  
 

O uso do discurso indireto é predominante no conto Singularidades de uma 

rapariga loura. No entanto, há momentos específicos em que o narrador permite que 

a personagem se expresse em discurso direto, além de determinadas situações em 

que há o uso de termos da própria personagem durante a utilização do discurso 

indireto, como ocorre na passagem a seguir: 

 
Macário não me contou por pulsações – a história minuciosa do seu 
coração. Disse singelamente que daí a cinco dias – “estava doudo 
por ela”. O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel e o seu belo 
cursivo inglês, firme e largo, ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde 
estava todo o romance impaciente dos seus nervos (QUEIROZ, 
2000, p.43).  
 
Eu disse a Macário que sendo assim, ele devia estranhar aquele 
movimento amoroso, porque denotava a mãe uma cumplicidade 
equívoca. Ele confessou-me “que nem pensava em tal” (QUEIROZ, 
2000, p.44). 
 
 

Apesar do distanciamento que mantém neste segundo nível diegético, o narrador 

ressalta, o que Gérard Genette (1995, p. 255) chama de função de atestação, ou 

seja, ele comprova o grau de precisão de suas memórias, lembrando-nos que fora o 

próprio protagonista daquele drama, Macário, quem lhe contara a história que está 

relatando. Estas “memórias” são tão claras que, além de recordar o fato de não lhe 

terem sido contadas por pulsações, lembra-se, até mesmo, das palavras proferidas 

por Macário, inseridas em seu discurso.  

O narrador não abre espaço para que a personagem se expresse pelo discurso 

direto, tão pouco deixa que suas palavras se confundam com as dela, como 

aconteceria pelo uso do indireto livre. No entanto, com a utilização do termo 

introdutório “disse que”, mantém-se como mediador dos fatos narrados e o domínio 

da narrativa, e, pelo recurso das aspas, confere mais credibilidade ao relato, 

permitindo, ao leitor, o acesso à linguagem da personagem. O travessão, 

posicionado antes das aspas, confere também maior suspense e importância à 

informação contida entre elas.  

A utilização deste recurso, que introduz as palavras das personagens durante o 

discurso indireto, surge novamente em outros momentos como: 
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Macário, com sua intuição interpretativa dos morados, disse à sua 
curiosidade: “Será filha dum inglês”.O inglês vai à China, à Pérsia, a 
Ormuz, à Austrália e vem cheio daquelas jóias dos luxos exóticos, e 
nem Macário sabia porque é que aquela ventarola de mandarina o 
preocupava assim: mas segundo ele me disse – “aquilo deu-lhe no 
goto” (QUEIROZ, 2000, p. 44).  
 
E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente e 
falando do amor com as exaltações de então, pediu-lhe com a glória 
da sua vida “que achasse um meio de o encaixar lá” (QUEIROZ, 
2000, 46). 
 
 

Nota-se que os termos introdutórios no tempo passado “segundo ele me disse” e 

“pediu”, no primeiro e no segundo trecho, respectivamente, mantêm o tom mediado 

da narrativa. O uso dos pronomes pessoais oblíquos átonos “lhe” e “o” também 

denuncia a presença do narrador que sustenta o discurso indireto e não permite a 

livre expressão da personagem, enfatizando, porém, mais uma vez, a precisão de 

seu testemunho como confidente de Macário e a credibilidade dos fatos narrados 

pela lembrança do modo de falar da mesma personagem. Dessa forma, ocorre o que 

BAKHTIN (2004, p. 169) chama de “interferências de discurso” em que “o discurso 

indireto conserva não apenas palavras e expressões isoladas, mas também a 

estrutura expressiva da enunciação citada”. Há, portanto, dois discursos que se 

entrecruzam: o discurso do narrador, com um tom descritivo da ação, e o discurso da 

personagem, que se aproxima da linguagem oral, constantemente empregada por 

Eça de Queiroz em suas obras: 

 
No seu estilo de maturidade encontramos uma multiplicidade notável 
de planos. Todos os níveis sociais da língua falada estão 
representados. E não somente no diálogo, usados como elementos 
de caracterização, mas também na linguagem narrativa, onde Eça 
não se furta o emprego freqüente de palavras e expressões tomadas 
do calão, com o caráter de sinônimos expressivos e afectivos de 
palavras familiares. E ainda mais: dá entrada à literatura a termos 
que até então haviam sido repelidos como vulgares e inconvenientes 
à expressão educada e culta (DA CAL, 1981, p. 107). 
 

 
“Dar no goto” é uma destas expressões inconvenientes à linguagem culta, mas 

que o autor utiliza apropriadamente para fornecer maior intensidade à descrição das 

sensações e ações de Macário. Esta variante discursiva, segundo BAKHTIN (2004, 

p.162): 
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 Integra na construção indireta as palavras e as maneiras de dizer o 
discurso de outrem que caracterizam as sua configuração subjetiva e 
estilística enquanto expressão. Essas palavras e maneiras de dizer 
são introduzidas de tal forma que sua especificidade, sua 
subjetividade, seu caráter típico são claramente percebidos.  

  
 
Pelo discurso direto temos, novamente, acesso ao modo de falar da 

personagem, mas com uma função diferente de sua aplicação no discurso indireto. 

Enquanto a forma direta mostra-nos o que a sociedade vê, ou seja, apenas a 

aparência de Macário e Luísa, a forma indireta revela gradativamente a essência das 

personagens e os conflitos de suas personalidades em relação a esta aparência. 

Gerd BORNHEIN (2004, p. 79) explica esta relação entre essência e aparência no 

herói: 

 
O desenvolvimento da ação trágica consistiria na progressiva 
descoberta da verdade – no sentido de aletheia: manifestar-se, 
descobrir-se, “desconder-se”. Não é a essência do herói, restrita a 
sua individualidade, que vem à tona, mas a aparência na qual está 
submerso: a aparência é des-coberta, e nela mostra-se a physis do 
herói. [...] O problema não reside, porém, no seu ser, mas no seu 
modo de ser – um modo de ser que pode pôr em jogo inclusive o seu 
ser. A partir dos equívocos da situação mundana do herói revela-se 
verdade.  
 
 

A função do discurso indireto, em Singularidades de uma rapariga loura, é 

desvelar esta aparência, enquanto a do discurso direto é apenas representá-la. 

Observamos que esta modalidade direta do discurso nada adiciona ao que está 

sendo analisado sobre a personalidade de Macário e nem mesmo sobre o caráter de 

Luísa, ela apenas confirma, quando muito, informações sobre as quais o narrador já 

havia nos alertado anteriormente. 

Luísa possui escassos momentos de expressão.Quando o narrador abre espaço 

para a sua voz, esta nada revela a respeito de sua personalidade, a não ser a 

confirmação de seu temperamento “desbotado”: 

 
Macário [...] ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente: 
   – Agora queria ver lenços da Índia (QUEIROZ, 2000, p. 45). 
 
   – A mamã percebeu – disse ela. [...] 
   – Por que não me vens pedir à mamã? (QUEIROZ, 2000, p.54) 
 
Ela, com a sua passiva e loura doçura, disse-lhe: 
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   – Fazes bem. Talvez ganhes (QUEIROZ, 2000, p. 56) 
 
 

Além da confirmação de sua passividade e de seu caráter “fraco”, o discurso 

direto de Luísa surge, em breves momentos, quando sua preocupação consiste em 

manter as aparências: 

 
   – Mas ao menos – disse ela – enquanto eu te não fizer sinal da 
janela, não subas mais, sim? 
Macário rompeu a chorar, os soluços saíam violentos e 
desesperados. 
   – Chut! – dizia-lhe Luísa. – Não chores alto!... (QUEIROZ, 2000, 
p.55). 
 
E com a noiva pelo braço, caminhou um pouco, ao comprido do 
passeio. 
   – Está!   – disse ela.   – Mas podem reparar; nós sós...  

  

Luísa é alguém que se deixa conduzir pelos sentidos, primeiramente subtrai o 

lenço da Índia, em seguida, a reluzente moeda de ouro e, por fim, o belo anel. Pouco 

antes deste último incidente, ao final do conto, seus comentários ainda são concisos 

e referem-se apenas à irresistível aparência das jóias: 

    
   – Com pedras – disse Luísa – e o mais bonito (QUEIROZ, 2000, p. 

 60). 

   – É feio. É pesado. É largo (QUEIROZ, 2000, p.60). 

   –É bonito – disse ela.  – É lindo! (QUEIROZ, 2000, p. 61). 
 
 Como Luísa, Macário também expressa pelo discurso direto apenas as 

características visíveis à sociedade, uma vez que os dados adicionais de sensações 

ou conflitos internos são apresentados pela voz do narrador e não por suas próprias 

palavras: 

 
 – Vivo lá. Há muitos anos – disse-me ele (QUEIROZ, 2000, p.38). 
 – O Peixoto, sim – disse-me ele, olhando gravemente para mim 
(QUEIROZ, 2000, p.39). 
 
Estavam elas encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhes 
defronte casimiras pretas. Isto comoveu Macário. Ele mesmo mo 
disse.  
– Porque enfim, meu caro, não era natural que elas viessem 
comprar, para si, casimiras pretas (QUEIROZ, 2000, p. 44).  
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 O que fez foi chegar ao balcão e dizer estupidamente: 
  – Sim senhor, vão bem servidas, estas casimiras não encolhem 
(QUEIROZ, 2000, p. 44). 

 
 

Nota-se que o discurso direto necessita da interferência do indireto para 

expressar a importância dos fatos na vida de Macário, pois suas palavras isoladas 

nada indicam sobre sua transformação, sua inquietação amorosa ou sobre sua 

essência. Outro exemplo do contraste entre a função do direto, como expressão do 

que a sociedade pode perceber, e do indireto, como os aspectos que devem ser 

ocultados, temos o diálogo entre Macário e seu amigo, conhecido de Luísa e sua 

mãe: 

 
Macário ficou radioso: logo nessa noite procurou o seu amigo, e 
abruptamente, sem meia-tinta: 
  – Quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste defronte do 
armazém? 
  – É a Vilaça. Bela mulher.  
  – E a filha? 
  – A filha! 
  – Sim, uma loura, clara, com um leque chinês. 
  – Ah! sim. É filha. 
  – É o que eu dizia... 
  – Sim, então? 
  – É bonita. 
  – É bonita. 
  – É gente de bem, hem? 
  – Sim, gente de bem. 
  – Está bom! Tu conhece-las muito? 
  – Conheço-as. Muito não. Encontrava-as dantes em casa de D. 
Cláudia. 
  – Bem, Ouve lá. 
  E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente 
e falando do amor com as exaltações de então, pediu-lhe com a 
glória da sua vida “que achasse um meio de o encaixar lá” 
(QUEIROZ, 2000, p. 45-46).  

        
 
Observa-se que o diálogo nada revela sobre os sentimentos de Macário por 

Luísa, apresentando-o como um homem equilibrado, condizente com o que a 

sociedade espera de um guarda-livros. No entanto, no momento de expressar todo o 

seu sentimentalismo e inseguranças pessoais, ocorre a transferência para o discurso 

indireto que surge como forma de camuflar suas atitudes socialmente reprováveis, 

apontando também a transformação da personagem de um estado emocional a 

outro. 
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Mesmo no caso do desaparecimento da peça de ouro, em que todos se 

mostram surpresos e indignados, Macário apenas exterioriza, com tranqüilidade, seu 

desapego à situação, enquanto, interiormente, faz seu próprio julgamento, ao qual 

temos acesso pelo discurso indireto. Esta transição do discurso direto que constrói a 

postura aparente para o indireto que a desmascara é observado na seguinte 

passagem: 

 
No entanto Macário exalava-se em exclamações desinteressadas: 
– Pelo amor de Deus! Ora que tem! Amanhã aparecerá! Tenham a 
bondade! Por quem são! Então srª D. Luísa! Pelo amor de Deus! Não 
vale nada. 
Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subtracção – e 
atribuiu-a ao beneficiado. [...] Macário teve tédio daquela astúcia fria 
(QUEIROZ, 2000, p. 50) 

  
 
 O discurso indireto revela o pensamento íntimo da personagem, ou seja, aquilo, 

a que a sociedade não tem acesso e que vai além da aparência. Enquanto, no 

primeiro nível diegético, o narrador nos apresentava apenas as suas próprias 

sensações em relação aos fatos e as respostas de Macário frente às suas 

perguntas, neste segundo nível, por ter sido narratário do drama da personagem, a 

sua onisciência aflora e passa a relatar também as sensações do protagonista. E 

são, precisamente, estes relatos do narrador que desvelam a personalidade de 

Macário. No entanto, o narrador não consegue ser onisciente também com os 

sentimentos de Luísa, relatando apenas as suas ações de maneira a enfatizar sua 

personalidade fraca e sua aparência. Visão que, na realidade, provém de Macário, 

uma vez que se configura como fonte inicial e principal das informações recebidas 

pelo narrador.  

Nota-se que o narrador não abre muito espaço para a expressão em discurso 

direto de Luísa porque Macário também não costumava fazê-lo. Este aspecto torna-

se mais evidente quando, ao descobrir o furto realizado por sua noiva, não permite 

que ela se defenda, interrompendo suas falas: 

   
  – Luísa, dize... – mas a voz cortou-se-lhe. 
  – Eu... – disse ela. (QUEIROZ, 2000, p. 62). 
 
 

De repente, soltando o braço de Luísa disse-lhe baixo: 
 – Vai-te. 
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 – Ouve!...  – disse ela, com a cabeça toda inclinada. 
– Vai-te. – E com a voz abafada e terrível: – Vai-te. Olha que chamo. 
Mando-te para o Aljube. Vai-te. 
– Mas ouve, Jesus – disse ela. 
– Vai-te! – E fez um gesto, com o punho cerrado.  
– Pelo amor de Deus, não me batas aqui – disse ela, sufocada. 
– Vai-te, podem reparar. Não chores. Olha que vêem. Vai-te! 
E chegando-se para ela, disse baixo: 
– És uma ladra! (QUEIROZ, 2000, p. 63). 

   
 

Por este diálogo, observa-se que, no momento de manter as aparências para 

que a sociedade não perceba o conflito, a voz do narrador se distancia e as 

personagens atuam livremente, uma vez que são as únicas responsáveis por seu 

próprio mascaramento, ou seja, por camuflar o que as tornam singulares. 

Ao chamá-la de ladra, Macário a reconhece e a rotula, como a sociedade o faria. 

Portanto, nota-se que a personagem, não somente age de acordo com as leis 

sociais, mas também compactua com ela. Macário, inicialmente, permitiu-se julgar o 

caráter de Luísa por sua aparência angelical e, ao final, prefere se separar dela por 

ter sido identificada pelo caixeiro como ladra. A respeito desta postura social 

denunciada pelo autor realista, Jean STAROBINSKI (2001, p. 65) afirma: 

 
Já que desaparece a responsabilidade moral de reconhecer 
verdadeiramente o que valem as pessoas, apenas permanece em 
cena o julgamento estético, aplicado aos “ares” e às “maneiras”, 
tomando nota do prazer provocado pelas aparências e referendando 
a adesão complacente que cada um dá à sua própria imagem fictícia. 
A relação recíproca, que de início parecia fundada no ato intelectual 
do reconhecimento das qualidades “reais”, torna-se uma transação 
em que perfeições fictícias se autorizam mutuamente com o fim de 
manter para cada um nível igual de satisfação narcisista. 

 
 
O discurso do narrador, responsável por revelar o caráter íntimo da personagem 

neste conto, não fornece informações apenas ao mostrar suas sensações ou 

pensamentos, mas também ao descrever o ambiente em que estão envolvidos. Esta 

característica tipicamente realista é observável em vários trechos como: 

 
Nas estalagens do Minho, às vezes, cada quarto é um dormitório 
impertinente (QUEIROZ, 2000, p. 39).  
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A impertinência atribuída ao quarto configura-se, na verdade, em uma auto-

crítica do narrador que ocupará o mesmo espaço que Macário, vindo a descobrir 

todos os detalhes do drama da personagem. Dessa forma, o adjetivo “impertinente”, 

é uma alusão à atitude do próprio narrador.  

O contraste entre realismo e romantismo, já mencionado anteriormente, surge 

também na descrição do espaço que ora é descrito com tendências realistas, ora 

apresenta fortes indícios românticos, como observamos na seguinte passagem: 

 
A rapariga loura reparou naturalmente em Macário, mas 
naturalmente desceu a vidraça, correndo por trás uma cortina de 
cassa bordada. Estas pequenas cortinas datam de Goethe e elas 
têm na vida amorosa um interessante destino: revelam. Levantar-lhe 
uma ponta e espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim; corrê-la, 
pregar nela uma flor, agitá-la fazendo sentir que por trás um rosto 
atento se move e espera – são velhas maneiras com que na 
realidade e na arte começa o romance. A cortina ergueu-se 
devagarinho e o rosto louro espreitou (QUEIROZ, 2000, p. 43). 
 
 

Temos aqui uma menção irônica ao romantismo representado por Goethe: a 

cortina, a exemplo dos românticos, também tem um destino, entretanto, sua 

utilização acaba por ser inversa à sua função inicial, pois, em vez de ocultar, revela. 

Trata-se de um convite do narrador à proposta realista de revelar o que está oculto 

pelas aparências. “Na realidade e na arte” os romances sempre se iniciam pela 

observação do que nos é aparente e nos atrai. Com o tempo, conhecemos as 

qualidades que estão por trás delas e que não são tão agradáveis. Portanto, o 

narrador se propõe, indiretamente, a transpor para a arte aquilo que a realidade 

verdadeiramente nos oferece. Dessa forma, começa a apresentar Luísa e Macário a 

partir de suas características aparentes, que agradariam a quem vê, mas, aos 

poucos, os desvelam, ou seja, retira suas cortinas, para revelar o que está por trás.   

Em outra passagem, observa-se como a descrição romântica do espaço vem 

associada à figura de Macário: 

  
Conheceu as viagens trabalhosas nos mares inimigos, o enjôo 
monótono num beliche abafado, os duros sóis das colônias, a 
brutalidade tirânica dos fazendeiros ricos, o peso dos fardos 
humilhantes, as dilacerações da ausência, as viagens ao interior das 
terras negras e a melancolia das caravanas que costeiam por 
violentas noites, durante dias e dias, os rios tranqüilos, donde se 
exala a morte (QUEIROZ, 2000, p. 56). 
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A descrição da ação inserida em um ambiente sombrio e que remete à sensação 

de morte faz com que o leitor, inconscientemente, transfira estas características ao 

temperamento de Macário, o qual se sentia enjoado, ameaçado, pesado, humilhado, 

dilacerado e melancólico. Desse modo, características humanas atribuídas à 

natureza e à situação, de maneira tipicamente romântica, colaboram para a 

transferência destas para a personagem envolvida na ação. 

A influência do ambiente nas ações da personagem também são nítidas em 

alguns trechos, como aquele que contextualiza o encontro de Luísa e Macário na 

casa do tabelião. Além do longo parágrafo ininterrupto – característico da 

representação de todos os encontros sociais em que ambas as personagens se 

cruzam e Macário sente-se inebriado pela presença de Luísa – temos a seguinte 

alusão ao romantismo: 

 
Assim, as suas reuniões eram ocupadas pelas belas-artes – e numa 
noite, um poeta do tempo devia vir ler um poemeto intitulado “Elmira 
ou a Vingança do Veneziano” ! ... Começavam então as primeiras 
audácias românticas (QUEIROZ, 2000, p. 46). 
 
 

Este relato do narrador é seguido pela “audácia” de Macário em iniciar, pela 

primeira vez, fora do armazém, uma conversa com Luísa. Para completar a alusão 

ao romantismo, o narrador faz menção ao “destino nupcial” que os envolvia.   

Por fim, temos o ambiente exterior como representante imagético do que está 

velado ou desvelado em relação à Luísa aos olhos de Macário. No momento em que 

a personagem vê a rapariga loura pela primeira vez, o narrador descreve a ação da 

seguinte maneira: 

 
Mas à noite estava sentado fumando à janela do seu quarto, que 
abria sobre o pátio: era em Julho e a atmosfera estava elétrica e 
amorosa: a rabeca dum vizinho  gemia uma xácara mourisca, que 
então sensibilizava e era dum melodrama; o quarto estava numa 
penumbra doce e cheia de mistério (QUEIROZ, 2000, p. 42). 
 
 

A penumbra misteriosa contrasta com o fato de Macário não saber nada sobre o 

caráter de Luísa ao vê-la e tudo ainda lhe parecer misterioso. No entanto, ao final do 

conto, quando enxerga sua noiva como uma ladra, o ambiente surge mais nítido e 

claro: 
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Deram alguns passos na rua. Um largo sol aclarava o gênio feliz: as 
seges passavam, rolando ao estalido do chicote: figuras risonhas 
passavam, conversando: os pregões ganiam os seus gritos alegres: 
um cavalheiro de calção de anta fazia ladear o seu cavalo, enfeitado 
de rosetas; e a rua estava cheia, ruidosa, viva, feliz e coberta de sol. 
Macário ia maquinalmente, como no fundo de um sonho. Parou 
numa esquina. (QUEIROZ, 2000, p. 63).  

 
 
 A descrição se configura de forma menos romântica e mais realista devido aos 

detalhes do espaço.  A esquina nos mostra ainda uma mudança de rumo, de 

postura, perante Luísa, mandando-a partir antes que a vissem.  

O desequilíbrio no uso do discurso indireto em relação ao direto torna-se, 

portanto, evidente ao longo do conto Singularidades de uma rapariga loura, uma vez 

que tanto a construção das personagens como o desvelar das mesmas passam pelo 

discurso do narrador, cuja mediação é imprescindível para que a transformação 

sofrida pela personagem ocorra.   
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CAPÍTULO II - 

 

O CONTO DE TRINDADE COELHO: A AUTONOMIA DA PERSONAGEM PELA 

TÉCNICA DO NARRADOR  
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2.1. A estruturação imprevisível da intriga  
 

 
 
O conto Manuel Maçores apresenta uma intriga que surpreende o leitor pelo 

rumo que toma a partir da ação conduzida pelas próprias personagens, cujas 

características já se sobressaem na literatura da segunda metade do século XIX por 

serem representações de camponeses, inseridos em uma paisagem rústica, e não 

burgueses atuando em meio urbano, como o leitor se habituara a ver.  

 Neste momento em que os ideais do Realismo apresentam-se mais 

consolidados, o observador, ou seja, o narrador, volta-se às características 

psicológicas das personagens submetidas aos entraves que a sociedade lhes 

impõe. No entanto, os costumes sociais representados em Manuel Maçores diferem 

muito daqueles observados em Singularidades de um rapariga loura. Enquanto a 

realidade de Macário, a princípio, era tranqüila e preenchida por encontros sociais, 

Manuel Maçores possuia uma vida difícil e de trabalho árduo, como observamos ao 

contrastar as seguintes passagens dos contos queiroziano e trindadiano, 

respectivamente: 

 
Um trabalho escrupuloso e fiel, algumas raras merendas no campo, 
um apuro saliente de fato e de roupas brancas, era todo o interesse 
de sua vida [...] Jantar alegremente numa horta, debaixo das 
parreiras, vendo correr a água das regas – chorar com os 
melodramas que rugiam entre os bastidores do Salitre, alumiados a 
cera, eram contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa 
(QUEIROZ, 2000, p. 41).  

 
 

 Passava pouco do meio-dia quando o Manuel Maçores, que 
andara a lavrar toda a manhã, seguia com os bois para um lameiro 
do amo, numa encosta que ia dar ao rio [...] Atrás dos bois, 
arranjando de seu vagar uma esparrela, o Maçores ia agora muito 
absorvido – pensando nessa tragédia da véspera, a morte do velho 
cabreiro da casa, o José Candana [...] E no espírito do rapaz, 
habituado a coisa simples, aquela visão do pobre pastor (COELHO, 
1997, p. 41). 

 
 

Diante deste contexto peculiar, com o protagonista voltado a preocupações que 

envolvem o bem-estar do outro e não apenas seus problemas de foro íntimo, como 

ocorre no conto de Eça de Queiroz, o narrador do conto trindadiano abre espaço 

para a expressão das personagens em discurso direto, permitindo que o leitor 
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acompanhe seu drama a partir de sua própria linguagem. E é exatamente pela voz 

da personagem, ainda no começo do conto, que temos acesso ao seu principal 

conflito: 

 
“Quem seria o malvado?! Quem seria?!” pensava o rapaz. “Coitado 
do Tio Candana!” (COELHO, 1997, p. 225). 
 
 

Esta passagem apresenta um indício da história oculta que será contada por trás 

do simples caso de amor entre Manuel e Maria Rosa. Em outro momento, é a voz do 

tio, também em discurso direto, que nos fornece pistas sobre o drama que a 

personagem enfrentará: 

 
– Bem. Fazem bem – tornara-lhe o velho. – assim mesmo é que é. 
Há muita gente que bota logo maldade, e as mulheres, coitadas, são 
como um espelho:  qualquer bafo parece que as suja (COELHO, p. 
1997, p. 227). 

  
 

  Mais adiante, a resposta aparente à pergunta do protagonista é fornecida, 

inesperadamente, pelo narrador: 

 
– Pois olhe lá que lhe não aconteça como ao José Candana, que o 
mataram amanhecendo pra ontem. 
– Já ouvi. E ele quem seria? 
Não reparou o Maçores que o mendigo se fizera lívido, e só 
respondeu: 
– Não sei Quem sabe?! Mas quem quer que foi só arrancando-lhe a 
alma, e depois atirando-a aos cães! 
E andando o seu caminho, o rapaz ainda disse consigo: 
–Que feio, este diabo! Á cara pra santo, Deus me perdoe! 
...Sem o desconfiar nem sequer por sombras, acabava de passar, o 
Maçores, pelo assassino do José Candana... (COELHO, 1997, p. 
227). 

 
 

Dessa forma, respondida a dúvida de quem matara Tio José, o leitor passa a se 

envolver com a história de amor de Manuel e Maria Rosa e, em seguida, com a 

preocupação de José Tomás, pai da moça, rico proprietário de terras, em acusar 

Manuel pela morte de Candana, como forma de separá-los.  

Tendo em vista que a opinião pública é manipulada, a fim de condenar Manuel, 

temos um agente-oponente composto, não somente pela figura do pai, mas também 
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por todos que contribuíram para que o boato se espalhasse, o qual chamaremos de 

actante-coletivo. Com o surgimento destes oponentes, o leitor percebe que a história 

da morte de Candana ainda não terminara para Macário, pois este ainda não 

tiverasua pergunta respondida. Logo, a história da transformação da personagem 

ainda está sendo contada de maneira cifrada.  

Neste ponto, temos a ruptura da expectativa que, normalmente, o leitor teria 

diante de uma história como esta, ou seja, de que o herói lutaria por sua honra, 

provando a verdade e recebendo como prêmio o amor da mulher que ama ao final 

do conto. No entanto, postura tão simplória também não seria condizente com a 

abordagem realista visada pela literatura da época, cuja “tendência é também para a 

representação de costumes e a denúncia das injustiças sociais” (REIS, 2001, p. 29). 

Esta ruptura ocorre pela decisão de Manuel em tornar-se o culpado pela morte de 

José Candana a fim de proteger Maria Rosa da maledicência do povo, caso 

soubessem que, na noite do crime, fora com ela que Manuel estivera.  

Embora, tanto em Singularidades de uma rapariga loura como em Manuel 

Maçores, os protagonistas ajam por questões sociais, observa-se nesta atitude de 

Manuel um posicionamento diferente daquele apresentado por Macário, pois, 

enquanto a personagem queiroziana age de modo a esconder suas fraquezas e 

parecer sempre honesto e equilibrado para proteger sua imagem, mesmo que 

signifique se separar da mulher por quem é apaixonado, a personagem trindadiana 

visa a parecer culpado e desonesto para proteger Maria Rosa. Novamente, nota-se 

o contraste entre a preocupação individualista de Macário com a própria aparência 

perante a sociedade e a apreensão de Manuel com o outro, neste caso, com a 

reputação alheia, em detrimento da sua.  

 O conto Manuel Maçores, mostra-nos ainda um desnível entre verdade e 

verossimilhança interna da intriga. A verdade consiste em Manuel ter passado a 

noite com Maria Rosa, entretanto a constatação de que não dormira no palheiro e o 

fato de não poder revelar a todos onde estivera, além da agravante dos falsos 

testemunhos que se avolumam, tornam verossímil a acusação pela morte de José 

Candana e sua contestação impossível. Dessa forma, o conto em si também se 

baseia na verossimilhança com o real, pois os argumentos a favor de sua prisão 

estão bem embasados, como também estão, durante toda a obra, as razões sociais 

que o levam a proteger Maria Rosa, embora se deixar condenar por um crime do 

qual se é inocente não seja comum.   
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Neste conto de Trindade Coelho, portanto, segundo Feliciano RAMOS (1947, p. 

129), “o condenado, que é um espírito de elevada compleição moral, integra-se na 

intenção estética de revelar as virtudes dos humildes, de lhes descobrir a 

espiritualidade”. As leis sociais são determinantes para o desfecho do conto, pois 

guiam as decisões da personagem, às quais temos acesso pelo distanciamento do 

narrador, permitindo, desse modo, a aproximação do leitor em relação à cena, 

tornando-a mais realista, como se a presenciasse no momento da leitura.    
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2.2. A transição da personagem do romantismo ao realismo 
 

Em Singularidades de uma rapariga loura, encontramos uma personagem com 

fortes indícios românticos, que se deixa envolver pela emoção e, por vezes, pelo 

devaneio. Macário, embora tentasse, não conseguia racionalizar o seu drama para 

que superasse as adversidades. Dessa forma, o narrador era o grande responsável 

por mediar o conflito entre sua essência e sua aparência. 

 Em Manuel Maçores, entretanto, a preocupação não é mais criticar a atitude 

romântica, mas retratar a realidade de maneira fiel. Para tanto, o narrador constrói o 

protagonista de modo a deixá-lo atuar livremente, permitindo que o leitor acompanhe 

a estruturação de seu raciocínio. Esta construção ocorre, por vezes, pela expressão 

de seus pensamentos, sem que haja, porém, a interferência da voz do narrador na 

informação transmitida, e tampouco se apresenta inserida em meio a seu discurso, 

ou confunde-se com ele, como observamos nas seguintes passagens: 

 
“Tinha fígados de lobo”, pensava o Maçores, “o ladrão que matara o 
velho!” (COELHO, 1997, p. 225). 
 
“Para lhe roubarem o pouco que possuía, no bornal que aparecera 
vazio, aquela cobardia de matarem um velho!” (COELHO, 1997, p. 
225).   
 

 
Nota-se ainda que a personagem realista é visivelmente mais crítica em relação 

à sociedade que a cerca, enquanto a romântica mantém-se indiferente ao que é 

alheio ao seu conflito interior, como vemos neste episódio na casa do tabelião, no 

conto queiroziano: 

 
Por toda a parte se falava no paxá de Janina [...] De sorte que a 
curiosidade era grande – e quando o poeta apareceu com os cabelos 
compridos, o nariz adunco e fatal, o pescoço entalado na alta gola de 
seu fraque à Restauração e um canudo de lata na mão – o sr. 
Macário é que não teve sensação alguma, porque lá estava todo 
absorvido, falando com a menina Vilaça (QUEIROZ, 2000, p. 47).  

 

As convenções sociais surgem mais explicitas no discurso das personagens 

realistas e há também uma discussão mais aberta a respeito delas. No diálogo entre 

Manuel e seu tio, por exemplo, este expõe suas razões para haver o casamento, 

enquanto aquele questiona sua posição: 
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– Pois é o que te digo, rapaz! – admoestara-o o velho. – Foge de 
tentações! O melhor, se tem de ser, é casares-te. 
– Isso tomara eu, Tio José! – lembrava-se ele de lhe ter respondido. 
– Mas vá lá eu falar-lhe nisso, ao pai... 
– Manda-lhe falar – tornara-lhe o velho –, se não queres tu ir. Então 
para que são os amigos? 
– Ora! –tornara-lhe ele. – O pai é rico e eu sou pobre! 
Respondera o pastor: 
– Qual rico! Rico é cada um da graça de Deus, mas é! Deixa lá: 
anda-me tu com honra e vergonha, que não há pai que te negue uma 
filha (COELHO, 1997, p. 226). 

 

No conto queiroziano, por sua vez, como todas as ações passam pela mediação 

do narrador, o protagonista e seu tio Francisco não conseguem manter a mesma 

conversa argumentativa que ocorre em Manuel Maçores. Notamos este bloqueio 

expressivo quando o assunto também é o casamento da personagem, que pede a 

permissão do tio para o enlace: 

 
Voltando-se para Macário, que estava de pé, junto da mesa, disse 
secamente: 
– Não. 
– Perdão, tio Francisco! 
– Não. 
– Mas ouça, tio Francisco... 
– Não.  
– Macário sentiu uma grande cólera. 
– Nesse caso, faço-o sem licença. 
– Despedido da casa. 
– Sairei. Não haja dúvida. 
– Hoje. 
– Hoje (QUEIROZ, 2000, p.52).  

 
 

Esta dificuldade argumentativa da personagem romântica deve-se ao intimismo 

a que se vê, freqüentemente, submetida. A exploração da interioridade favorece o 

uso do discurso indireto para a obtenção da expressão subjetiva da personagem, 

enquanto o discurso direto a expõe mais à exteriorização das suas sensações, o que 

Macário evitava a fim de manter as aparências. Esta decisão impulsiva de sair de 

casa é uma característica típica do homem romântico, tendo em vista que: 

  
Esta valorização do sentimento, acompanhada freqüentemente por 
uma confiança menor nas claridades da razão e na universalidade 
das suas deduções, formentou o individualismo, desenvolvendo o 
gosto pela introspecção, e levando, quando as razões do coração 
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colidem com normas e constrições exteriores, a atitudes de rebeldia 
(REIS,2003, p.29). 

   
 

Em Manuel Maçores, por verbos que se repetem a todo o momento como 

“pensava”, “lastimava”, “cismava”, “lembrava” e “medira”, observa-se que o 

protagonista é sempre guiado pela razão e passa todo o conto a ponderar sobre os 

acontecimentos de sua vida. Voltar-se para si próprio, neste conto realista, significa 

questionar-se sobre os rumos que sua vida toma a partir de seus próprios atos, 

como o faz em um dos momentos em que o narrador permite a expressão direta de 

seu pensamento: 

 
“Ora mas como fora aquilo com a Maria Rosa, mas como fora?!” 
(COELHO, 1997, p. 228). 
 
 

A razão envolve toda a ação da personagem, chegando inclusive a envolver o 

discurso do narrador, de modo a fazer seu relato parecer uma extensão do raciocínio 

da personagem, camuflando, dessa forma, sua mediação, como ocorre na 

seqüência do questionamento feito anteriormente: 

 
Não sabia, não atinava. E o ser filha do seu amo a rapariga, filha 
única, demais a mais, guardada pelo pai como se fosse um tesouro, 
parece que lhe fazia da aventura uma traição – e tinha remorsos... 
Demais, nunca chegaria a casar com ela, decerto, ao menos em vida 
do pai, porque ele mesmo, ríspido de mais para a rapariga, estava-
lhe sempre com o mesmo sermão (COELHO, 1997, p. 228).  

 

O tom de continuação do raciocínio da personagem configura-se pelo uso de 

alguns recursos como a utilização de termos típicos da linguagem oral como “demais 

a mais”, “decerto” e “rapariga“. O uso das reticências no meio do discurso também 

sugerem a existência de um pensamento que tem continuidade e está em plena 

formação. O remorso sentido pelo rapaz também é um forte indício da razão que o 

faz avaliar sua ação passada e ponderar sobre a futura. 

Alguns recursos são comuns à construção de ambas as personagens, romântica 

e realista, porém, são utilizadas com diferentes intuitos. O discurso indireto livre é 

um destes elementos, pois, na caracterização da personagem romântica, como 

vimos, funciona como instrumento de atestação da credibilidade dos fatos relatados 

pelo narrador; já na construção da personagem realista, o indireto livre surge como 
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mais uma forma encontrada pelo narrador de permitir que o leitor tenha acesso à 

rede de raciocínio da personagem, como observamos no seguinte trecho do conto 

trindadiano: 

 
Como fora então que ela se lhe entregara – a ele?! (COELHO, 1997, 
p. 228).  

 

No entanto, Manuel não é o único a ser mais racional. Maria Rosa também é 

mais indagadora e mostra-se com uma personalidade bem mais decidida que Luísa, 

apesar dos poucos momentos de expressão. Leiamos: 

 
vê-la uma noite nos seus braços, agarrados como no regresso de 
uma longa viagem, ainda agora lhe parecia um sonho, e a ela 
também... “mas como foi isto?!” – dissera-lhe então a rapariga 
(COELHO, 1997, p. 228).   

 
 – “Deixá-lo! Se me matar, morro por ti!” (COELHO, 1997, p. 228). 

 

Os demais momentos de expressão de Maria Rosa vêm inseridos no discurso de 

Maria Teresa: 

 
– Foge! Some-te! Uma grande desgraça! “A minha menina que te diz 
que fujas!” (COELHO, p. 233). 
 

– Foge! Ela quer que fujas! Que passes o rio e que te sumas! Foge, 

esconde-te, some-te! (COELHO, p. 233). 

 

Neste conto, os escassos momentos de expressão de Maria Rosa não se 

devem à falta de espaço fornecida pelo narrador, nem tampouco a uma fraqueza de 

caráter, mas por constituir-se em uma personagem auxiliar na construção do conflito 

que Manuel, como protagonista, terá que enfrentar. Estes apelos da personagem 

feminina, que não são considerados pelo protagonista, uma vez que não permite se 

influenciar, atuam como elementos que ressaltam seu caráter forte e decidido, 

consolidando-o como agente da própria transformação.   

Em Singularidades de uma rapariga loura, Macário, como personagem 

romântica, tem como opção seguir as leis sociais e manter sua aparência de homem 

trabalhador e honesto, separando-se de Luísa, ou ainda permanecer ao lado de sua 



 70

noiva e fingir que nada acontecera. Contudo, em Manuel Maçores, a personagem 

possui um dilema tipicamente realista, obrigando-a a tomar uma postura que, 

invariavelmente, trará algum dano, uma vez que se vê no impasse entre seguir o 

plano do imperativo individual ou o das exigências grupais, ou seja, livrar-se da 

prisão, contando a verdade sobre onde e com quem se encontrava na noite do 

crime, ou resguardar a imagem de Maria Rosa do julgamento público.  É exatamente 

esta opinião do actante-coletivo que move as ações de Manuel e não mais uma 

vontade individualista, como ocorre com a personagem romântica, pois, como afirma 

SEGOLIN (1978, p. 47):  

 
No Realismo, o sinal se inverte. O pólo de interesse passa a se 
concentrar nas personagens obrigativas, ou seja, naquelas cujas 
ações obedecem a um imperativo grupal, personagens que não só 
se contrapõem ao optativo do protagonista, mas que freqüentemente 
culminam por anular este elemento modalizador, impondo às ações 
da personagem central uma fisionomia obrigativa. 

  
 

Mesmo diante desta oscilação, o narrador não interfere ideologicamente com 

comentários particulares, deixando que o próprio protagonista raciocine e responda 

à pergunta que tanto o incomodara durante todo o conto, cabendo a si mesmo sua 

transformação final: 

 
Medira o Maçores todo o abismo, num lance. Mas entre sacrificá-la a 
ela no conceito dos outros, onde o pai a queria proteger, e sacrificar-
se ele diante do mundo até se cobrir de infâmia e de maldição, não 
hesitou nem trepidou. “Fora ele que matara o Candana, acabou-se! 
Que matara e o roubara! Fora ele!” (COELHO, 1997, p. 234).  

 
 

Manuel faz uma reflexão sobre sua condição e mostra-se ciente de sua 

impotência perante forças contra as quais não pode lutar: 

 
– Olha a vida! – resumia o Maçores correndo já. – Como isto é!... 
(COELHO, 1997, p. 234).  
 
– Faz lá alto, ó tu! Estás preso! 
– Já sabia! – foi a resposta do Manuel (COELHO, 1997, p. 235). 
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E como para mostrar que a resposta encontrada para sua pergunta inicial 

(“Quem seria o malvado?”) vem da obrigação que a sociedade lhe impõe, as 

palavras taxativas vêm, precisamente, de alguns de seus membros que gritavam: 

 
– Ó Manuel – Ó grande malvado! – Não fujas, ó grande malvado! 
(COELHO, 1997, p. 234). 

 
 
Enquanto Macário tem sua heroicidade anulada pelo desvelar do narrador, pois 

se revela um homem ambíguo, com conflitos internos e que opta por manter as 

aparências, em detrimento de sua essência, Manuel se autodescaracteriza como 

herói, permitindo sua própria condenação, como observamos na passagem que se 

segue: 

 
Depois, sem defesa possível, e não aceitando de casta nenhuma, o 
Maçores deixou-se condenar (COELHO, 1997, p. 235).   

  
 

Constatamos, portanto, com este conto, que, de fato, “no romance realista, o 

herói é normalmente um herói derrotado e descaracterizado” (SEGOLIN, 1978, p. 

45), tendo em vista que, outra nota realista de Manuel é o analfabetismo, revelado 

nas últimas linhas do conto: 

 
E quando se viu enfim na sua pequena cela, e um número, que era 
agora todo o seu nome, resumindo-lhe mo peito toda a tragédia – 
represando as lágrimas com violência, perguntou “como se lia 
aquilo”. Quando lhe fechara a porta responderam-lhe: 
– “455” (COELHO, p. 235).  

  
 

Esta característica, atípica para um herói, confirma a descaracterização sofrida 

pela personagem, a quem, mais uma vez, “fecharam a porta”. Dessa forma, 

devemos concordar com a seguinte afirmação de Rodrigues (1999, p. 262): “os 

Meus Amores tem sido interpretado como isento de conflitos sociais que as relações 

de produção engendram. Mas nada é tão simples. Podemos conhecer as relações 

sociais de produção pelos seus efeitos”. E alguns destes efeitos são evidentes, 

como o surgimento de um mendigo assassino, a existência de empregados 

analfabetos e a manipulação da opinião pública.  
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Esta preocupação do autor em representar a importância da educação básica 

como meio de emancipação das classes inferiores sempre foi constante em sua vida 

literária, pois, “para Trindade Coelho, a instrução do povo adquire o aspecto de 

instrumento de libertação individual e coletiva” (FERNANDES, 1961, p. 61). O autor 

combateu ainda o analfabetismo através da propaganda de métodos educativos 

modernos e pela publicação de livros de literatura e de obras didáticas formativas. 

 Um dos recursos responsáveis pela consolidação da verossimilhança no 

conto trindadiano é o uso da linguagem simples do homem do campo. Por vezes, o 

autor utiliza a força do recurso visual para enfatizar, habilidosamente, as tradições 

orais, como observamos no uso recorrente da preposição “pela” nas passagens a 

seguir: 

 
 
– Ó Manuel!, pla alminha da tua mãe?!... – pergutara-lhe ela inda na 
véspera (COELHO, 1997, p. 228). 
 
– Ouves? Ó João? – chamou ele pelo ferrador – espalha-me tu isso 
plas mulheres, principalmente, e verás depois se não pegam as 
bichas! Plas mulheres. Anda, avia-te! E aí pla tarde, ouves? – tornou 
a chamar – aparece, que hás de ser preciso (COELHO, 1997, p. 
231). 
 
– Não me descubras, Manuel! Por alma de tua mãe não me 
descubras! Manuel! Manuel! – gritava ela enclavinhando as mãos. – 
Plas tuas alminhas não me descubras! (COELHO, 1997, p. 233).                        

                                                                                
                                                                                                                                                   

 A captação do falar pitoresco de Trás-os-Montes está presente em várias 

passagens em que predomina o discurso direto. O cuidado com detalhes, como 

vocativos, interjeições e termos populares, proporciona maior realismo e 

naturalidade na condução dos diálogos, como observamos em: 

 
 – Ora! [...] 
– Desora! É assim mesmo como eu te digo! (COELHO, 1997, p. 228). 
– Isto já vem de pequeno, Ti José, esta tineta (COELHO, 1997, p. 
227). 
 
– Inda pior, Tio José! (COELHO, 1997, p. 227). 
 
– Está cansado, irmãozinho! Vossemecê de onde é? 
– Longe. Dalém-Douro (COELHO, 1997, p. 227) 
 
– Que feio, este diabo! Má cara pra santo. Deus me perdoe! 
(COELHO, 1997, p. 227). 
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– [...] Arre! Larga, avia-te! (COELHO, 1997, p. 231). 
 
– Ó Maria Perpétua! Pois sempre te eu digo que tens um afilhado!... 
(COELHO, 1997, p. 231).  
 
– [...] Jesus! Ai Jesus! (COELHO, 1997, p. 232). 
 
– Oh, diabo! (COELHO, 1997, p. 232).  
 
– Ai a porca! Ai a desavergonhada! (COELHO, 1997, p. 233). 

                       
 

A pontuação é um dos elementos que auxilia na expressividade desta 

linguagem e na participação sutil do narrador. O autor abusa do uso simultâneo da 

interrogação com a exclamação para dar mais ênfase ao discurso das personagens 

e das reticências para proporcionar a impressão de continuidade e de representação 

teatral, como nos exemplos que se seguem: 

 
– Mas viste o quê?! – estranharam os do moinho. Sabes lá do que se 
está a falar?! (COELHO, 1997, p. 232). 
 
– Sossegue, Tia Maria, isso passou – respondera-lhe ele. 
... Mas não passara, não, nem plos modos tinha de passar. E o 
último conselho do pobre José Candana – “Foge de tentações, 
Manuel, livra-te de tentações!” – atraía-o como um aviso prudente, 
sim, mas não lograra emendar-lhe o porte... (COELHO, 1997, p. 
228). 
 
 

Nota-se que as reticências inseridas no início e no final do discurso do narrador 

transmitem a impressão de prolongamento da voz e do raciocínio da personagem. 

As vozes se confundem ainda pelo uso de termos que remetem normalmente à 

linguagem oral e que, no próprio conto, já apareceram inúmeras vezes em discurso 

direto, como é o caso da preposição “plos”. O posicionamento dos advérbios de 

negação e afirmação, isolados por vírgulas, também proporcionam uma 

aproximação com o leitor, como se o incluísse naquela conversa.   

Como vimos no primeiro capítulo, Eça de Queiroz também busca a expressão 

da linguagem falada cotidianamente. No entanto, a diferença da linguagem das 

personagens de ambos os contos é nítida e isto se deve, não apenas ao fato de se 

tratarem de um homem burguês e outro campesino, mas, principalmente, pela forma 

de trabalhar esta linguagem. Trindade Coelho busca expressar a simplicidade do 
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homem rústico através de um vocabulário igualmente simples, enquanto Eça de 

Queiroz se destaca pelo modo inusitado de utilizar estas palavras usuais. Novas 

transposições, ritmos e contrastes tornam-se ideais para retratar uma personagem 

também em transição do Romantismo ao Realismo. Segundo DA CAL (1981,p. 95): 

“O resultado é um léxico intransferivelmente original, uma vez que a originalidade 

não reside nas palavras em si mesmas, mas na sua manipulação”.  

 A personagem realista no conto trindadiano, diferentemente da romântica em 

Singularidades de uma rapariga loura, é identificada, por vezes, por sua profissão, 

ou seja, por sua ocupação na sociedade e não por um nome. O homem se torna seu 

ofício, pois é o que o difere socialmente. O assassino de Tio José é apenas um 

“mendigo”, o pai de Maria Rosa, que se chama José Tomás, é referido a todo o 

momento pelo narrador como sendo “o lavrador”, cujo compadre possui como 

sobrenome o próprio ofício, João Ferrador, como também o homem que espalhou o 

boato sobre Manuel, é mencionado como “um pastor”.  Desse modo, observa-se que 

as relações sociais conduzem também a ação das personagens secundárias que 

são reconhecidas somente a partir de sua participação na sociedade.  
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2.3. O espaço como crítico do cenário social 
 

 

O espaço nos contos da obra Os Meus Amores está intimamente relacionado às 

características interiores das personagens, pois, como afirma Fernandes (1961, p. 

33): “o mundo exterior surge, nos contos de Trindade Coelho, subordinado, ou pelo 

menos adaptado, aos atos e reações psicológicas das personagens”.  

Em Manuel Maçores, não seria diferente. Desde o princípio, observamos sutis 

menções ao ambiente que nos remetem ao porvir narrativo. Atentamos, porém, à 

referência constante ao “lameiro”, que, inicialmente, é citado da seguinte maneira: 

 
Passava pouco do meio-dia quando o Manuel Maçores, que andara 
a lavrar toda a manhã, seguia com os bois para um lameiro do amo 
(COELHO, 1997, p. 225).  
 
                                                                                                                      

Neste trecho, nota-se a passagem de Manuel de um espaço de lavoura a outro 

que remete à sujeira, à lama e, figurativamente, à sordidez, uma vez que o termo 

“lameiro”  relaciona-se à palavra amo, ou seja, José Tomás, pai de Maria Rosa, que 

mais adiante o prejudicará. A princípio, esta relação parece ainda casual, mas, ao se 

observar os demais momentos em que ela surge, nota-se que há uma crítica 

implícita em sua utilização: 

 
– Bom remédio, esse de fugir de tentações! – dizia agora o Manuel 
Maçores, seguindo atrás dos bois caminho do lameiro. – A boas 
horas! 
Houve uma intercadência no pensar do rapaz. Um mendigo estava 
deitado à borda da rodeira, à sombra de um grande carvalho 
(COELHO, 1997, p. 227). 

 

 

Manuel meditava a respeito do conselho de fugir de tentações, mas estava indo 

de encontro a elas. Conforme se aproxima mais do “lameiro”, a personagem começa 

a encontrar homens igualmente sujos e sórdidos, uma vez que o mendigo aqui 

mencionado fora o assassino do Tio José. O local onde o mendigo descansa, “à 

sombra de uma figueira” também se configura em um lugar comum aos actantes-

oponentes desta narrativa, pois é também debaixo de uma árvore que João Ferrador 

e José Tomás tramam contra Manuel, como vemos pelo discurso do narrador: 
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Horas antes, na manhã desse mesmo dia, o João Ferrador tinha se 
encontrado com o pai de Rosa, e os dois, muito chegados, haviam 
estado de conversa à borda de um caminho – debaixo de uma 
figueira (COELHO, 1997, p. 229). 

 

  
Após o plano contra Manuel ter sido executado e os actantes-coletivos 

começarem a atuar, a personagem surge já inserida no “lameiro”, ou seja, já é vítima 

da trama sórdida do amo, proprietário das terras. Pela voz do narrador, tem-se a 

descrição da situação: 

 
... Mas ao tempo a que isto se passava, o Manuel Maçores, lá baixo, 
era procurado no lameiro por uma mulher! (COELHO, 1997, p. 233). 

 

 

É relevante ressaltar que Manuel encontra-se “lá baixo”, ou seja, sua posição 

social e moral é inferior aos demais neste momento da intriga. Os actantes que o 

condenam estão dispostos em lugares mais elevados e o olham de cima: 

 
Quando daí a pouco, desaustinado, o rapaz vadeava o rio, os do 
moinho ainda o conheceram: 
– Lá vai ele! Olha! Ou é o diabo por ele! – Lá vai ele! – É ele!  
E de pé num morro de fraga, uns poucos inda gritaram, acenando-
lhe com os chapéus e atirando-lhe pedras (COELHO, 1997, p. 234). 

 
 

O termo “fraga” que surge no trecho anterior significa “penhasco”, causando no 

leitor uma impressão ainda maior da distância psicológica que separa o protagonista 

das demais personagens que o acusam. O rio mencionado aparece, inicialmente, no 

segundo parágrafo, quando tudo estava tranqüilo e Manuel se encontrava em uma 

posição superior, acima do seu leito: 

 
 

Entre choupos, lá baixo, o rio ia azul – daquele azul vivo do céu, que 
nem uma só nuvem, ao alto, maculava (COELHO, 1997, p. 225).  
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Após as adversidades, Manuel encontra-se a vadear no leito deste mesmo rio, 

abaixo de onde estava a princípio. O rio era imaculado, a moral da personagem 

também, mas agora se vê no mesmo nível de um de seus opositores: 

 
... Bem calculado, àquela hora já o João Ferrador estava da outra 
banda do rio, com os cabos e o regedor, alarpardados num monte de 
silvas (COELHO, 1997, p. 234). 

 
 

As condições sociais, implicitamente aludidas na menção ao espaço, denotam a 

exploração do rico proprietário em relação aos demais trabalhadores. Conforme se 

nota pelos diálogos em discurso direto das personagens, pelo menos três homens 

dormiam no palheiro, incluindo Manuel. Portanto, a ausência de uma descrição do 

local onde o protagonista vivia deve-se ao fato deste realmente não possuir um teto. 

Tem-se apenas a menção de seus ambientes de trabalho e da casa do próprio José 

Tomás. 

 Em Singularidades de uma rapariga loura, há uma forte tendência realista de 

descrever minuciosamente o espaço, de forma a demonstrar também como este 

ambiente exterior influencia a personagem em transição, como apontamos ao final 

do primeiro capítulo. No entanto, enquanto o conto queiroziano ocupa-se da crítica 

ao Romantismo e da divergência entre as aparências e a essência no convívio 

social, o conto trindadiano preocupa-se em retratar fielmente a vida rústica do campo 

e as injustiças sociais. Dessa forma, enquanto o quarto de Macário é descrito em um 

longo parágrafo ininterrupto, com especial ênfase à sua escrivaninha, o local em que 

Manuel , que é analfabeto, dorme é inserido em um simples diálogo, que dispensa 

descrição: 

 
– Comas minhas mãos! E disse-me ainda agora o José Felício, que 
dorme também no mesmo palheiro, que ele essa noite não foi lá! 
(COELHO, 1997, p. 232). 

 
 

Portanto, apesar das diferenças, Trindade Coelho busca sempre associar a 

psicologia das personagens com as paisagens de modo a formar um todo 

significativo e Eça de Queiroz nunca separa a caracterização de suas personagens 

do espaço em que vivem, o que torna ambas as obras fiéis representantes do 

movimento realista. 
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CAPÍTULO III  

 

A LINGUAGEM DO CONTO REALISTA PORTUGUÊS: A DIFERENCIADA 

ESCOLHA LEXICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 O léxico no fazer ficcional da máscara em Singularidades de uma rapariga 
loura e Manuel Maçores 
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O Realismo a que nos referimos neste trabalho designa o movimento de idéias 

que prevalece na Europa na segunda metade do século XIX e que identifica uma 

postura em que a realidade palpável torna-se a preocupação primordial das artes e 

da literatura, opondo-se ao idealismo do Romantismo que privilegia a fantasia. Em 

Portugal, referimo-nos especificamente ao movimento que se configura a partir da 

“Questão Coimbrã”, em 1865. Sobre a transição entre os dois movimentos, Elenir 

Aguilera de BARROS (1986, p. 11), afirma que: 

 
A literatura romântica, atendendo ao gosto do público burguês, se 
mostra inadequada para exprimir as inquietações sociais, os novos 
valores. Daí o aparecimento do Realismo que se propõe a defendê-
los, acusando o Romantismo de virar as costas para a vida 
contemporânea. 
 

 

 Dessa forma, o Realismo critica o alheamento romântico da realidade, 

transformando a Literatura em instrumento de denúncia e combate social: 

 
Voltado para o seu tempo, o escritor realista se dispõe a retratar e 
analisar a vida que observa, denunciando-lhe as mazelas, num 
esforço de captar e mostrar a realidade como se apresenta [...] A 
uma concepção de mundo satisfeita e acomodada, de extração 
pequeno-burguesa, contrapõe a análise da classe média decadente 
(BARROS, 1986, p. 11). 
 
 

Os resquícios românticos de Singularidades de uma rapariga loura não se 

caracterizam como uma volta ao passado e nem mesmo como idealismos não 

superados, constituem-se, porém, em uma denúncia da mentalidade romântico-

burguesa vigente até então. O conto, por sua brevidade, torna-se o instrumento ideal 

para que o autor demonstre as conseqüências imediatas do idealismo burguês e, 

principalmente, das máscaras sociais utilizadas por esta classe para obter um 

reconhecimento social.  

Em Manuel Maçores, a preocupação não é mais demonstrar as desmedidas do 

Romantismo, mas mantém-se a finalidade de conhecer a realidade e apontar seus 

defeitos. Alguns críticos vêem, neste conto, uma forte tendência a idealizar as 

relações sociais transmontanas, ou ainda atribuem-lhe um aspecto de fatalidade 

passional ao estilo camiliano a que estão fadados seus protagonistas. Propomos, 
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entretanto, que a observação crítica no conto trindadiano seja o eixo condutor da 

trama, apesar de cifrada na história 1. A Crítica está implícita desde a descrição do 

espaço até à transformação da personagem. O que alguns chamariam de 

idealização, denominamos lirismo, característica, por vezes, encontrada no conto 

realista português, como afirma BARROS (1986, p. 16): 

  
 

Outra tendência do conto português da época realista é o lirismo. À 
primeira vista incompatíveis, as duas linhas convivem, entretanto, 
harmonicamente: de um lado, a crítica social segundo os padrões do 
Realismo francês; do outro, o apego à terra, o amor ao humilde  
habitante do campo. A visão do campo como último reduto de 
valores morais, a que convém retomar como única salvação, põe à 
mostra o veio lírico-sentimental característico do português.  

 
 

A denúncia das condições de trabalho injustas do camponês, de sua 

subordinação aos mandos e desmandos dos grandes proprietários, como também 

do analfabetismo mostra a adesão de Trindade Coelho às propostas da estética 

realista. Porém, a observação do mundo circundante mostra-se muito mais acurada 

do que nos primeiros escritos realistas do período. O conto apresenta maior 

objetividade no enfoque do real conforme o narrador torna-se mais ausente. 

Portanto, nota-se um desenvolvimento no realismo português entre o primeiro conto 

realista, Singularidades de uma rapariga loura, com a geração de 70, e Manuel 

Maçores, com a geração de 90, no que concerne à representação racional do real 

sensível.   

         Em ambos os contos, as personagens utilizam-se de máscaras 

comportamentais para serem aceitas socialmente. Em Singularidades uma rapariga 

loura, Macário orgulha-se de sua família ser reconhecida por sua linhagem de 

homens honrados e honestos. Observamos, neste fator, traços de um determinismo 

hereditário que Macário também se esforça em manter perante a sociedade. O 

protagonista, porém, espera encontrar a mesma retidão em sua noiva, cujo caráter 

tem seu reconhecimento ameaçado por seus sensores: tio Macário, por saber quem 

fora o autor no roubo dos lenços, o eclesiástico, no episódio do roubo da moeda e o 

caixeiro quanto ao anel. Enquanto recusa-se a aceitar os indícios e os alertas dos 

demais actantes, Macário torna-se conivente com a manutenção da máscara social 

de Luísa, pois, como afirma Starobinski (2001, p. 62):  
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O prazer, mais uma vez, residirá menos em um laço “real” com uma 
pessoa (em uma ‘’relação de objeto’’) do que no livre jogo com um 
reflexo complacente. 
O ‘’comércio’’ que assim se entabula é o do mesmo com o mesmo; a 
diferença é reduzida a ponto de não ser mais geradora de conflito, 
mas de cumplicidade. 
 
 

 Portanto, Macário deseja ver seus valores de honradez refletidos em Luísa. 

Quando a sociedade a reconhece verdadeiramente como ladra, ou seja, quando 

suposições tornam-se certezas, o protagonista não consegue mais enxergar em sua 

noiva a máscara que ele mesmo ajudara a construir, ou seja: 

 
 Ele integra-se nesse campo tanto mais necessariamente quanto é 
certo que sua cumplicidade implícita com Luísa, ligada à sua 
impalpável gemealidade, é publicamente denunciada desta vez, e ele 
já não pode fingir ignorar a ordem e a lei. É claro, todavia, que 
condenando Luísa ele se condena a si mesmo e paga a sua opção 
com remorsos que não terão fim (PIWNICK, 1993, p. 878). 

 
 

Sendo assim, o uso da máscara é sustentado por ambas as personagens, com 

o auxílio do narrador, pois a protegem do mesmo modo. Observa-se que nem o 

narrador, em discurso indireto, nem o protagonista, em discurso direto, utilizam-se da 

palavra “roubo” para designar os desaparecimentos dos objetos de valor. Lê-se: 

 
Macário [...] mal reparou no seu ordenado que lhe foi pago em pintos 
às três horas, e não entendeu bem as recomendações do tio e a 
preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento dum pacote de 
lenços da Índia (QUEIROZ, 2000, p. 45). 

 
Mas, de repente, a peça, correndo até à borda da mesa, caiu para o 
lado do regaço de Luísa, e desapareceu, sem se ouvir no soalho de 
tábuas o seu ruído metálico (QUEIROZ, 2000, p. 50). 
 
– Tem razão. Era distracção. Está claro! Esta senhora tinha-se 
esquecido. É o anel. Sim, sim, senhor, evidentemente... Tem a 
bondade. Toma, filha, toma. Deixa estar, este senhor embrulha-o. 
Quanto custa? 
Abriu a carteira e pagou (QUEIROZ, 2000, p. 62)..  
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Camuflando os fatos ao classificá-los como “desaparecimentos”, “distrações”, 

ou ainda, culpando o beneficiado pela “subtração”, a personagem Macário tem a 

tradição de honradez de sua família mantida e Luíza tem seu lugar garantido na 

sociedade pequeno-burguesa. Em Manuel Maçores, o uso da máscara da culpa 

garante ao protagonista também a proteção de uma aparência social, não sua, mas 

de Maria Rosa que precisa ter sua dignidade preservada. 

A diferença no uso ficcional da máscara entre o conto queiroziano e o 

trindadiano encontra-se nas técnicas ficcionais utilizadas para construí-la e para 

desvelá-la. Enquanto em Singularidades de uma rapariga loura, a máscara é formada 

a partir do discurso direto e revelada pelo indireto, em Manuel Maçores é tanto 

construída como revelada pelo discurso direto. Aproximando a máscara à idéia do 

teatro, STAROBINSKI (2001, p.63) nos auxilia na compreensão desta construção 

ficcional: 

 
É aqui que se vêem os papéis (daquele que se expõe ao julgamento, 
daqueles que possuem a prerrogativa de julgar) revelar todo o seu 
aspecto teatral. Se é possível ausentar-se atrás da coisa escrita, por 
que não se ausentar atrás da coisa dita, como um ator que 
representa a sua parte à perfeição? 

 
 

 Observamos, portanto, que ao passo que a personagem do conto queiroziano 

se esconde “atrás da coisa dita” (discurso direto) e seu narrador revela sua máscara 

através da “coisa escrita” (discurso indireto) e de suas escolhas lexicais, no conto 

trindadiano, “a coisa dita” (discurso direto) predomina, uma vez que o narrador abre 

espaço para a expressão da personagem também quando esta opta por sua 

transformação, apresentando também uma estrutura lexical que lhe é peculiar. 

 O segredo que estas máscaras escondem serve para fortalecer as 

personagens, pois o desvelar deste recurso as enfraquece levando-as à exclusão da 

sociedade: Manuel é preso, ao passo que Luísa e Macário, seu cúmplice 

inconsciente, são obrigados pelas circunstâncias a se separar e partir. Afinal, “todo 

segredo é um poder que se dá sobre si” (STAROBINSKI, 2001, p. 279).  

O movimento de formação e desconstrução da máscara ficcional ocorrem em 

sentido inverso em cada conto. Enquanto em Singularidades de uma rapariga loura 

a máscara de Luísa é desvelada ao longo do conto, em Manuel Maçores ela é 

construída pela personagem no decorrer da narrativa, sendo que em ambos os 
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percursos, o campo lexical referente às cores possui papel relevante na 

transformação das personagens.  

No conto queiroziano, como já mencionamos anteriormente, os tons 

relacionados ao branco e rosa aparecem associados a uma suposta pureza e 

franqueza de caráter de Luísa, surgindo, portanto, em momentos em que a 

personagem ainda se encontra mascarada, como observamos na seguinte 

passagem: 

 
Reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e 
amorosa pequenez da sua mão, com uma unha mais polida que o 
marfim (QUEIROZ, 2000,p. 49) 

 
 

Do mesmo modo que a personagem se mascara, o branco também surge, por 

vezes, implícito em substantivos que remetem a ele como o termo “marfim” presente 

neste trecho, ou ainda como “porcelana”, “pomba” e “neve” como já observamos em 

outras ocasiões. A cor azul também possui a função de demonstrar a pretensa 

docilidade de Luísa por meio da descrição de seus olhos ou de seus trajes: 

 
 

Luísa trazia um vestido de lã azul, que arrastava um pouco, dando 
uma ondulação melodiosa ao seu passo, e as suas mãos 
pequeninas estavam escondidas num regalo branco (QUEIROZ, 
2000, p.61). 

 
 

Em Manuel Maçores, o azul, que no conto queiroziano denotava o mundo de 

aparências de Luísa, apresenta um sentido de resgate da pureza rústica da vida 

campesina, sendo utilizado para descrever também o olhar, mas, principalmente a 

cor do rio e do céu, ou seja, de elementos naturais. Já o branco surge 

freqüentemente para caracterizar Tio Candana, enfatizando a bondade real, a 

experiência e a sabedoria que a idade tráz. Nota-se que, inversamente ao conto 

queiroziano, as passagens referem-se à verdadeira personalidade da personagem. 

Embora não se associe ao protagonista, a cor branca contrasta, ao longo do conto, 

com a podridão encontrada no lameiro do amo. Lê-se: 

 
E mais que tudo, certa conversa que tivera com o velho, poucos dias 
antes [...] de manta ao ombro como sempre, o seu cajado, o seu 
bornal e a sua marmita, parecendo um peregrino de barbas brancas, 
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e nos olhos azuis, muito doces, uma bondade que parecia de santo 
(COELHO,1997,p.226). 

 
 
  A cor vermelha possui significações opostas em ambos os contos. Em 

Singularidades de uma rapariga loura, aparece em um tom mais vivo: o escarlate. 

Este tom surge nos dragões que bordam a seda branca, sugerindo uma mancha na 

aparente integridade de Luísa. A precisão de detalhes na descrição do leque da 

personagem e a inquietude que este objeto provocara em Macário, mostram-nos sua 

relevância para a narrativa, uma vez que também possui, entre outras, a misteriosa 

função de esconder um rosto. Observa-se na passagem a seguir o contraste 

provocado por suas cores: 

 
Leque que preocupou Macário: era uma ventarola chinesa, redonda, 
de seda branca com dragões escarlates bordados à pena, uma 
cercadura de plumagem azul, fina e trêmula como uma penugem e o 
seu cabo de marfim, donde pendiam duas borlas de fio de ouro, tinha 
incrustações de nácar à linda maneira persa (QUEIROIZ, 2000, p. 
43). 

 
 

A plumagem azul que cerca o leque nos remete novamente ao mundo de 

aparências em que vive Luísa, pois, apesar de sua existência, não somos impedidos 

de enxergar o contraste que possui em sua composição. Do mesmo modo, ao final, 

os vultos não impedem que Macário observe seu vestido azul enquanto parte. Estas 

relações reforçam a visão de que o protagonista compactua para a manutenção da 

máscara de sua noiva, uma vez que, como afirma GONÇALVES (2001, p. 46): 

 
Quer a penugem quer os vultos não impedem completamente que se 
aviste algo, mas também não deixam ter uma visão clara dos 
objetos, Macário não foi capaz de, no imediato, ler a essência do 
caráter de Luísa, mas também não ficou impedido de o conhecer.  

 
 

Denunciando um comportamento que é vergonhoso aos olhos da sociedade, o 

tom escarlate dos dragões que se destaca sobre o branco de seu leque é o mesmo 

que cobrirá o seu rosto ao ser desmascarada: 

 

– Eu! – disse Luísa, com a voz baixa, toda escarlate (QUEIROZ, 
2001, p. 62).  
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A cor vermelha também se torna relevante à compreensão do conto Manuel 

Maçores, surgindo, porém, com certo tom naturalista ao não ser mencionado 

explicitamente, mas ao configurar-se através da imagem do sangue que escorre 

pelas narinas do protagonista, a qual surge em dois momentos durante a construção 

da máscara da culpa, que observamos nas seguintes passagens: 

 
– E é que não juro falso – anuiu o outro. 
– Então que mais queres? 
... Queria – hesitava ainda o João Ferrador. – É que o rapaz, demais 
a mais assistira à autópsia do Candana, de princípio a fim... – Por 
sinal – pormenorizou – que até o sangue se lhe voltou do nariz. 
Todos viram. Parecia uma goteira quando está a chover. 
– Deixa – desdenhou o pormenor o lavrador. – Que demônio tem 
isso? – E já com pressa: - Está decidido! Larga-me mas é, tu, a 
espalhar a nova – “que quem matou o Candana foi o rapaz” 
(COELHO, 1997, p. 230-231). 

 
 

Em outro momento mais adiante: 

 
Sentara-se esbaforida – “capaz de arrebentar!” 
– Mas então? Mas porquê? – rodearam-na todos. 
Quando vi ontem soltar-se-lhe o sangue – tate! -, disse logo comigo: 
aqui está quem matou o Candana! Não to disse eu logo, ó Regina? 
(COELHO, 1997, p. 232-233). 

 
 

A informação que inicialmente fora considerada como um “pormenor” ganha, na 

transformação de Manuel, um caráter de prova verossímil e irrefutável de sua culpa, 

demonstrando a força que as explicações “científicas” tinham sobre os fenômenos 

sociais. O sangue passa a representar uma prova da “culpa” de Manuel, ou ainda, 

uma evidência de seu caso patológico. O mundo das aparências, neste caso, não é 

caracterizado pela cor branca ou azul, como no conto queiroziano, mas pela 

vermelha, uma vez que se trata de um homem puro, optando por uma máscara 

criminosa, enquanto Luísa é uma criminosa com uma máscara pura.                          

 A pureza da vida simples do campo confronta-se com o autoritarismo e a 

exploração dos grandes proprietários sobre os camponeses, apresentando cores 

bem definidas para esta representação. Inicialmente, temos cores vivas como o azul 
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do rio e do céu, o verde dos “choupos”, do “carvalho”, da “figueira” e das “silvas” 

demonstrando a beleza do ambiente campesino, mas, em seguida, observamos a 

predominância de um tom pálido e desbotado nas imagens desenhadas pelo autor.  

Substantivos como “lameiro”, “colmo”, “palha”, “choça”, “cabana”, “palheiro”, que 

se repetem ao longo do conto, auxiliam na construção deste espaço “sem cor”, ou 

ainda, de cores fracas que denotam sofrimento, também por estarem associados a 

um assassinato, manchando a paz natural que o verde e o azul sugeriam. Apesar de 

questões como a exploração da mão-de-obra dos homens do campo não serem 

abordadas explicitamente, a escolha destes léxicos denuncia também as condições 

de vida precárias dos trabalhadores rurais no período.     

 Em Singularidades de uma rapariga loura, a cor desbotada, como já 

observamos anteriormente, também designa a realidade, ou seja, o verdadeiro 

caráter de Luísa representado pelo louro dos seus cabelos, indicando uma 

personalidade “débil, aguada, nula”. Portanto, em ambos os contos, a fraqueza da 

cor representa a realidade desvelada, sem fantasias ou recursos que mascarem 

seus verdadeiros defeitos, sendo reveladas pelas vozes de seus respectivos 

narradores.  

Por fim, a cor preta surge em Manuel Maçores novamente pela utilização de um 

substantivo: “melro”, como observamos nos seguintes trechos: 

 
Mas como ávida dele era por fora, hoje numa feira, amanhã noutra, 
deixara o ferrador na cola do “melro” – ameaçando-o, se desse pio, 
de lhe fazer o que faria ao outro... (COELHO, 1997,p. 229). 
 
– Sossegue! – tornara-lhe o João. – Não me espante vossemecê a 
caça com algum destampório lá por casa, e o resto deixa-mo cá. O 
mal já se não remedeia, e o ponto agora é apanhar o “melro” 
(COELHO, 1997, p. 229). 
 
– Até que já sei quem é o “melro”, Sr. Compadre! É o Manuel! 
(COELHO, 1997, p. 229). 

 

 

O termo “melro”, utilizado para apelidar o protagonista, literalmente, designa um 

pássaro canoro preto de bico alaranjado, mas, figurativamente, como nestas 

passagens do conto, indica um indivíduo sagaz ou espertalhão. Portanto, no conto 

trindadiano, o preto surge relacionado ao que Manuel parece ser por ter entrado no 

quarto de Maria Rosa sem a autorização de José Tomás e não à sua essência.  
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No conto queiroziano, como mencionado no Capítulo I, o preto surge em nítido 

contraste com o branco nas caracterizações da mãe Vilaça, como lemos no seguinte 

trecho: 

 
Macário, que estava em chinelas, começou a lembrar-se daqueles 
cabelos negros e fortes e daqueles braços que tinham a cor dos 
mármores polidos (QUEIROZ, 2000, p. 42). 

 
 

Este encontro cromático, que gera uma imagem sensual de Vilaça, auxilia na 

construção da máscara de Luísa a medida que se opõe às características 

supostamente idealizadas da filha, ou seja, enquanto a mãe é caracterizada por  

termos como”negros”, “fortes” , “soberba” e “mármore” , Luísa é “loura”, “fina”, 

“fresca” e de “porcelana”. Luíza não se destacaria se todas as mulheres do conto 

fossem semelhantes. Portanto, a noiva de Macário parecia-lhe perfeita, 

“transparente”, ao passo que as demais possuíam sempre um lado “negro”. Segundo 

PIWNICK (1993, p.873): 

  
 

É na perspectiva desta oposição entre as realidades concretas da 
vida e as quimeras da idealização que se deve analisar o retrato de 
Luísa e o da “mãe Vilaça”, marcando a reacção de Macário face às 
duas mulheres o eixo do contraste, ao materializar a dualidade 
romântica corpo-espírito.   

 
 

 Nota-se que as cores que constroem as máscaras em Manuel Maçores estão, 

em maior parte, relacionadas a elementos naturais através da escolha de 

substantivos concretos como “melro”, “sangue”, “rio”, “céu”, “nuvem”, “figueira”, 

“carvalho”, “silvas”, “palha”, “lameiro”, “bois”, entre outros. No entanto, em 

Singularidades de uma rapariga loura, prevalece a menção direta aos tons: “branca”, 

“preta”, “rosa”, “azul”, “roxa”. Esta incidência se estabelece pela recorrente utilização 

do discurso direto, no conto trindadiano, e do indireto no queiroziano.  

Em Singularidades de uma rapariga loura, a maior interferência do narrador 

proporciona mais oportunidades para descrições minuciosas do espaço e das 

personagens, acarretando constantes adjetivações que não surgem apenas em 

relação às cores, mas também a outras características de Macário (“nervoso”; 

“sensível”; “linfático”; “tímido”; “escrupuloso”; “fiel”; “ingênuo”; “impressionado”; 
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“enfastiado”; “pesado”; “seco”; “vagaroso”; “infiel”; “firme”; “distraído”; “abstrato”; 

“pueril”; ”reto”; “severo”; “sentimental”; “desamparado”; “solitário”; “desesperado”; 

“saturado”; “grosso”; “forte”; “duro”; “fero”; “trêmulo”; “calado”) e de Luísa (“fina”; 

“fresca”; “loura”; “asseada”; “moça”; “flexível”; “tenra”; “mimosa”; “delicada”; 

“simples”; “meiga”; “amorosa”; “distraída”; “espiritual”; “arcangélica”; “passiva”; 

“clara”; “serena”; “repousada”; “fugitiva”; “pequenina”; “trêmula”; “assombrada”; 

“enfiada”; “descomposta”; “ladra”).  

Cada adjetivo representa um juízo de valor que é aplicado às personagens pelo 

narrador. Dessa forma, conforme estes termos são utilizados repetidas vezes, 

passa-se a configurar uma maior parcialidade em relação aos fatos narrados. Pelos 

adjetivos escolhidos para caracterizar Macário, nota-se a angústia e a inquietação 

que o convívio com a rapariga loura lhe gerava, enquanto, por aqueles atribuídos a 

Luísa, observa-se a idealização gerada por sua figura e o gradativo desvelar que 

culmina com o taxativo rótulo de “ladra”. 

Em Manuel Maçores, porém, pela distância que o narrador mantém dos 

acontecimentos e pelos poucos momentos em que se expressa, propiciando o livre 

diálogo entre as personagens, reduz-se o uso de adjetivos, que surgem com mais 

expressividade apenas no uso das cores, as quais, por vezes, como vimos, também 

vêem associadas a substantivos, cujo uso é muito mais freqüente. O protagonista 

utiliza-se do adjetivo uma única vez para se definir “pobre”, o narrador para 

apresentá-lo “órfão”, José Tomás ao considerá-lo “malandro”, e o povo, o actante-

oponente, ao chamá-lo “malvado”. Esta redução do uso do adjetivo, no decorrer do 

desenvolvimento da literatura realista, ocorre pela busca cada vez mais intensa da 

observação imparcial do real, evitando a emissão de juízos subjetivos que seu uso 

excessivo pode gerar.  

Nota-se que a preocupação com a representação fiel dos acontecimentos 

observados e da linguagem falada torna-se ainda mais acentuada com Trindade 

Coelho, que pertence à geração posterior a 70. Segundo Roland BARTHES (1971, p. 

98): 

 
 

Nesses momentos em que o escritor acompanha as linguagens 
realmente faladas, não mais a título pitoresco, mas como objetos 
essenciais que esgotam todo o conteúdo da sociedade, a escritura 
toma como lugar de seus reflexos a fala real dos homens; a literatura 
não é mais orgulho ou refúgio, começa a tornar-se um lúcido de 
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informação, como se devesse primeiro aprender, reproduzindo-o, o 
pormenor da disparidade social; ela se propõe dar conta 
imediatamente, antes de qualquer outra mensagem, da situação dos 
homens murados na língua de sua classe, de sua região, de sua 
profissão, de sua hereditariedade ou de sua história.  

 
 

Dessa forma, a partir do discurso direto, do livre acesso às falas das 

personagens, temos a identificação da classe social e da região em que vive 

Manuel. A simplicidade de suas palavras e expressões, os vocativos, as constantes 

exclamações, as contrações e o surgimento de aféreses (“Inda”), síncopes (“plas”) e 

apócopes (“Ti”) inesperadas caracterizam a linguagem campesina e, 

conseqüentemente, apontam a uma desigualdade social, culminando, ao final, com 

a impossibilidade do protagonista de se reconhecer, condição metaforicamente 

simbolizada pela incapacidade de ler o próprio nome. Manuel Maçores agora é o 

“455”, ou seja, apenas mais um número entre tantos na mesma condição de 

submissão aos mandos e desmandos dos grandes proprietários rurais do período. 

Portanto, considerar este conto livre de críticas sociais consiste em ignorar as 

informações que o uso da linguagem falada nos proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 Paralelos entre a personagem romântica e a realista 
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Os resquícios românticos de Macário, no conto queiroziano, tornam-no, como ele 

mesmo se denomina, um “guarda-livros sentimental”, habituado a rompantes de 

choro nos momentos em que seu “destino nupcial” parece ameaçado. 

Contrariamente, a personagem realista de Trindade Coelho reprime manifestações 

emotivas excessivas, mantendo maior equilíbrio nas adversidades, como 

observamos na seguinte passagem: 

 
 

Maçores [...] represando as lágrimas com violência, perguntou “como 
se lia aquilo” (COELHO, 2000, p. 235). 

 
Encontrou-a toda embrulhada no seu xale, tiritando de frio. Macário 
chorou (QUEIROZ, 2000, p. 56). 
 
 
 

 Este “destino nupcial” pelo qual Macário sente-se envolvido não existe na 

concepção de Manuel. No conto trindadiano, o protagonista tem ciência dos reais 

entraves sociais à concretização de seus anseios amorosos em relação a Maria 

Rosa, afinal, concluíra que “nunca chegaria a casar com ela”. Por possuir o controle 

efetivo de sua vida, não sendo, portanto, guiado por um destino, Manuel age 

conforme as adversidades sociais lhe são apresentadas, sem esperar que o acaso 

resolva os impasses e sem “ruminar febrilmente a sua dor” como o faz Macário. 

 Pela aplicação dos adjetivos, já destacados anteriormente, observamos que a 

inquietação de Macário ao levar a emoção ao exagero deturpa seu ato mental, 

incapacitando o raciocínio calmo e perspicaz. Manuel, porém, ponderando sobre 

como ocorrera o namoro entre ele e Luísa e sobre os experientes conselhos de 

Candana a respeito de fugir de tentações casando-se, apresenta-se muito mais 

questionador e racional. Sua lógica também é mais apurada, como demonstrado 

quando “medira todo o abismo” em que se encontrava. 

Este caráter questionador está ausente em Macário que idealiza, não apenas 

Luísa, mas também o seu relacionamento amoroso de maneira tipicamente 

romântica. O próprio protagonista tem a expectativa de um final feliz para o seu caso 

e para sua história. Dessa forma, o leitor é conduzido à mesma espera, visando sua 

aproximação e compreensão dos sentimentos que levaram Macário a ser enganado. 

No trecho a seguir, observa-se como o narrador se encarrega de envolver o leitor 

pela mesma sensação vitoriosa de felicidade que sentia a personagem: 
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De sorte que o casamento foi decidido para dali a um mês. E Luísa 
começou a tratar do seu enxoval. 
Macário estava então na plenitude do amor e da alegria. 
Via o fim da sua vida preenchido, completo, radioso. (QUEIROZ, 
2000, p. 59-60). 

 
 

Em Manuel Maçores, porém, o protagonista apresenta-se mais racional, 

mostrando-nos ciência, inclusive, da alteração de seu estado normal de equilíbrio 

devido à sua relação com Maria Rosa ao afirmar: 

 
 

Mas agora, há uma temporada ando mesmo com a cabeça perdida 
(COELHO, 1997, p. 227).    

 
 

Sua capacidade avaliativa crítica perante a situação em que se encontra, como 

também em relação aos envolvidos nela, o auxiliará na decisão que tomará ao final 

do conto. Desse modo, o leitor é envolvido progressivamente por comentários, 

muitas vezes em discurso indireto livre, a respeito do pai de Maria Rosa ser “ríspido 

demais”, de que Maria Tereza sabia sobre “o pecado dos dois” e que a 

“enganavam”, além de outros, demonstrando que Manuel sabe dos riscos de deixar-

se conduzir por emoções excessivas, em detrimento da razão, como se lê na 

seguinte passagem: 

 
 

Amando-o como doida, a Maria Rosa, maiores perigos corria a 
rapariga, afinal! (COELHO, 1997, p. 229).    

 
 
Pela voz do narrador, observa-se que o protagonista de Manuel Maçores, apesar 

de seus sentimentos, consegue medir a gravidade de seus atos frente à sociedade 

em que se insere; já, Macário compactua com o social de modo menos crítico. 

Dessa forma, a personagem queiroziana tenta adaptar-se à sociedade visando a 

aceitação, enquanto Manuel busca atenuar os efeitos desta convivência que sabe 

ser nociva aos que nela se integram, principalmente, havendo diferenças de classes 

tão evidentes. Nota-se que, no decorrer do desenvolvimento da escrita realista, as 
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questões sociais tornam-se cada vez mais, evidentemente, responsáveis pelas 

atitudes humanas. Segundo SEGOLIN (1978, p. 44): 

 
No romance realista, o herói é normalmente um herói derrotado e 
descaracterizado [...] E se pensarmos que, no caso, o oponente é, a 
rigor, um actante pluralizado por vários atores, é fácil explicar porque 
as narrativas com estas características foram entendidas como 
denunciadoras da ação determinante do grupo e do meio social 
sobre a vontade do indivíduo.   

 
 

 Em ambos os contos, o meio social possui influência significativa sobre a 

vontade das personagens, mas, em Manuel Maçores, a pluralização do actante-

oponente, formado por José Tomás, pelo ferrador e pelos demais trabalhadores, 

torna a denúncia mais explícita, configurando-se como principal objeto a ser 

trabalhado literariamente. No entanto, esta intervenção do actante-oponente não 

transforma o interior da personagem, mas apenas a máscara social que utiliza. Pelo 

trabalho lexical, observa-se que Manuel não se torna assassino pela utilização direta 

deste termo, mas passa a ser responsabilizado por uma ação: ter matado Tio 

Candana. Ao retomarmos os momentos em que o protagonista fora acusado, 

encontramos os seguintes trechos:  

  
 

– Empurrar-lhe a morte do José Candana, que dizes? – aventurou o 
lavrador (COELHO, 1997, p. 230). 
 
 
– Está decidido! Larga-me mas é, tu, a espalhar a nova – “que quem 
matou o Candana foi o rapaz” (COELHO, 1997, p. 231). 
 
 
– Quem matou o José Candana foi ele! Ele é quem matou o José 
Candana! Seguro que ainda o não sabias?... (COELHO, 1997, p. 
232). 
 
 
Aqui está quem matou o Candana! (COELHO, 1997, p.233). 
 
– O pai que te bota as culpas do José Candana! Que quem matou o 
pastor que foste tu! (COELHO, 1997, p.233). 
 
 
“Fora então ele que matara o Candana, acabou-se! Que matara o 
Candana e o roubara!” (COELHO, 1997, p. 234).  
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 Em nenhum momento, Manuel é chamado de assassino, ocorrendo apenas a 

repetição da ação negativa. A personagem torna-se má pela aparência que suas 

ações provocam, ou seja, por não ter dormido no palheiro, pelo sangue que lhe 

corria pelo nariz, por não poder contar a verdade sobre onde estivera, além da 

posterior confirmação que ela mesma proporciona ao conduzir sua condenação final, 

não permitindo sua defesa e sendo incisiva: 

 
– Ponham-se as algemas e vamos lá (COELHO, 1997, p. 235). 

 

 Portanto, sua descaracterização como herói encontra-se na natureza de suas 

ações. Sua essência, entretanto, permanece altruísta se considerarmos o motivo 

que o leva a sua transformação em culpado pelo crime, que concerne à proteção da 

dignidade de Maria Rosa frente à opinião pública. Dessa forma, em relação à 

personagem realista, nota-se que: 

 
 

 É fácil constatar que a mera substituição de alguns predicados de 
ação definidores de determinado actante por seus correspondentes 
negativos ou opostos não altera a linearidade básica da personagem 
tradicional, mas de qualquer maneira sua esfera de funções acaba 
sendo transformada, dando origem, deste modo, a uma personagem 
nova (SEGOLIN, 1978, p. 45).  

 
 

Em Singularidades de uma Rapariga Loura, porém, a descaracterização do 

herói não implica na heroicização do antagonista, como também não se transforma 

em um anti-herói, caracterizando-se apenas como um não-herói. No entanto, tanto 

Macário, com resquícios românticos, como Manuel, fundamentalmente realista, 

enfrentam empecilhos sociais, entretanto, no conto queiroziano, a personagem 

deixa-se abater, abandonando a luta, ao passo que, no conto trindadiano, a 

personagem enfrenta estes entraves, tomando a decisão que considera a melhor 

opção para lidar com o impasse que a sociedade lhe impõe. Estas posturas surgem 

então materializadas pelo uso dos discursos indireto e direto. Macário não possui 

controle total de sua vida, deixando-se guiar por um pretenso destino, logo, 

necessita da atuação constante do narrador para contar sua história, enquanto 
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Manuel, não aceitando “defesa de casta alguma” para o seu caso, também não 

permite que outro conte sua história, atuando de modo direto durante todo o conto.    

O conto com a predominância do discurso indireto, Singularidades, em que o 

protagonista ainda possui ímpetos românticos, apresenta maior incidência, como já 

observamos anteriormente, de adjetivos que surgem pela voz do narrador, 

proporcionando a atribuição de juízos de valor a partir da aparência, impedindo, 

propositalmente, a imparcialidade no julgamento do caráter das personagens. Por 

sua vez, o conto fundamentado no discurso direto, Manuel Maçores, apresenta 

maior tendência à substantivação, em detrimento do adjetivo, que é utilizado com 

mais freqüência apenas quando a máscara da culpa começa a se configurar. O 

substantivo caracteriza-se como um retrato que o narrador permite-nos observar 

sem sua intervenção direta, guiando-nos, porém, a uma visão crítica pelo ângulo 

social que nos proporciona. 

 Embora o conto de Eça de Queiroz preocupe-se ainda com a crítica ao 

romantismo, através da elaboração de uma literatura de tese em que aborda 

posturas sociais, e o conto de Trindade Coelho limite-se à observação da realidade e 

à crítica indireta das relações e condições de trabalho do homem do campo, ambos 

os contos dedicam-se a denunciar a desarmonia da personalidade humana que se 

apresenta, constantemente, condicionada à aceitação social, impossibilitando a 

formação de um caráter totalmente bom ou mau como a literatura romântica 

costumava apresentar. Sobre esta preocupação comum aos realistas, Georg LUKÁCS 

(1975, p. 237) afirma: 

 
O abandono dos ideais de harmonia clássica possui razões sociais e 
artísticas profundas. Os realistas sérios querem restituir a vida social 
de seu tempo com uma veracidade impiedosa e, devido a isto, em 
sua visão artística, renunciam a toda a harmonia do humano, a toda 
beleza da personalidade humana harmoniosa.   

 
 

Deste modo, esta harmonia de caráter não poderia existir nos protagonistas de 

Singularidades de uma rapariga loura e Manuel Maçores, uma vez que seus autores, 

como representantes do movimento realista português, consideram a arte como 

resultado das tendências da própria vida e como instrumento para o progresso da 

humanidade. 
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 A busca por uma linguagem mais próxima do real também surge como recurso 

comum aos dois contos, notando-se, entretanto, que, no conto trindadiano, este 

trabalho configura-se de modo mais explícito devido ao uso do discurso direto e às 

particularidades da linguagem do homem do campo. Dessa forma, esta busca 

constante visa à descrição verossímil da personalidade em desarmonia das 

personagens, uma vez que “de todos os meios de descrição [...] a apreensão de 

uma linguagem real é, para o escritor, o ato literário mais humano” (BARTHES, 

1971, p.99).  

Ao trabalhar a linguagem falada pelos lavradores, através do conto rústico, 

Trindade Coelho também contribui para a socialização da linguagem literária, 

permitindo que se estenda não somente à burguesia, como também às camadas 

mais pobres da sociedade, pois, como afirma BARTHES (1971, p. 100): 

 
É só então que o escritor poderia dizer-se inteiramente engajado, 
quando sua liberdade poética se colocasse dentro de uma condição 
verbal cujos limites seriam os da sociedade, e não os de uma 
convenção ou de um público: de outro modo, o engajamento será 
sempre nominal; ele poderá assumir a salvação de uma consciência, 
mas não fundar uma ação.  
 
 

Pela comparação entre as disparidades e os aspectos comuns aos contos, 

observa-se que a utilização das técnicas discursivas e do campo lexical, ou seja, da 

Forma, se modifica de uma geração a outra, tendo em vista a adaptação do discurso 

escrito à linguagem falada, que leva o leitor a conhecer a realidade sem a 

interferência constante da voz do narrador, tornando-a mais objetiva ao aproximar o 

leitor das personagens em ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

3.3 As personagens e as intrigas singulares 
 

 

Em uma nova era de renovação literária, tanto Eça de Queiroz, como, 

posteriormente, Trindade Coelho, buscam novos intuitos e novos processos de 

análise e de manifestação artística através de fatores de ordem ideológica como o 

real, a verdade, a vida e a sociedade burguesa e rural, respectivamente. O primeiro 

luta contra a verdade transformada em sentimento pela segunda geração romântica, 

para a qual a literatura na sociedade possui uma concepção decorativa e uma 

função lúdica, e ambos os autores buscam uma concepção militante e redentora da 

obra literária.   

Apesar de seus autores viverem em uma mesma época de análise, crítica e 

observação da realidade e de almejarem a reação do verdadeiro contra o falso, as 

intrigas seguem caminhos opostos em Singularidades de uma rapariga loura e 

Manuel Maçores: o conto queiroziano demonstra o gradativo desvelar da máscara 

social, revelando o verdadeiro ser, em detrimento de sua aparência, enquanto o 

conto trindadiano apresenta a progressiva construção desta máscara da aparência, 

em prejuízo do ser. Desse modo, epílogos e prólogos se invertem, requerendo 

estratégias discursivas distintas, embora possuam a crítica aos costumes e posturas 

sociais em comum. 

O conto de Eça de Queiroz torna-se singular na literatura do período, 

primeiramente, pela inovação no tratamento temático, pois, enquanto seus 

antecessores sentimentalistas cantavam mulheres e amores idealizados com sua 

habitual alienação política e cultural, este escritor surge com a proposta de uma 

revisão nas relações pessoais, tendo em vista a submissão destas aos valores e 

interesses de caráter social. A surpresa se inicia com a constatação pelo leitor, logo 

no primeiro parágrafo do conto, de que a rapariga loura que surge no título não se 

configura como a protagonista da história, uma vez que é do ponto de vista de 

Macário que observamos o desenrolar dos fatos, sendo ele o objeto de análise.  

Em seguida, nota-se que a estrutura do conto também se apresenta inovada: há 

a formação de três níveis diegéticos em que ocorre uma variação no distanciamento 

do narrador em relação aos fatos narrados. A princípio insere-se também como 

personagem para nos contar como se tornara narratário da história de Macário, em 

um segundo momento, ausenta-se da intriga como actante, a fim de contar o drama 
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propriamente dito, embora sua mediação seja constante e perceptível. A 

configuração também de um terceiro nível diegético, interrompendo o segundo, em 

que se narra a morte do conde dos Arcos, e a retomada do anterior após sua 

conclusão proporcionam à narrativa uma ruptura da linearidade narrativa usualmente 

praticada, tornando a obra mais verossímil à medida que às histórias de vida de 

outras pessoas interferem na história de Macário, mesmo sem seu consentimento, 

por serem inevitáveis durante o convívio social.       

Através desta estrutura diegética trifásica, a intriga queiroziana demonstra a 

existência dos obscurantismos desta convivência em sociedade, conduzindo o leitor 

ao engano no julgamento do caráter de Luíza, a fim de provar, através de sua 

literatura de tese, que todos estamos propensos a sermos manipulados, em 

conseqüência do engano que cometemos ao julgarmos o outro por sua aparência ou 

pelo que ouvimos dizer sobre ele, pois, como afirma o próprio autor em Notas 

Contemporâneas: 

 
 

Um grande pintor de Paris dizia-me o ano passado: A multidão vê 
falso. Vê: em Portugal sobretudo. Pela aceitação passiva das 
opiniões impostas, pelo apagamento das faculdades críticas, por 
preguiça de exame – o público vê como lhe dizem que é. [...] Um dos 
fins da arte realista é obrigar a ver o verdadeiro (QUEIROZ, 2000, p. 
41). 

 
 

A confiança que o leitor depositava nos heróis por considerá-los detentores do 

discernimento entre o bem e o mal, desfaz-se com a criação de um personagem 

como Macário, cuja veneração por Luísa o impossibilita de “ver verdadeiro” não 

somente as ações de sua noiva, mas também as do pretenso amigo do chapéu de 

palha que desaparecera com a mulher de um alferes, deixando-o como fiador de 

uma dívida que seu determinismo familiar de retidão obriga-o a reembolsar.  

Por estas desilusões do suposto herói, Singularidades de uma rapariga loura 

proporciona ao leitor o que Eça de Queiroz se propôs a fazer através de seu 

realismo, após a publicação de As Farpas, em 1871: “fazer rir do ídolo, mostrando 

por baixo o manequim” (2000, p. 41). O ídolo cujo manequim é descoberto, neste 

conto, concretiza-se tanto na figura de Macário em relação ao leitor, que se desilude 

com a ingenuidade e incapacidade do comerciante burguês de concretizar seus 

objetivos e de identificar a verdadeira faceta de Luísa, como também na postura 
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desta frente a Macário, que, embora a cultuasse, teve a decepção de reconhecê-la 

como ladra ao final do conto. A verdade incômoda sobre a convivência social que o 

conto incita torna-o singular em uma humanidade até então acostumada ao 

individualismo e aos devaneios de uma vida idealizada literariamente, pois, como 

afirma próprio autor: 

 
 

È útil balar com os carneiros; ganha-se a estima dos nédios, as 
cortesias dos chapéus do Roxo, palmadinhas doces no ombro, de 
manhã à noite uma pingadeirazinha de glória. Mas ir sacudir, 
incomodar o repouso da velha Tolice Humana, traz desconfortos 
(QUEIROZ, 2000, p. 41-42).   

 
 

A singularidade deste conto reside também no modo como transforma, além de 

Macário, o próprio leitor em objeto de sua análise. Embora sejamos, desde o início, 

alertados pelo narrador de que o drama daquele homem fora causado por uma 

mulher, deixamo-nos envolver pela descrição angelical que faz de Luísa. Portanto, a 

“Tolice Humana”, cuja existência o autor tenta nos mostrar, não é uma característica 

unicamente burguesa, mas de todos que vivemos em sociedade. 

      As inovações trazidas ao gênero conto por Singularidades de uma rapariga 

loura abrangem ainda, como vimos no capítulo I, a influência da hereditariedade nas 

atitudes das personagens, como observamos na relação entre Macário e o Tio 

Francisco, seu duplo. O protagonista está tão condicionado às características de 

retidão e honestidade de sua família que não temos acesso a seu primeiro nome, 

bastando seu sobrenome para identificá-lo socialmente.  

Além da “raça”, o clima e as estações do ano também são determinantes na 

descrição dos acontecimentos, uma vez que é aos vinte e dois anos, em julho, 

portanto verão, que Macário conhece Luísa e se apaixona, mas, quando chega o 

inverno, o mau tempo traz consigo a má notícia de que sua noiva é uma ladra e é, 

por fim, no outono, quando toda a beleza aparente se vai, que o protagonista revela 

ao narrador todo o seu drama.  

Por fim, o conto queiroziano torna-se singular também pela ambigüidade do 

caráter da personagem, uma vez que, embora apresentando as características 

realistas mencionadas anteriormente, entrega-se à cegueira da paixão, a rompantes 

de choro e à busca de seu destino nupcial. Dessa forma, a crítica ao Romantismo 
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não surge de maneira direta pela voz da personagem, mas pela descrição indireta 

de suas atitudes através da voz do narrador.  

O conto Manuel Maçores, por sua vez, possui sua intriga singularizada pelo 

modo como são representados os hábitos e costumes do comportamento 

campesino. Tem-se a impressão de naturalidade pela relação que se estabelece 

entre os gestos descritos das personagens e os constantes diálogos, revelando mais 

que o léxico regionalista de Trás-os-montes, pois desvelam sutilezas de suas 

crenças e do convívio com os grandes proprietários detentores do poder econômico 

e político. A busca pela dimensão psicológica e pelas motivações subjacentes na 

atuação das personagens através da representação de seus hábitos é um dos 

fatores responsáveis, segundo Carlos REIS (2001, p. 289), pela existência de “cenas 

que não teriam interesse para o desvendar do mistério, mas que intentam, antes, 

representar uma multiplicidade de reações a que estariam sujeitas estas 

personagens”. 

 A acusação que este conto recebe de apresentar um realismo amável consiste, 

na verdade, em pinceladas de emoção que surgem durante a observação da 

realidade e sua representação crítica. No entanto, configura-se em uma carga 

completamente distinta àquela apresentada de forma exagerada pelos românticos, 

uma vez que se revela através da inteligência, como afirma Rogério FERNANDES 

(1961, p. 41): “É a inteligência que vem revelar – de forma ordenada e coerente – o 

que o sentimento, por si só, jamais poderia comunicar”.  

Desse modo, o realismo de Trindade Coelho não o impede de enxergar que a 

descrição pura e simples da realidade empobrece a literatura como arte se negar 

todo o sentimento que a vida também proporciona. Esta busca pelo equilíbrio é 

confirmada pelo próprio autor, no artigo sobre a obra Coração Doente, de Lourenço 

Cayola: 

 
Não deixar que a emoção intervenha na obra senão coada e afinada 
pela inteligência; e ao ter de fixar-se a palavra, isto é, de tomar 
forma, de encarnar, que aí refine de escrúpulos a inteligência – não 
só na adaptação rigorosa da palavra à idéia que se quer exprimir, 
mas também no equilíbrio da frase, no seu ritmo – enfim, na sua 
harmonia intrínseca e extrínseca [...] E o que escrevi não é mais do 
que a revelação intelectual do que tenho sentido (FERNANDES, 
1961, p. 40-41).   

 
 



 100

A inovação trazida pelo conto de Trindade Coelho consiste na habilidade do 

autor em apresentar ao leitor uma realidade observável, ao passo que também lhe 

proporciona uma emoção, sem, entretanto, deixar de ser racional em sua exposição. 

Conforme a máscara de Manuel é construída, com seu consentimento, o leitor sente-

se incapaz de julgá-lo tolo ou insensato por deixar-se condenar, como faria com 

Macário, que se entrega aos devaneios da paixão.  

Esta confiança no poder de discernimento da personagem é estabelecida, ao 

longo do conto, por sua atuação e posicionamento constantemente racionais, que o 

conduzem a um motivo explicitamente declarado: evitar que Maria Rosa se 

sacrifique no conceito dos outros, compactuando, portanto, com a proteção almejada 

pelo pai da moça. Logo, a comoção que sua atitude final provoca no leitor provém do 

fato de sermos convencidos pela própria personagem de que esta era a única 

solução possível à resolução daquele impasse, ou seja, é uma emoção que tem 

origem no pensamento lógico. Segundo Feliciano RAMOS (1947, p. 44): 

 
 

Trindade Coelho é um dos novos escritores que procuram de novo 
reabilitar a emoção, a imaginação e a intuição, não com intenções de 
domínio exclusivo, mas como realidades vivas da arte e da vida, que 
exigem que se lhe respeite a personalidade [...] Entretanto, se a 
interioridade é caráter próprio aos seus contos, ela não constitui, de 
modo algum, uma característica que exclua a inteligência e a 
observação dos sentidos.  

 
 

Este grande poder emotivo uni-se à flagrante naturalidade dos diálogos, 

originando uma arte que vai além da caracterização de tipos, pois proporciona a 

configuração de um pensamento moral e social subjacente. Tendo em vista que para 

Trindade Coelho, a Arte “é uma forma bela da Moral” e “o artista é um moralista” 

(FERNANDES, 1961, p.35), observamos que, em Manuel Maçores, o impasse do 

protagonista oscila entre conseguir sua liberdade e privar-se dela para manter a 

honra de outrem, constituindo-se, portanto, em uma questão moral, como sempre 

almejara: 

 
 

A Arte não é só a forma de Beleza: é também a forma de verdade 
[...] Em toda a emoção humana, verdadeiramente sã, há um facto de 
ordem intelectual, há uma idéia, um mundo de idéias. Despertar nos 



 101

outros essas idéias, mediante a expressão verbal da emoção, eis a 
Arte! (Apud FERNANDES, 1961, p.36). 

 
 

Recriar ambientes rústicos, moldando-o na linguagem falada através de um 

estilo simples, aproxima a Literatura de um novo público, o camponês, cuja 

educação sempre preocupara Trindade Coelho que considera sua própria literatura 

“democrata, porque nunca se ocupou senão do povo” (Apud FERNANDES, 1961, 

p.53). É a este povo rústico que o autor abre espaço para atuar, permitindo ao leitor 

acessibilidade a sua voz e a sua maneira de lidar com os percalços que a sociedade 

lhe impõe, sem se restringir à mera pintura indireta de uma ação, que já ocorrera, 

pelas palavras de um narrador. 

 A quase imperceptível mediação do narrador faz com que cada expressão 

proferida pelo protagonista e pelas demais personagens seja trabalhada 

minuciosamente para suprir as possíveis explicações do narrador que foram 

suprimidas em favor de uma representação mais verossímil dos fatos. Este trabalho 

com a forma é explicado pelo próprio autor que afirma ter feito “outras vezes, [...] 

alguma frase mais dura [...] passar por trinta formas para lhe achar a definitiva, 

[lembrando-lhe] aquilo pedaços de barro que ficaram dalguma escultura” (Apud 

FERNANDES, 1961, p. 45). 

O conto Manuel Maçores é, portanto, singular a sua época pela objetividade 

com que a intriga é trabalhada, promovendo o distanciamento do narrador e 

permitindo que a personagem decida pela própria condenação e pela conseqüente 

criação da máscara da culpa, mediante um raciocínio lógico que legitima a sua 

escolha. Representando o real de forma a aumentar a imparcialidade do narrador e 

a construção de diálogos, o leitor é convidado a também observar o mundo e a 

criticá-lo a partir de sua própria interpretação.  
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As leituras realizadas sobre os contos Singularidades de uma rapariga loura e 

Manuel Maçores induzem-nos à percepção de formas narrativas distintas no 

tratamento da verossimilhança da personagem romântica e realista. Tendo em vista 

esta disparidade, constata-se que o conto queiroziano apresenta-nos um narrador 

consciente da função de atestação que exerce sobre o drama da personagem e de 

sua importância como elemento constitutivo da narrativa. Sua atuação é essencial à 

complexidade existente no sistema da relação ser e parecer, desempenhando o 

papel de agente do retorno à razão, diante dos momentos de devaneio da 

personagem em transformação. 

Por sua participação, a princípio homo e autodiegética, transformando-se, 

posteriormente, em heterodiegética, o narrador delineia a personalidade do 

protagonista, fazendo-se, por vezes, dúbio em seus comentários, ora sentimentais 

ora racionais, a fim de ressaltar a ambigüidade do próprio caráter a ser descrito. 

Busca-se, deste modo, a verossimilhança com o real através de uma literatura de 

tese voltada à revelação do humano como aquele que se mascara em benefício do 

convívio social, porém em detrimento de seu ser. Pela construção de uma 

personagem ainda com rompantes românticos, visa-se a crítica, não apenas de um 

movimento, mas, acima de tudo, de uma postura literária que dificulta, segundo os 

ideais propostos pela geração  de 70,  a observação e a representação fiel do caráter 

humano.  

Em Manuel Maçores, porém, o narrador abre espaço à atuação da personagem, 

cabendo a ela o papel de agente da transformação de seu próprio ser. 

Conseqüentemente, o leitor observa a máscara social ficcional sendo construída 

durante o desenvolvimento das ações e as razões que levaram a sua constituição. 

Logo, enquanto, em Singularidades de uma rapariga loura, denuncia-se a existência 

do conflito interior / exterior que gera o mascaramento, no conto trindadiano, são 

reveladas suas causas sociais. Visando epílogos opostos, portanto, o primeiro conto 

direciona-se ao desvelamento da aparência, ao passo que o segundo orienta-se para 

sua construção. Por este processo, conclui-se que, em Manuel Maçores, a 

personagem realista torna-se também mais crítica, em relação tanto à sociedade 

como à figura da mulher e ao sentimento que nutre por ela, rompendo, notadamente, 

seus laços com o Romantismo.  

Nossa leitura sobre os contos de Eça de Queiroz e de Trindade Coelho apontam 

para este relevante elemento de transição: a relação narrador / personagem. Os 
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teóricos de suporte, BOOTH, GENETTE e BAKHTIN, ajudam-nos a concluir que há 

variações no distanciamento entre ambos, induzindo-nos à constatação de que, entre 

o Realismo na geração de 70 e 90, há uma presença de índices que repercutem no 

mascaramento da personagem e, conseqüentemente, nos desvios dos papéis da 

personagem em representação. 

 Entre estas técnicas, está a adoção contínua do discurso direto em substituição 

ao indireto, proporcionando menor interferência do narrador e induzindo-o à função 

específica de observador dos acontecimentos, o que torna sua mediação quase 

imperceptível. Seguindo a mesma tendência, a estrutura lexical também sofre 

modificações, uma vez que a escritura realista transforma-se de uma composição 

predominantemente adjetiva, à substantivação como meio preferencial para a 

representação mais objetiva e imparcial da realidade captada pelos sentidos.  

Nesta busca lexical pelo verossímil, notamos que as cores também possuem um 

significado relevante a esta mudança de papéis das personagens, por 

representarem, a princípio, no conto queiroziano, a idealização da figura feminina 

aparente, em contraste com seu interior inquietante, pintando de forma crítica os 

sentimentalismos que conduzem ao desengano. 

 No conto trindadiano, porém, as cores provêm dos elementos naturais 

observáveis, que nos remetem a uma visão de homem submetido a seu meio, 

existindo entre ambos uma relação determinista. Diante disto, as duas escrituras 

apresentam tendências metafóricas e, portanto, maior proximidade das artes e das 

descrições, além da visibilidade ganhar força descritiva e, por conseqüência, maior 

conscientização social na relação narrador / personagem.  

Tanto em Singularidades de uma rapariga loura, como em Manuel Maçores, a 

perfeição formal é uma busca constante e a escolha por um foco narrativo 

dramatizado e outro não-dramatizado, respectivamente, não é aleatória, pois auxilia 

na construção de um efeito que visa à verossimilhança das personagens com o real. 

Os autores em questão vêem o conto da mesma maneira, ou seja, como recriação 

da realidade através de uma elaboração estética e não como mera imitação da vida, 

seja pelo retrato da sociedade burguesa ou do homem rústico do campo, sendo a 

brevidade outro recurso ficcional que contribui para a composição deste realismo. 

No primeiro conto dito realista, Singularidades de uma rapariga loura, o narrador 

possui a função de denunciador dos desvios do caráter humano mediante o convívio 

social e representa o homem verossímil como aquele propenso ao engano devido ao 
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julgamento valorativo que faz a partir do que lhe é apresentado pela sociedade. 

Desta forma, a descaracterização do herói pela desestabilização de sua linearidade 

tradicional gera uma nova visão de homem: um ser ambíguo em constante conflito 

com o mundo exterior, mostrando, portanto, a impossibilidade de se conhecer 

inteiramente o indivíduo somente pela interpretação de sua interioridade, como 

buscavam os românticos.  

 Com Trindade Coelho, na geração de 90, a personagem tradicional unívoca 

concede lugar a prismática. O herói torna-se também mais independente da figura do 

narrador, atuando em sua construção e transformação, uma vez que não se 

descaracteriza, mas torna-se, por opção, o anti-herói, compactuando com a decisão 

do actante-oponente em condená-lo, em benefício da reputação de outrem e não de 

seu próprio ego. Em face da rarefação da diegese, através desta redução da 

presença do narrador, o homem representado passa a ser aquele que faz e se 

conduz conforme os desígnios de uma sociedade injusta, manipulada por quem 

detém o poder econômico. Pela constituição deste corpo diegético mimético, opta-se 

por denunciar a educação deturpada, a ausência de valores morais e os vícios 

sociais presentes no meio campesino.  

Diante desta nova visão de homem, observa-se a gradativa transformação da 

Literatura em um campo crítico-social. Em face desta mudança, constatamos que 

Singularidades de uma rapariga loura e Manuel Maçores são contos de preparação, 

ou seja, induzem-nos a novos olhares sobre o homem e indicam novas funções à 

Literatura portuguesa, em especial a função pedagógica que leva à reforma de 

mentalidades.   

Em relação à escritura de Eça de Queiroz, a primeira publicação de 

Singularidades, em 1874, prepara a receptividade do leitor a romances como O crime 

do Padre Amaro, cuja primeira versão seria lançada no ano seguinte, em 1875, na 

Revista Ocidental; seguido por O Primo Basílio, em 1878, O Mandarim, em 1880, A 

Relíquia, em 1887, e Os Maias, em 1888, entre outros. Nestes romances, Eça de 

Queiroz apresenta a realidade sociocultural portuguesa de maneira complexa e 

ambígua, características que surgem também na relação entre as personagens.  

Logo, o conto Singularidades de uma rapariga loura constitui-se na base 

formativa dos romances de cunho realista do autor e, conseqüentemente, dos 

demais escritores que seguiram os ensinamentos de sua geração. Compreendê-lo 
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torna-se, portanto, essencial ao entendimento do Realismo como movimento que 

privilegia o debate de idéias, induzindo o leitor à crítica política e social. 

   Embora apresente técnicas ficcionais diferentes, Manuel Maçores também se 

constitui em um conto de preparação para a leitura de obras posteriores de Trindade 

Coelho, que se caracterizam por sua densidade crítica frente à política portuguesa e 

à falta de instrução da classe trabalhadora que a impedia de exigir seus direitos. 

Entre estas obras estão O ABC do Povo, A minha Candidatura por Mogadouro e a 

Cartilha do Povo, publicadas em 1901, seguidas por In illo Tempore, em 1902, 

Primeiro Livro de Leitura, em 1903, e Manual Político do Cidadão Português, em 

1906.  

Em face disto, o conto transforma-se em um meio de difusão da cultura e do 

esclarecimento, apresentando ao povo fatos e observações que os conduz a avaliar 

sua situação social e obter uma nova arma de combate às injustiças, ao aprender a 

reivindicar os interesses das classes populares.  Esta reação torna-se possível pela 

criação de uma obra como Meus Amores, em que se inclui o conto Manuel Maçores, 

pela qual se resgata a linguagem destas camadas desprivilegiadas da sociedade, 

facilitando sua compreensão.  

Desta forma, concluímos que ambos os contos fazem a preparação do romance 

de formação, configurando-se em uma maneira pedagógica de conscientização do 

espaço crítico-social do romance em transição do Romantismo ao Realismo 

português.   
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SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA  

 EÇA DE QUEIRÓS 

I 

Começou por me dizer que o seu caso era simples – e que se chamava 
Macário... 

Devo contar que conheci este homem numa estalagem do Minho. Era alto e 
grosso: tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas brancas que se lhe eriçavam 
em redor: e os seus olhos pretos, com a pele em roda engelhada e amarelada, e 
olheiras papudas, tinham uma singular clareza e rectidão – por trás dos seus óculos 
redondos com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e resoluto. 
Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás com uma fivela; um casaco 
comprido cor de pinhão, com as mangas estreitas e justas e canhões de veludilho. E 
pela longa abertura do seu colete de seda, onde reluzia um grilhão antigo – saíam 
as pregas moles de uma camisa bordada. 

Era isto em Setembro; já as noites vinham mais cedo com uma friagem fina e 
seca e uma escuridão aparatosa. Eu tinha descido da diligência, fatigado, 
esfomeado, tiritando num cobrejão de listras escarlates. 

Vinha de atravessar a serra e os seus aspectos pardos e desertos. Eram oito 
horas da noite. Os céus estavam pesados e sujos. E, ou fosse um certo 
adormecimento cerebral produzido pelo rolar monótono da diligência, ou fosse a 
debilidade nervosa da fadiga, ou a influência da paisagem escarpada e chata, sobre 
côncavo silêncio nocturno, ou a opressão da electricidade que enchia as alturas, o 
facto é que eu – que sou naturalmente positivo e realista – tinha vindo tiranizado 
pela imaginação e pelas quimeras. Existe no fundo de cada um de nós, é certo – tão 
friamente educados que sejamos – um resto de misticismo; e basta às vezes uma 
paisagem soturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes 
brancuras de um luar – para que esse fundo místico suba, se alargue como um 
nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e fique assim o mais matemático, ou o 
mais crítico, tão triste, tão visionário, tão idealista – como um velho monge poeta. A 
mim, o que me lançara na quimera e no sonho fora o aspecto do Mosteiro de 
Restelo, que eu tinha visto, na claridade suave e outonal da tarde, na sua doce 
colina. Então, enquanto anoitecia, a diligência rolava continuamente ao trote 
esgalgado dos seus magros cavalos brancos, e o cocheiro, com o capuz do gabão 
enterrado na cabeça, ruminava no seu cachimbo – eu pus-me elegiacamente, 
ridiculamente, a considerar a esterilidade da vida: e desejava ser um monge, estar 
num convento, tranquilo, entre arvoredos, ou na murmurosa concavidade de um 
vale, e enquanto a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, ler a 
«Imitação», e, ouvindo os rouxinóis nos loureirais, ter saudades do Céu. – Não se 
pode ser mais estúpido. Mas eu estava assim, e atributo a esta disposição visionária 
a falta de espírito – a sensação – que me fez a história daquele homem dos canhões 
de veludinho. 

A minha curiosidade começou à ceia, quando eu desfazia o peito de uma 
galinha afogado em arroz branco, com fatias escarlates de paio – e a criada, uma 
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gorda e cheia de sardas, fazia espumar o vinho verde no copo, fazendo-o cair de 
alto de uma caneca vidrada: o homem estava de fronte de mim, comendo 
tranquilamente a sua geleia: perguntei-lhe, com a boca cheia, o meu guardanapo de 
linho de Guimarães suspenso nos dedos – se ele era de Vila Real. 

– Vivo lá. Há muitos anos – disse-me ele. 

– Terra de mulheres bonitas, segundo me consta – disse eu. 

O homem calou-se. 

– Hem? – tornei. 

O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, rindo 
dilatadamente; loquaz e cheio de bonomia. Mas então imobilizou o seu sorriso fino. 

Compreendi que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia de certo 
no destino daquele velho uma «mulher». Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, 
porque inconscientemente estabeleci-me na ideia de que o «facto», o «caso» 
daquele homem, devera ser grotesco. e exalar escárnio. 

De sorte que lhe disse: 

– A mim têm-me afirmado que as mulheres de Vila Real são as mais bonitas do 
Minho. Para olhos pretos Guimarães, para corpos Santo Aleixo, para tranças os 
Arcos: é lá que se vêem os cabelos claros cor de trigo. 

O homem estava calado, comendo, com os olhos baixos. 

– Para cinturas finas Viana, para boas peles Amarante – e para isto tudo Vila 
Real. Eu tenho um amigo que veio casar a Vila Real. Talvez conheça. O Peixoto, um 
alto, de barba loura, bacharel. 

– O Peixoto, sim – disse-me ele, olhando gravemente para mim. 

– Veio casar a Vila Real como antigamente se ia casar à Andaluzia – questão 
de arranjar a fina-flor da perfeição. 

– À sua saúde. 

Eu evidentemente constrangia-o, porque se ergueu, foi à janela com um passo 
pesado, e eu reparei então nos seus grossos sapatos de casimira com sola forte e 
atilhos de couro. E saiu. 

Quando eu pedi o meu castiçal, a criada trouxe-me um candeeiro de latão 
lustroso e antigo e disse; 

– O senhor está com outro. E no nº3. 

Nas estalagens do Minho, às vezes, cada quarto é um dormitório impertinente. 
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– Vá – disse eu. 

O nº 3 era no fundo do corredor. Às portas dos lados os passageiros tinham 
posto o seu calçado para engraxar: estavam umas grossas botas de montar, 
enlameadas, com esporas de correia; os sapatos brancos de um caçador, botas de 
proprietário, de altos canos vermelhos; as botas de um padre, altas, com a sua borla 
de retrós; os botins cambados de bezerro, de um estudante; e a uma das portas, o 
nº15, havia umas botinas de mulher, de duraque, pequeninas e finas, e ao lado as 
pequeninas botas de uma criança, todas coçadas e batidas, e os seus canos de 
pelica-mor caíam-lhe para os lados com os atacadores desatados. Todos dormiam. 
Defronte do nº3 estavam os sapatos de casimira com atilhos: e quando abri a porta 
vi o homem dos canhões de veludilho, que amarrava na cabeça um lenço de seda 
estava com uma jaqueta curta de ramagens, uma meia de lã, grossa e alta, e os pés 
metidos nuns chinelos de ourelo. 

– O senhor não repare – disse ele. 

– À vontade. – E para estabelecer intimidade tirei o casaco. 

Não direi os motivos por que ele daí a pouco, já deitado, me disse a sua 
história. Há um provérbio eslavo da Galícia que diz: «O que não contas à tua mulher, 
o que não contas ao teu amigo, conta-lo a um estranho, na estalagem.» Mas ele 
teve raivas inesperadas e dominantes para a sua larga e sentida confidência. Foi a 
respeito do meu amigo, do Peixoto, que fora casar a Vila Real. Vi-o chorar, àquele 
velho de quase sessenta anos. Talvez a história seja julgada trivial: a mim, que 
nessa noite estava nervoso e sensível, pareceu-me terrível – mas conto-a apenas 
como um acidente singular da vida amorosa... 

Começou pois por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava 
Macário. 

Perguntei-lhe então se era de uma família que eu conhecera, que tinha o 
apelido de «Macário». E como ele me respondeu que era primo desses, eu tive logo 
do seu carácter uma ideia simpática, porque os Macários eram uma antiga família, 
quase uma dinastia de comerciantes, que mantinham com uma severidade religiosa 
a sua velha tradição de honra e de escrúpulo. Macário disse-me que nesse tempo, 
em I823 ou 33, na sua mocidade, seu tio Francisco tinha, em Lisboa, um armazém 
de panos, e ele era um dos caixeiros. Depois o tio compenetrara-se de certos 
instintos inteligentes e do talento prático e aritmético de Macário, e deu-lhe a 
escrituração. Macário tornou-se o seu «guarda-livros». 

Disse-me ele que sendo naturalmente linfático e mesmo tímido, a sua vida 
tinha nesse tempo uma grande concentração. Um trabalho escrupuloso e fiel, 
algumas raras merendas no campo, um apuro saliente de fato e de roupas brancas, 
era todo o interesse da sua vida. A existência, nesse tempo, era caseira e apertada. 
Uma grande simplicidade social aclarava os costumes: os espíritos eram mais 
ingénuos, os sentimentos menos complicados. 

Jantar alegremente numa horta, debaixo das parreiras, vendo correr a água 
das regas – chorar com os melodramas que rugiam entre os bastidores do Salitre, 
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alumiados a cera, eram contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa. Além 
disso, as tempos eram confusos e revolucionários: e nada torna o homem recolhido, 
conchegado à lareira, simples e facilmente feliz – como a guerra. E a paz que, dando 
os vagares da imaginação, causa as impaciências do desejo. 

Macário, aos vinte e dois anos, ainda não tinha – como lhe dizia uma velha tia, 
que fora querida do desembargador Curvo Semedo, da Arcádia – «sentido Vénus». 

Mas por esse tempo veio morar para defronte do armazém dos Macários, para 
um terceiro andar, uma mulher de quarenta anos, vestida de luto, uma pele branca e 
baça, o busto bem feito e redondo e um aspecto desejável. Macário tinha a sua 
carteira no primeiro andar por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu 
uma manhã aquela mulher com o cabelo preto solto e anelado, um chambre branco 
e braços nus, chegar-se a uma pequena janela de peitoril, a sacudir um vestido. 
Macário afirmou-se, e, sem mais intenção, dizia mentalmente aquela mulher, aos 
vinte anos, devia ter sido uma pessoa cativante e cheia de domínio: por que os seus 
cabelos violentos e ásperos, o sobrolho espesso, o lábio forte, perfil aquilino e firme, 
revelam um temperamento activo e imaginações apaixonadas. No entanto, 
continuou serenamente alinhando as suas cifras. Mas à noite estava sentado 
fumando à janela do seu quarto, que abria sobre o pátio: era em Julho e a atmosfera 
estava eléctrica e amorosa: a rabeca de um vizinho gemia uma xácara mourisca, 
que então sensibilizava, e era de um melodrama; o quarto estava numa penumbra 
doce e cheia de mistério – Macário, que estava em chinelas, começou a lembrar-se 
daqueles cabelos negros e fortes e daqueles braços que tinham a cor dos mármores 
pálidos: espreguiçou-se, rolou morbidamente a cabeça pelas costas da cadeira de 
vime, como os gatos sensíveis que se esfregam, e decidiu bocejando que a sua vida 
era monótona. E ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua carteira com a 
janela toda aberta, e olhando o prédio fronteiro, onde viviam aqueles cabelos 
grandes – começou a aparar vagarosamente a sua pena de rama. Mas ninguém se 
chegou à janela do peitoril, com caixilhos verdes. Macário estava enfastiado. pesado 
– e o trabalho foi lento. Pareceu-lhe que havia na rua um sol alegre, e que nos 
campos as sombras deviam ser mimosas e que se estaria bem vendo o palpitar das 
borboletas brancas nas madressilvas! E quando fechou a carteira sentiu defronte 
correr-se a vidraça; eram de certo os cabelos pretos. Mas apareceram uns cabelos 
louros. Oh! E Macário veio logo salientemente para a varanda aparar um lápis. Era 
uma rapariga de vinte anos, talvez – fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa: a 
brancura da pele tinha alguma coisa de transparência das velhas porcelanas, e 
havia no seu perfil uma linha pura., como de uma medalha antiga e os velhos poetas 
pitorescos ter-lhe-iam chamado – pomba, arminho, neve e ouro. 

Macário disse consigo: 

– É filha. 

A outra vestia de luto, mas esta, a loura tinha um vestido de cassa com pintas 
azuis, um lenço de cambraia trespassado sobre o peito, as mangas pendidas com 
rendas, e tudo aquilo era asseado, moço, fresco, flexível e tenro. 
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Macário, nesse tempo, era louro, com barba curta. O cabelo era anelado e a 
sua figura devia ter aquele ar seco e nervoso que depois do século XVIII e da 
revolução foi tão vulgar nas raças plebeias. 

A rapariga loura reparou naturalmente em Macário, mas naturalmente desceu a 
vidraça correndo por trás uma cortina de cassa bordada. Estas pequenas cortinas 
datam de Goethe e elas têm na vida amorosa um interessante destino: revelam. 
Levantar-lhe uma ponta e espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim; corrê-la, 
pregar nela uma flor, agitá-la fazendo sentir que por trás um rosto atento se move e 
espera – são velhas maneiras com que na realidade e na arte começa o romance. A 
cortina ergueu-se devagarinho e o rosto louro espreitou. 

Macário não me contou por pulsações – a história minuciosa do seu coração. 
Disse singelamente que daí a cinco dias – «estava louco por ela». O seu trabalho 
tornou-se logo vagaroso e infiel e o seu belo cursivo inglês, firme e largo, ganhou 
curvas, ganchos, rabiscos, onde estava todo o romance impaciente dos seus nervos. 
Não a podia ver pela manhã: o sol mordente de Julho batia e escaldava a pequena 
janela de peitoril. Só pela tarde, a cortina se franzia, se corria a vidraça, e ela, 
estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se mimosa e 
fresca com o seu leque. Leque que preocupou Macário: era uma ventarola chinesa, 
redonda, de seda branca com dragões escarlates bordados à pena, uma cercadura 
de plumagem azul, fina e trémula como uma penugem, e o seu cabo de marfim, 
donde pendiam duas borlas de fio de ouro, tinha incrustações de nácar à linda 
maneira persa. 

Era um leque magnífico e naquele tempo inesperado nas mãos de plebeias de 
uma rapariga vestida de cassa. Mas como ela era loura e a mãe tão meridional, 
Macário, com intuição interpretativa dos namorados, disse à sua curiosidade: «Será 
filha de um inglês». O inglês vai à China, á Pérsia, a Ormuz, à Austrália e vem cheio 
daquelas jóias dos luxos exóticos, e nem Macário sabia por que é que aquela 
ventarola de mandarina o preocupava assim: mas segundo ele me disse – «aquilo 
deu-lhe no goto». 

Tinha-se passado uma semana, quando um dia Macário viu, da sua carteira, 
que ela, a loura, saía com a mãe, porque se acostumara a considerar mãe dela 
aquela magnífica pessoa, magnificamente pálida e vestida de luto. 

Macário veio à janela e viu-as atravessar a rua e a entrarem no armazém! 
Desceu logo trémulo, sôfrego, apaixonado e com palpitações. Estavam elas já 
encostadas ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhes defronte casimiras pretas. Isto 
comoveu Macário. Ele mesmo mo disse. 

– Porque enfim, meu caro, não era natural que elas viessem comprar, para si, 
casimiras pretas. 

E não: elas não usavam «amazonas», não queriam decerto estofar cadeiras 
com casimiras pretas, não havia homens em casa delas; portanto aquela vinda ao 
armazém era um meio delicado de o ver de perto, de lhe falar, e tinha o encanto 
penetrante de uma mentira sentimental. Eu disse a Macário que, sendo assim, ele 
deveria de estranhar aquele movimento amoroso, porque denotava na mãe uma 
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cumplicidade equívoca. Ele confessou-se «que nem pensava em tal». O que fez foi 
chegar ao balcão e dizer estupidamente: 

– Sim, senhor, vão bem servidas, estas casimiras não encolhem. 

E a loura ergueu para ele o seu olhar azul e foi como se Macário se sentisse 
envolvido na doçura de um céu. 

Mas quando ele ia a dizer-lhe uma palavra reveladora e veemente, apareceu 
ao fundo do armazém o tio Francisco, com o seu comprido casaco de pinhão, de 
botões amarelos. Como era singular e desusado achar-se o senhor guarda-livros 
vendendo ao balcão e o tio Francisco, com a sua crítica estreita e celibatária, 
escandalizar-se, Macário começou a subir vagarosamente a escada de caracol que 
levava ao escritório, e ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente: 

– Agora queria ver lenços da Índia. 

E o caixeiro foi buscar um pequenino pacote daqueles lenços, acamados e 
apertados numa tira de papel dourado. 

Macário, tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma 
«declaração», esteve todo o dia entregue às impaciências amargas da paixão. 
Andava distraído abstracto, pueril, não deu atenção à escrituração, jantou calado, 
sem escutar o tio Francisco que exaltava as almôndegas, mal reparou no seu 
ordenado que lhe foi pago em pintos ás três horas e não entendeu bem a 
recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de 
um pacote de lenços da Índia. 

– É o costume de deixar entrar pobres no armazém – tinha dito no seu 
laconismo majestoso o tio Francisco. – São doze mil réis de lenços. Lance à minha 
conta. 

Macário, no entanto, ruminava secretamente uma carta, mas sucedeu que ao 
outro dia, estando ele á varanda, a mãe, a de cabelos pretos, veio encostar-se ao 
peitoril da janela, e neste momento passava na rua um amigo de Macário, que, 
vendo aquela senhora, afirmou-se e tirou-lhe, como uma cortesia toda risonha, o seu 
chapéu de palha. Macário ficou radioso: logo nessa noite procurou o seu amigo, e 
abruptamente, sem meia-tinta: 

– Quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste defronte do armazém? 

– É a Vilaça. Bela mulher. 

– É a filha? 

– A filha? 

– Sim, uma loura, clara, com um leque chinês. 

– Ah! sim. É filha. 
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– É o que eu dizia... 

– Sim e então? 

– É bonita. 

– É bonita. 

– É gente de bem, hem? 

– Sim gente de bem. 

– Está bom! Tu conhece-las muito? 

– Conheço-as. Muito não. Encontrava-as dantes em casa de D. Cláudia. 

– Bem, ouve lá. 

E Macário, contando a história do seu coração acordado e exigente e falando 
do amor com as exaltações de então, pediu-lhe como a glória da sua vida «que 
achasse um meio de o encaixar lá». Não era difícil. As Vilaças costumavam ir aos 
sábados a casa de um tabelião muito rico na Rua dos Calafates: eram assembleias 
simples e pacatas, onde se cantavam motetes ao cravo, se glosavam motes e havia 
jogos de prendas do tempo da senhora D. Maria I, e às nove horas a criada servia a 
orchata. Bem. Logo no primeiro sábado Macário, de casaca azul, calças de ganga 
com presilhas de trama de metal, gravata de cetim roxo, curvava-se diante da 
esposa do tabelião, Sr.ª D. Maria da Graça, pessoa seca e aguçada, com um vestido 
bordado a matiz, um nariz adunco uma enorme luneta de tartaruga, a pluma de 
marabout nos seus cabelos grisalhos. A um canto da sala já lá estava, entre um 
frufru de vestidos enormes, a menina Vilaça, a loura, vestida de branco, simples, 
fresca, com o seu ar de gravura colorida. A mãe Vilaça, a soberba mulher pálida, 
cochichava com um desembargador de figura apopléctica. O tabelião era homem 
letrado, latinista, e amigo da musas; escrevia num jornal de então, a «Alcofa das 
Damas»: porque era sobretudo galante, e ele mesmo se intitulava, numa ode 
pitoresca, «moço escudeiro de Vénus». Assim, as suas reuniões eram ocupadas 
pelas belas-artes – e, numa noite, um poeta do tempo devia vir ler um poemeto 
intitulado «Elmira ou a Vingança do Venesiano»!... Começavam então a aparecer as 
primeiras audácias românticas... As revoluções da Grécia principiavam a atrair os 
espíritos romanescos e saídos da mitologia para os países maravilhosos do oriente. 
Por toda a parte se falava no paxá de Janina. E a poesia apossava-se vorazmente 
deste mundo novo e virginal de minaretes, serralhos, sultanas cor de âmbar, piratas 
do Arquipélago, e salas rendilhadas, cheias do perfume do aloés onde paxás 
decrépitos acariciam leões. De sorte que a curiosidade era grande – e quando o 
poeta apareceu com os cabelos compridos, o nariz adunco e fatal, o pescoço 
entalado na alta gola do seu fraque à Restauração e um canudo de lata na mão – o 
Sr. Macário é que não teve sensação alguma, porque lá estava todo absorvido, 
falando com a menina Vilaça. E dizia-lhe meigamente: 

– Então, noutro dia, gostou das casimiras? 
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– Muito – disse ela baixo. 

E, desde esse momento, envolveu-os um destino nupcial. 

No entanto, na larga sala, a noite passava-se espiritualmente. Macário não 
pôde dar todos os pormenores históricos e característicos daquela assembleia. 
Lembrava-se apenas que um corregedor de Leiria recitava o «Madrigal a Lídia»: lia-o 
de pé, com uma luneta redonda aplicada sobre o papel, a perna direita lançada para 
diante, a mão na abertura do colete branco de gola alta, e em redor, formando 
círculo, as damas, com vestidos de ramagens, cobertas de plumas, as mangas 
estreitas, terminadas num fofo de rendas, mitenes de retrós cheias da cintilação dos 
anéis, tinham sorrisos ternos, cochichos, doces murmurações, risinhos, e um brando 
palpitar de leques recamados de lantejoulas. «Muito bonito», diziam, «muito bonito!» 
E o corregedor, desviando a luneta, cumprimentava sorrindo – e via-se-lhe um dente 
podre. 

Depois, a preciosa D. Jerónima da Piedade e Sande, sentando-se com 
maneiras comovidas ao cravo, cantou a sua voz roufenha a antiga ária de Sully: 

Oh Ricardo, oh meu rei, 

O mundo te abandona. 

O que obrigou o terrível Gaudêncio, democrata de 20 e admirador de 
Robespierre, a rosnar rancorosamente junto de Macário: 

– Reis-víboras!... 

Depois o cónego Saavedra cantou uma modinha de Pernambuco muito usada 
no tempo do senhor D. João VI: « Lindas moças, lindas moças.» E a noite ia assim 
correndo, literária, pachorrenta erudita, requintada e toda cheia de musas. Oito dias 
depois, Macário era recebido em casa da Vilaça, num domingo. A mãe convidara-o 
dizendo-lhe: 

– Espero que o vizinho honre esta choupana. 

E até o desembargador apoplético, que estava ao lado, exclamou: 

– Choupana! Diga alcáçar! Formosa dama! 

Estavam, nesta noite, o amigo do chapéu de palha, um velho cavaleiro de 
Malta, trôpego, estúpido e surdo, um beneficiado da Sé, ilustre pela sua voz tiple, e 
as manas Hilárias, a mais velha das quais, tendo assistido, como aia de uma 
senhora da Casa da Mina, à tourada de Salva – terra, em que morreu o conde dos 
Arcos, nunca deixara de narrar os episódios pitorescos daquela tarde: a figura do 
conde dos Arcos de cara rapada e uma fita de cetim escarlate no rabicho; o soneto 
que um magro poeta, parasita da Casa de Vimioso, recitou quando o conde entrou, 
fazendo ladear o seu cavalo negro, arreado à espanhola, com um xairel onde as 
suas armas estavam lavradas em prata; o tombo que nesse momento um frade de 
S. Francisco deu na trincheira alta, e a hilariedade da corte, que até a senhora 
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condessa de Povolide apertava as mãos nas ilhargas; depois el-rei, o senhor D. José 
I, vestido de veludo escarlate, recamado de ouro, todo encostado ao rebordo do seu 
palanque, fazendo girar entre os dedos a sua caixa de rapé cravejada, e atrás, 
imóveis, o físico Lourenço e o frade seu confessor; depois o rico aspecto da praça 
cheia de gente de Salvaterra, maiorais, mendigos dos arredores, frades, lacaios, e o 
grito que houve quando D. José I entrou: – Viva el-rei, nosso senhor! – E o povo 
ajoelhou, e el-rei tinha-se sentado, comendo doces, que um criado trouxe num saco 
de veludo atrás dele. Depois a morte do conde dos Arcos, os desmaios, e até el-rei 
todo debruçado, batendo com a mão no parapeito, gritava na confusão, e o capelão 
da Casa dos Arcos que tinha corrido a buscar a extrema-unção. Ela, Hilária ficara 
atarracada de pavor: sentia os urros dos bois, os gritos agudos das mulheres, os 
ganidos dos flatos, e vira então um velho, todo vestido de veludo preto, com a fina 
espada na mão,... debater-se entre fidalgos e damas que o seguravam, e querer 
atirar-se à praça, bradando cheio de raiva! «É o pai do conde.» Ela então desmaia 
nos braços de um padre da Congregação. Quando veio a si, achou-se junto da 
praça; a berlinda real está à porta com os boleeiros emplumados, os machos cheios 
de guizos, e os batedores com pampilhos: el-rei já estava dentro, escondido no 
fundo, pálido, sorvendo febrilmente rapé, todo encolhido com o confessor; e 
defronte, com uma das mãos apoiadas à alta bengala, forte, espadaúdo, com o 
aspecto carregado o Marquês de Pombal falando devagar e intimativamente, e 
gesticulando com a luneta: mas os batedores picaram, os estalos dos postilhões 
retiniram, e a berlinda partiu a galope, enquanto o povo gritava: – Viva el-rei, nosso 
senhor! – e o sino da porta da capela do paço tocava a finados! Era uma honra que 
el-rei concedia à Casa dos Arcos. 

Quando D. Hilária acabou de contar, suspirando, estas desgraças passadas, 
começou-se a jogar. Era singular que Macário não se lembrava o que tinha jogado 
nessa noite radiosa. Só se recordava que ele tinha ficado ao lado da menina Vilaça, 
que se chamava Luísa, que reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e 
na meiga e amorosa pequenez da sua mão, com uma unha mais polida que o 
marfim de Diepa. E lembrava-se também de um acidente excêntrico, que 
determinara nele, desde esse dia, uma grande hostilidade ao clero da Sé. Macário 
estava sentado à mesa, e ao pé dele Luísa: Luísa estava toda voltada para ele, com 
uma das mãos apoiando a sua fina cabeça loura e amorosa, e a outra esquecida no 
regaço. Defronte estava o beneficiado, com o seu barrete preto, os seus óculos na 
ponta aguda do nariz, o tom azulado da forte barba rapada, e as suas duas grandes 
orelhas, complicadas e cheias de cabelo, separadas do crânio como dois postigos 
abertos. Ora como era necessário no fim do jogo pagar uns tentos ao cavaleiro de 
Malta, que estava ao lado do beneficiado, Macário tirou da algibeira uma peça, e 
quando o cavaleiro, todo curvado e com um olho pisco, fazia a soma dos tentos nas 
costas de um ás, Macário conversava com Luísa, e fazia girar sobre o pano verde a 
sua peça de ouro, com um bilro ou um pião. Era uma peça nova que luzia, faiscava, 
rodando e fazia à vista como uma bola de névoa dourada. Luísa sorria vendo-a girar, 
girar, e parecia a Macário que todo o céu, a pureza, a bondade das flores e a 
castidade das estrelas estavam naquele claro sorriso distraído, espiritual, 
arcangélico, com que ela, gira, gira, seguia o giro da peça de ouro nova. Mas, de 
repente, a peça, correndo até à borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa, 
e desapareceu, sem se ouvir no soalho de tábuas o seu ruído metálico. O 
beneficiado abaixou-se logo cortesmente: Macário afastou a cadeira, olhando para 
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debaixo da mesa: a mãe Vilaça alumiou com um castiçal, e Luísa ergueu-se e 
sacudiu com pequenina pancada o seu vestido de cassa. A peça não apareceu. 

– É célebre – disse o amigo de chapéu de palha. – Eu não ouvi tinir no chão. 

– Nem eu, nem eu – disseram. 

O beneficiado, curvado como um F, buscava tenazmente, e Hilária mais nova 
rosnava o responso de Santo António. 

– Pois a casa não tem buracos – dizia a mãe Vilaça. 

No entanto Macário exalava-se em exclamações desinteressadas: 

– Pelo amor de Deus! Ora que tem! amanhã aparecerá! Tenham a bondade! 
Por quem são! Então Sr. ª D. Luísa! pelo amor de Deus! Não vale nada. 

Mas mentalmente estabeleceu que houvera uma subtracção – e atribui-a ao 
beneficiado. A peça rolara, decerto, até junto dele, sem ruído, ele pusera-lhe em 
cima o seu vasto sapato eclesiástico e tachado, depois, no movimento brusco e 
curto que tivera, empolgara-a vilmente. E quando saíram, o beneficiado, todo 
embrulhado no seu vasto capote de camelão, dizia a Macário pela escada: 

– Ora o sumiço da peça, hem? Que brincadeira! 

– Acha, senhor beneficiado? – disse Macário parando, absorto de impudência. 

– Ora essa! Se acho! Se lhe parece! Uma peça de sete mil réis! Só se o Senhor 
as semeia! Safa! eu dava em doudo! 

Macário teve tédio daquela astúcia fria. Não lhe respondeu. O beneficiado é 
que acrescentou: 

– Amanhã mande lá pela manhã, homem. Que diabo... Deus me perdoe! Que 
diabo! Uma peça não se perde assim. Que bolada, hem! 

E Macário tinha vontade de lhe bater. 

Foi neste ponto que Macário me disse, com a voz singularmente sentida: 

– Enfim, meu amigo, para encurtarmos razões resolvi-me casar com ela. 

– Mas a peça? 

– Não pensei mais nisso! Pensava eu lá na peça! resolvi-me casar com ela! 

II 

Macário contou-me o que o determinara mais precisamente àquela resolução 
profunda e perpétua. Foi um beijo. Mas esse caso, casto e simples, eu colo-o – 
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mesmo porque a única testemunha foi uma imagem em gravura da Virgem, que 
estava pendurada no seu caixilho de pau-preto, na saleta escura que abria para a 
escada... Um beijo fugitivo, superficial, efémero. Mas isso bastou ao espírito recto e 
severo para o obrigar a tomá-la como esposa, a dar-lhe uma fé imutável e a posse 
da sua vida. Tais foram os seus esponsais. Aquela simpática sombra de janelas 
vizinhas tornara-se para ele um destino, o fim moral da sua vida e toda a ideia 
dominante do seu trabalho. E esta história toma, desde logo, um alto carácter de 
santidade e de tristeza. 

Macário falou-me muito do carácter e da figura do tio Francisco; a sua possante 
estatura, os seus óculos de ouro, a sua barba grisalha, em colar, por baixo do 
queixo, um tique nervoso que tinha numa asa do nariz, a dureza da sua voz, a sua 
austera e majestosa tranquilidade, os seus princípios antigos, autoritários e tirânicos 
e a brevidade telegráfica das suas palavras. 

Quando Macário lhe disse, uma manhã, ao almoço, abruptamente, sem 
transições emolientes: «Peço-lhe licença para casar», o tio Francisco, que deitava o 
açúcar no seu café, ficou calado, remexendo com a colher, devagar, majestoso e 
terrível: e quando acabou de solver pelo pires, com grande ruído, tirou do pescoço o 
guardanapo, dobrou-o, aguçou com a faca o seu palito, meteu-o na boca e saiu: mas 
à porta da sala parou, e voltando-se para Macário, que estava de pé, junto da mesa, 
disse secamente: 

– Não. 

– Perdão, tio Francisco! 

– Não. 

– Mas ouça, tio Francisco... 

– Não. 

Macário sentiu uma grande cólera. 

– Nesse caso, faço-o sem licença. 

– Despedido de casa. 

– Sairei. Não haja dúvida. 

– Hoje. 

– Hoje. 

E o tio Francisco ia a fechar a porta, mas voltando-se : 

– Olá! – disse ela a Macário. que estava exasperado, apopléctico, raspando 
nos vidros da janela. 
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Macário voltou-se com uma esperança. 

– Dê-me daí a caixa do rapé – disse o tio Francisco. 

Tinha-lhe esquecido a caixa! Portanto estava perturbado. 

– Tio Francisco... – começou Macário. 

– Basta. Estamos a doze. Receberá o seu mês por inteiro. Vá. 

As antigas educações produziam estas situações insensatas. Era brutal e 
idiota. Macário afirmou-me que era assim. 

Nessa tarde Macário achava-se no quarto de uma hospedaria da Praça da 
Figueira com seis peças, o seu baú de roupa branca e a sua paixão. No entanto 
estava tranquilo. Sentia o seu destino cheio de apuros. Tinha relações e amizades 
no comércio. Era conhecido vantajosamente: a nitidez do seu trabalho, a sua honra 
tradicional, o nome da família, o seu tacto comercial, o seu belo cursivo inglês, 
abriam-lhe, de par em par, respeitosamente, todas as portas dos escritórios. No 
outro dia foi procurar alegremente o negociante Faleiro, antiga relação comercial da 
sua casa. 

– De muito boa vontade, meu amigo – disse-me ele. – Quem mo dera cá. Mas, 
se o recebo, fico de mal com o seu tio, meu velho amigo de vinte anos. Ele declarou-
mo categoricamente. Bem vê. Força maior. Eu sinto, mas... 

E todos a quem Macário se dirigiu, confiado em relações sólidas, receavam 
«ficar de mal com seu tio, meu velho amigo de vinte anos». 

E todos «sentiam, mas...». 

Macário dirigiu-se então a negociantes novos, estranhos à sua casa e à sua 
família, e sobretudo aos estrangeiros: esperava encontrar gente livre da amizade de 
vinte anos do tio. Mas, para esses, Macário era desconhecido, e desconhecidos por 
igual a sua dignidade e o hábil trabalho. Se tomavam informações, sabiam que ele 
fora despedido de casa do tio repentinamente, por causa de uma rapariga loura, 
vestida de cassa. Esta circunstância tirava as simpatias a Macário. O comércio evita 
o guarda livros sentimental. De sorte que Macário começou a sentir-se num 
momento agudo. Procurando, pedindo, rebuscando, o tempo passava, sorvendo, 
pinto a pinto, as suas seis peças. 

Macário mudou para uma estalagem barata, e continuou farejando. Mas, como 
fora sempre de temperamento recolhido, não criara amigos. De modo que se 
encontrava desamparado e solitário – e a vida aparecia-lhe como um descampado. 

As peças findaram. Macário entrou, pouco, na tradição antiga da miséria. Ela 
tem solenidades fatais e estabelecidas: começou por empenhar. Depois vendeu. 
Relógio, anéis, casaca azul, cadeia, paletó de alamares, tudo foi levando pouco a 
pouco, embrulhado debaixo do xale, uma velha seca e cheia de asma. 
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No entanto via Luísa de noite, na saleta escura que dava para o patamar: uma 
lamparina ardia em cima da mesa; era feliz ali naquela penumbra, toda sentado 
castamente: não a via de dia porque trazia já a roupa usada, as botas cambadas e 
não queria mostrar à fresca Luísa, toda mimosa nas suas cambraias assentadas, a 
sua miséria remendada: ali, àquela luz ténue e esbatida, ele exaltava a sua paixão 
crescente e escondia o seu fato decadente. Segundo me disse Macário – era muito 
singular o temperamento de Luísa . Tinha o carácter louro como o cabelo – se é 
certo que o louro é uma cor fraca e desbotada: falava pouco, sorria sempre com os 
seus brancos dentinhos, dizia a tudo «pois sim»; era mais simples, quase 
indiferente, cheia de transigências. 

Amava decerto Macário, mas com todo o amor que podia dar a sua natureza 
débil, aguada, nula. Era como uma estriga de linho, fiava-se como se queria: e às 
vezes, naqueles encontros nocturnos, tinha sono. 

Um dia, porém, Macário encontrou-a excitada: estava com pressa, o xale 
traçado à toa, olhando sempre para a porta interior. 

– A mamã percebeu – disse ela. 

E contou-lhe que a mãe desconfiava, ainda rabugenta e áspera, e que decerto 
farejava aquele plano nupcial tramado como uma conjuração. 

– Porque não me vens pedir à mamã? 

– Mas, filha, se eu não posso! Não tenho arranjo nenhum. Espera. É mais um 
mês talvez. Tenho agora aí um negócio em bom caminho. Morríamos de fome. 

Luísa calou-se, torcendo a ponta do xale, com os olhos baixos. 

– Mas ao menos – disse ela – enquanto eu te não fizer sinal da janela, não 
subas mais, sim ? 

Macário rompeu a chorar, os soluços saíam violentos e desesperados. 

– Chut! – dizia-lhe Luísa. – Não chores alto!... 

Macário contou-me a noite que passou, ao acaso pelas ruas, ruminando 
febrilmente a sua dor, e lutando, sob a nudenta friagem de Janeiro, na sua quinzena 
curta. Não dormiu, e logo pela manhã, ao outro dia, entrou como uma rajada no 
quarto do tio Francisco e disse-lhe abruptamente, secamente: 

– É tudo o que tenho. – E mostrava-lhe três pintos. – Roupa, estou sem ela. 
Vendi tudo. Daqui a pouco tenho fome. 

O tio Francisco, que fazia a barba à janela, com o lenço da Índia amarrado na 
cabeça, voltou-se e, pondo os óculos, fitou-o. 

– A sua carteira lá está. Fique – e acrescentou com um gesto decisivo – 
solteiro. 
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– Tio Francisco, ouça-me!... 

– Solteiro, disse eu – continuou o tio Francisco, dando o fio à navalha numa tira 
de sola. 

– Não posso. 

– Então, rua! 

Macário saiu, estonteado. Chegou a casa, deitou-se, chorou e adormeceu. 
Quando saiu, à noitinha, não tinha resolução, nem ideia. Estava como uma esponja. 
Deixava-se ir. 

De repente uma voz disse de dentro de uma loja: 

– Eh! pst! olá! 

Era o amigo do chapéu de palha: abriu grandes braços pasmados. 

– Que diacho! Desde manhã que te procuro. 

E contou-lhe que tinha chegado da província, tinha sabido a sua crise e trazia-
lhe um desenlace. 

– Queres? 

– Tudo. 

Uma casa comercial queria um homem hábil, resoluto, e duro, para ir numa 
comissão difícil e de grande ganho a Cabo Verde. 

– Pronto! – Disse Macário. – Pronto! Amanhã. 

E foi logo escrever a Luísa, pedindo-lhe uma despedida, um ultimo encontro, 
aquele em que os braços desolados e veementes tanto custam a desenlaçar-se. Foi. 
Encontrou-a toda embrulhada no seu xale, tiritando de frio. Macário chorou. ela, com 
a sua passiva e loura doçura, disse-lhe: 

– Fazes bem. Talvez ganhes. 

E ao outro dia Macário partiu. 

Conheceu as viagens trabalhosas nos mares inimigos, o enjoo monótono num 
beliche abafado, os duros sóis das colónias, a brutalidade tirânica dos fazendeiros 
ricos, o peso dos fardos humilhantes, as dilacerações da ausência, as viagens ao 
interior das terras negras e melancolia das caravanas que o costeiam por violentas 
noites, durante dias e dias, o rios tranquilos, donde exala a morte. 

Voltou. 
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E logo nessa tarde a viu a ela, Luísa, clara, fresca, repousada, serena, 
encostada ao peitoril da janela, com a sua ventarola chinesa. E, ao outro dia, 
sofregamente, foi pedi-la à mãe. Macário tinha feito um ganho saliente – e a mãe 
Vilaça abriu-lhe uns grandes braços amigos, cheia de exclamações. O casamento 
decidiu-se para daí a um ano. 

– Porquê? – disse eu a Macário. 

E ele explicou-me que os lucros de Cabo Verde não podiam constituir um 
capital definitivo: eram apenas um capital de habilitação: trazia de Cabo Verde 
elementos de poderosos negócios: trabalharia, heroicamente, e ao fim poderia, 
sossegadamente, criar uma família. 

E trabalhou: pôs naquele trabalho a força criadora da sua paixão. Erguia-se de 
madrugada, comia à pressa, mal falava. À tardinha ia visitar Luísa. Depois voltava 
sofregamente para a fadiga, como um avaro para o seu cofre. Estava grosso, forte, 
duro, fero: servia-se com o mesmo ímpeto das ideias e dos músculos; vivia numa 
tempestade de cifras. Às vezes Luísa de passagem, entrava no seu armazém: 
aquele pousar de ave fugitiva dava-lhe alegria, valor, fé, reconforto para todo o mês 
cheiamente trabalhado. 

Por esse tempo o amigo do chapéu de palha veio pedir a Macário que fosse 
seu fiador por uma grande quantia, que ele pedira para estabelecer uma loja de 
ferragens em grande. Macário, estava no vigor do seu crédito, cedeu com alegria. O 
amigo do chapéu de palha é que lhe dera o negócio providencial de Cabo Verde. 
Faltavam então seis meses para o casamento. Macário já sentia, por vezes, 
subirem-lhe ao rosto as febris vermelhidões da esperança. Já começava a tratar dos 
banhos mas um dia o amigo do chapéu de palha desapareceu com a mulher de um 
alferes. O seu estabelecimento estava em começo. Era uma confusa aventura não 
se pôde nunca precisar nitidamente aquele imbróglio doloroso. O que era positivo é 
que Macário era fiador, Macário devia reembolsar. Quando o soube, empalideceu e 
disse simplesmente: 

– Liquido e pago. 

E quando liquidou, ficou outra vez pobre. Mas nesse mesmo dia, como o 
desastre tivera uma grande publicidade, e a sua honra estava santificada na opinião, 
a casa Peres & C.ª, que o mandara a Cabo Verde, veio propor-lhe uma outra viagem 
outros ganhos. 

– Faz outra vez fortuna, homem. O senhor é o Diabo! – disse o Sr. Eleutério 
Peres. 

Quando se viu assim, só e pobre, Macário desatou a chorar. Tudo estava 
perdido, findo, extinto; era necessário recomeçar, pacientemente a vida, voltar às 
longas misérias de Cabo verde, tornar a tremer a tremer os passados desesperos, 
suar os antigos suores! E Luísa? Macário escreveu-lhe. depois rasgou a carta. Foi a 
casa dela: as janelas tinham luz; subiu até ao primeiro andar, mas aí tomou-o uma 
mágoa, uma covardia de revelar o desastre, trémulo de uma separação, o terror de 
ela se recusar, negar-se, hesitar! E quereria ela esperar mais?! Não se atreveu a 
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falar, explicar, pedir; desceu, pé ante pé. Era noite. Andou ao acaso pelas ruas: 
havia um sereno e silencioso luar. Ia sem saber: de repente ouviu, de uma janela 
alumiada, uma rabeca que tocava a xácara mourisca. Lembrou-se do tempo em que 
conhecera Luísa, do bom sol claro que havia então, e do vestido dela, de cassa com 
pintas azuis! Esta na rua onde eram os armazéns do tio. Foi caminhando. Pôs-se a 
olhar para a sua antiga casa. A janela do escritório estava fechada. Quantas vezes 
dali vira Luísa, e o brando movimento do seu leque chinês! Mas uma janela, no 
segundo andar, tinha luz: era o quarto do tio. Macário vai observar mais de longe: 
uma figura estava encostada, por dentro, à vidraça: era o tio Francisco veio-lhe uma 
saudade de todo o seu passado simples, retirado, plácido. Lembrava-lhe o seu 
quarto, e a velha carteira com fecho de prata, e a miniatura de sua mãe, que estava 
por cima da barra do leito; a sala de jantar e o seu velho aparador de pau-preto, e a 
grande caneca de água, cuja asa era uma serpente irritada. Decidiu-se e, impelido 
por um instinto, bateu à porta. Bateu outra vez. Sentiu abrir a vidraça, e a voz do tio 
perguntar: 

– Quem é? 

– Sou eu, tio Francisco, sou eu. Venho dizer-lhe adeus. 

A vidraça fechou-se, e daí a pouco a porta abriu-se com um grande ruído de 
ferrolhos. O tio Francisco tinha um candeeiro de azeite na mão. Macário achou-o 
magro, mais velho. Beijou-lhe a mão. 

– Suba – disse o tio. 

Macário ia calado, cosido com o corrimão. 

Quando chegou ao quarto, o tio Francisco pousou o candeeiro sobre uma larga 
mesa de pau-santo, e de pé, com as mãos nos bolsos, esperou. 

Macário estava calado, anediando a barba. 

– Que quer? – gritou-lhe o tio. 

– Vinha dizer-lhe adeus; volto para Cabo Verde. 

– Boa viagem. 

E o tio Francisco, voltando-se as costas, foi rufar na vidraça. 

Macário ficou imóvel, deu dois passos no quarto, todo revoltado, e ia sair. 

– Onde vai, seu estúpido? – gritou-lhe o tio. 

– Vou-me. 

– Sente-se ali! E o tio Francisco falava, com grandes passadas pelo quarto: 
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– O seu amigo é um canalha! Loja de ferragens! Não está má! O senhor é um 
homem de bem. Estúpido, mas homem de bem. Sente-se ali! Sente-se! O seu amigo 
é um canalha! O senhor é um homem de bem! Foi a Cabo Verde! Bem sei! Pagou 
tudo. Está claro! Também sei! Amanhã faz favor de ir para a sua carteira, lá para 
baixo. Mandei pôr palhinha nova na cadeira. Faz favor de pôr na factura Macário & 
Sobrinho. E case. Case, e que lhe preste! Levante dinheiro. O senhor precisa de 
roupa branca e de mobília. E meta na minha conta. A sua cama lá está feita. 

Macário queria abraçá-lo, estonteado, com lágrimas nos olhos, radioso. 

– Bem, bem. Adeus! 

Macário ia sair. 

– Oh! burro, pois quer-se ir desta sua casa? 

E indo a um pequeno armário trouxe geleia, um covilhete de doce, uma garrafa 
antiga de Porto e biscoitos. 

– Coma. 

E sentando-se ao pé dele, e tornando a chamar-lhe estúpido, tinha uma 
lágrimas a correr-lhe pelo engelhado da pele. 

De sorte que o casamento foi decidido para dali a um mês. E Luísa começou a 
tratar do seu enxoval. 

Macário estava então na plenitude do amor e da alegria. 

Via o fim da sua vida preenchido, completo, radioso. Estava quase sempre em 
casa da noiva, e um dia andava-a acompanhando, em compras, pelas lojas. Ele 
mesmo lhe quisera fazer um pequeno presente, nesse dia. A mãe tinha ficado numa 
modista, num primeiro andar da Rua do Ouro, e eles tinham descido, alegremente, 
rindo, a um ourives que havia em baixo, no mesmo prédio, na loja. 

O dia estava de Inverno, claro, fino, frio, com um grande céu azul-ferrete, 
profundo, luminoso, consolado. 

– Que bonito dia! – disse Macário. 

E com a noiva pelo braço, caminhou um pouco, ao comprido do passeio. 

– Está! – disse ela. – Mas podem reparar; nós sós... 

– Deixa, está tão bom... 

– Não, não. 

E Luísa arrastou-o brandamente para a loja do ourives. Estava apenas um 
caixeiro, trigueiro, de cabelo hirsuto. 
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Macário disse-lhe: 

– Queria ver anéis. 

– Com pedras – disse Luísa – e o mais bonito. 

– Sim, com pedras – disse Macário. – Ametista, granada. Enfim, o melhor. 

E, no entanto, Luísa ia examinando as montras forradas de veludo azul, onde 
reluziam as grossas pulseiras cravejadas, os grilhões, os colares de camafeus, os 
anéis de armas, as finas alianças frágeis como o amor , e toda a cintilação de 
pesada ourivesaria. 

– Vê, Luísa – disse Macário. 

O caixeiro tinha estendido, na outra extremidade do balcão, em cima do vidro 
da montra, um reluzente espalhado de anéis de ouro, de pedras, lavrados, 
esmaltados; e Luísa, tomando-os e deixando-os com a ponta dos dedos, ia-os 
correndo e dizendo: 

– É feio. É pesado. É largo. 

– Vê este – disse-lhe Macário. 

Era um anel de pequenas pérolas. 

– É bonito – disse ela. – É lindo! 

– Deixa ver se serve – disse Macário. 

E tomando-lhe a mão, meteu-lhe o anel devagarinho, docemente, no dedo; e 
ela ria, com os seus brancos dentinhos finos, todos esmaltados. 

– É muito largo – disse Macário. – Que pena! 

– Aperta-se, querendo. Deixe a medida. Tem-no pronto amanhã. 

– Boa ideia – disse Macário – sim senhor. Porque é muito bonito. Não é 
verdade? As pérolas muito iguais, muito claras. Muito bonito! E esses brincos? – 
acrescentou, indo ao fundo do balcão, a outra montra. – Estes brincos com um 
concha? 

– Dez moedas – disse o caixeiro. 

E, no entanto, Luísa continuava examinando os anéis, experimentando-os em 
todos os dedos, revolvendo aquela delicada montra, cintilante e preciosa. 

Mas, de repente, o caixeiro fez-se muito pálido, e afirmou-se em Luísa, 
passando vagarosamente a mão pela cara. 
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– Bem – disse Macário, aproximando-se – então amanhã temos o anel pronto. 
A que horas? 

O caixeiro não respondeu e começou a olhar fixamente para Macário. 

– A que horas? 

– Ao meio-dia. 

– Bem, adeus – disse Macário. E iam sair. Luísa trazia um vestido de lã azul, 
que arrastava um pouco, dando uma ondulação melodiosa ao seu passo, e as suas 
mãos pequenas estavam escondidas num regalo branco. 

-.Perdão! – disse de repente o caixeiro. 

Macário voltou-se. 

– O senhor não pagou. 

Macário olha para ele gravemente. 

– Está claro que não. Amanhã venho buscar o anel, paga amanhã. 

– Perdão! – disse o caixeiro.– Mas o outro... 

– Qual outro? – disse Macário com uma voz surpreendida, adiantando-se para 
o balcão. 

– Essa senhora sabe – disse o caixeiro. – Essa senhora sabe. 

Macário tirou a carteira lentamente. 

– Perdão, se há uma conta antiga... 

O caixeiro abriu o balcão, e com aspecto resoluto: 

– Nada, meu caro Senhor, é de agora. É um anel com dois brilhantes que 
aquela senhora leva. 

– Eu?! – disse Luísa, com a voz baixa, toda escarlate. 

– Que é? Que está a dizer? 

E Macário, pálido, com dentes cerrados, contraído, fitava o caixeiro 
colericamente. O caixeiro disse então: 

– Essa senhora tirou dali o anel. – Macário ficou imóvel, encarando-o. – Um 
anel com dois brilhantes. Vi perfeitamente. – O caixeiro estava tão excitado, que a 
sua voz gaguejava, prendia-se espessamente. – Essa senhora não sei quem é. E 
tirou-o dali... 
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Macário, maquinalmente, agarrou-lhe o braço, e voltando-se para Luísa com a 
palavra abafada, gotas de suor na testa, lívido: 

– Luísa, dize... – Mas a voz cortou-se-lhe. 

– Eu... – disse ela. Mas estava trémula, assombrada, enfiada, descomposta. 

E tinha deixado cair o regalo ao chão. 

Macário veio para ela, agarrou-lhe o pulso fintando-a: e o seu aspecto era tão 
resoluto e tão imperioso que ela meteu a mão no bolso, bruscamente, apavorada, e 
mostrando o anel: 

– Não me faça mal – disse, encolhendo-se toda. 

Macário ficou com os braços caídos, o ar abstracto, os beiços brancos; mas de 
repente, dando um puxão ao casaco, recuperando-se, disse ao caixeiro: 

– Tem razão. Era distracção. Está claro! Esta senhora tinha-se esquecido. É o 
anel. Sim, sim, senhor, evidentemente... Tenha a bondade. Toma, filha, toma. Deixa 
estar, este senhor embrulha-o. Quanto custa? 

Abriu a carteira e pagou. 

Depois apanhou o regalo, sacudiu-o brandamente, limpou os beiços com o 
lenço, deu o braço a Luísa e dizendo ao caixeiro: « desculpe, desculpe », levou-a, 
inerte, passiva, extinta e aterrada. 

Deram alguns passos na rua. Um largo sol aclarava o génio feliz: as seges 
,passavam, rolando ao estalido do chicote; figuras risonhas passavam, conversando; 
os pregões ganiam os seus gritos alegres; um cavalheiro de calção de anta fazia 
ladear o seu cavalo, enfeitado de rosetas; e a rua estava cheia, ruidosa, viva, feliz e 
coberta de sol. 

Macário ia maquinalmente, como no fundo de um sonho. Parou a uma esquina. 
Tinha o braço de Luísa passado no seu; e via-lhe a mão pendente, a sua mão de 
cera, com as veias docemente azuladas, os dedos finos e amorosos: era a mão 
direita, e aquela mão era a da sua noiva! E, instintivamente, leu o cartaz que 
anunciava para essa noite «Palafoz em Saragoça ». 

De repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixinho: 

– Vai-te. 

– Ouve!... – disse ela, com a cabeça toda inclinada. 

– Vai-te. – E com voz abafada e terrível: – Vai-te. Olha que chamo. Mando-te 
para o Aljube. Vai-te. 

– Mas houve, Jesus – disse ela. 
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– Vai-te! – E fez um gesto, com o punho cerrado. 

– Pelo amor de Deus, não me batas aqui – disse ela, sufocada. 

– Vai-te, podem reparar. Não chores. Olha que vêem. Vai-te. 

E, chegando-se para ela, disse baixo: 

– És uma ladra! 

E, voltando-lhe as costas, afastou-se, devagar, riscando o chão com a bengala. 

À distância, voltou-se: ainda viu, através dos vultos, o seu vestido azul. 

Como partiu nessa tarde para a província, não soube mais daquela rapariga 
loura. 
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MANUEL MAÇORES  
  
 Trindade Coelho 
 
 
Ao Senhor Conde de Arnoso 
 
 Passava pouco do meio-dia, quando o Manuel Maçores, que andara a lavrar 
toda a manhã, seguia com os bois para um lameiro do amo, numa encosta que ia 
dar ao rio.  
 Entre choupos, lá baixo, o rio ia azul, - daquele azul vivo do céu, que nem 
uma só nuvem, ao alto, maculava. Atrás dos bois, arranjando de seu vagar uma 
esparrela, o Maçores ia agora muito absorvido, - pensando nessa tragédia da 
véspera, a morte do velho cabreiro da casa, o José Candana, assassinado 
misteriosamente na sua cabana de colmo, bem perto dali, amanhecendo para o dia 
anterior.  
   - Tinha fígados de lobo - pensava o Maçores - o ladrão que matara o velho! - E no 
espírito do rapaz, habituado a coisas simples, aquela visão do pobre pastor, estirado 
de borco em cima da palha, com a cabeça branca quase desfeita, hiperbolizara-se, 
horrorizando-o, como uma visão de pesadelo...  
   - Quem seria o malvado?! Quem seria?! - pensava o rapaz. - Coitado do tio 
Candana!  
   - Para lhe roubarem o pouco que possuía, no bornal que aparecera vazio, aquela 
cobardia de matarem um velho! - lastimava o rapaz. E sendo como era amigo dele, 
como afinal a aldeia toda, o assassino, quem quer que fora, roubara-os também a 
eles na amizade do velho, nas histórias com que só ele os sabia entreter, nos 
conselhos da sua experiência: - e nunca mais, à missa dos domingos, se tornaria a 
ouvir a sua voz trêmula, tão conhecida de todos, e tão querida, romper a "Santos" o 
hino sagrado, que, propagando-se em coro geral, como onda de luz, enchia de 
música a igreja toda!  
   - Lembrava-se, lembrava-se... - Uma vez que o velho estivera doente, a missa fora 
sem ele uma tristeza; e até os próprios santos, no altar, pareceram estranhar aquele 
silêncio: - "Ele o José Candana estará doente?" - "Ele porque não viria o José 
Candana?"  
   - Lembrava-se, lembrava-se...  
   E mais que tudo, certa conversa que tivera com o velho, poucos dias antes, 
quando o topara com a cabrada à borda do rio, de manta ao ombro como sempre, o 
seu cajado, o seu bornal e a sua marmita, parecendo um peregrino de barbas 
brancas, e nos olhos azuis, muito doces, uma bondade que parecia de santo - mais 
que tudo, sim, essa conversa ocorria-lhe agora:  
   - Pois é o que eu te digo, rapaz! - admoestara-o o velho.  
   - Foge de tentações! O melhor, se tem de ser, é casares-te.  
   - Isso tomara eu, tio José! - lembrava-se ele de lhe ter respondido. - Mas vá lá eu 
falar-lhe nisso, ao pai...  
   - Manda-lhe falar, - tornara-lhe o velho - se não queres tu ir. Então para que são os 
amigos?  
   - Ora! - tornara-lhe ele. - O pai é rico e eu sou pobre!  
   Respondera o pastor:  



 130

   - Qual rico! Rico é cada um da graça de Deus, mas é! Deixa lá: anda-me tu com 
honra e vergonha, que não há pai que te negue uma filha.  
   - Ora!  
   - Desora! É assim mesmo como eu te digo!  
   E agora, lembrava-se bem daquele risinho do velho pastor, perguntando-lhe como 
em segredo:  
   - E ele quem é a moça, ó Manuel?  
   Tinha-lhe respondido:  
   - Não digo, tio José! Perdoe vossemecê, mas isso não digo...  
   - Bem. Fazem bem - tornara-lhe o velho. - Assim mesmo é que é. Há muita gente 
que bota logo maldade, e as mulheres, coitadas, são como um espelho: qualquer 
bafo parece que as suja...  
   Ainda lhe confessara:  
   - Isto já vem de pequeno, Ti José, esta tineta! Mas agora, há uma temporada, ando 
mesmo com a cabeça perdida.  
   - É da idade - explicara o pastor. - E ela?  
   - Inda pior, tio José!  
   - Pior?! - admirava-se o velho com muita graça.  
   - Sim. Se vossemecê soubesse...  
   Tinham sido essas as últimas palavras que dera ao velho, porque nunca mais o 
havia encontrado; - e já distante, lembrava-se de ter ouvido ainda a sua voz 
carinhosa, dizendo-lhe:  
   - Foge de tentações, Manuel! Livra-te de tentações!  
   - Bom remédio, esse de fugir de tentações! - dizia agora o Manuel Maçores, 
seguindo atrás dos bois caminho do lameiro. - A boas horas!  
   Houve uma intercadência no pensar do rapaz. Um mendigo estava deitado à borda 
da rodeira, à sombra de um grande carvalho.  
   - Está cansado, irmãozinho! Vossemecê de onde é?  
   - Longe. De além-Douro. É que sou aleijado - explicou o mendigo - e ainda hoje 
não comi senão uma côdea.  
   - Pois olhe lá que lhe não aconteça como ao José Candana, que o mataram 
amanhecendo pra ontem.  
   - Já ouvi. E ele quem seria?  
   Não reparou o Maçores que o mendigo se fizera lívido, e só respondeu:  
   - Não sei. Quem sabe lá?! Mas quem quer que foi só arrancando-lhe a alma, e 
depois atirando-a aos cães!  
   E andando o seu caminho, o rapaz ainda disse consigo:  
   - Que feio, este diabo! Má cara pra santo, Deus me perdoe!  
   …Sem o desconfiar nem sequer por sombras, acabava de passar, o Maçores, pelo 
assassino do José Candana...  
   Mas a cismar na sua aventura, ao passo dos bois muito vagaroso, não tardou a 
esquecer o mendigo: - "Ora mas como fora aquilo com a Maria Rosa, mas como 
fora?!"  
   Não sabia, não atinava. E o ser filha do seu amo a rapariga, filha única, de mais a 
mais, guardada pelo pai como se fosse um tesouro, parece que lhe fazia da 
aventura uma traição, - e tinha remorsos... Demais, nunca chegaria a casar com ela, 
decerto, ao menos em vida do pai, porque ele mesmo, ríspido de mais para a 
rapariga, estava-lhe sempre com o mesmo sermão:  
   - "Tento na bola, ouves? E casamento, isso há-de ser com quem eu mandar".  
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   Como fora então que ela se lhe entregara, -a ele?! Tão de manso, pelo tempo 
longo, correra entre os dois aquilo do namoro, - quase não se conversando senão 
com os olhos, e falando só, quando se falavam, em coisas do serviço da casa, - que 
vê-la uma noite nos seus braços, agarrados como no regresso de uma longa 
viagem, ainda agora lhe parecia um sonho, e a ela também... - "Mas como foi isto?!" 
- dissera-lhe então a rapariga.  
   - Não sei, não sei! Foi Deus! - respondera-lhe ele.  
   Um descuido, depois, pusera no segredo dos dois a velha Maria Teresa, que a 
amava a ela como se fosse mãe, que a criara desde pequena, - que era também 
para ele, órfão, quase uma segunda mãe...  
   Angústias que ela tinha passado, a pobre mulher, ao vir a saber o pecado dos 
dois! E por fim, agora, também a ela a enganavam, - persuadida, por um conluio, de 
que esses amores tinham acabado...  
   - Ó Manuel! pla alminha da tua mãe?!... - perguntara-lhe ela inda na véspera.  
   - Sossegue, tia Maria, isso passou - respondera-lhe ele.  
   …Mas não passara, não, nem plos modos tinha de passar. E o último conselho do 
pobre Jose Candana - "Foge de tentações, Manuel, livra-te de tentações!" - atraía-o 
como um aviso prudente, sim, mas não lograra emendar-lhe o porte...  
   - Seja o que Deus quiser, acabou-se!  
   Amando-o como doida, a Maria Rosa, maiores perigos corria a rapariga, afinal! E 
ainda na antevéspera, - nessa noite, precisamente, em que fora morto o José 
Candana, e à mesma hora, talvez, a que o pobre velho, na choça, erguia para o 
assassino mãos suplicantes, - ela lhe repetira aludindo ao pai:  
   - "Deixá-lo! Se me matar, morro por ti!" 
* 
Horas antes, na manhã desse mesmo dia, o João Ferrador tinha-se encontrado com 
o pai de Rosa, e os dois, muito chegados, haviam estado de conversa à borda de 
um caminho, - debaixo de uma figueira.  
   O João Ferrador fora o encarregado pelo lavrador de espreitar quem lhe namorava 
a filha, - seguro de que uma noite, chegando de uma feira de madrugada, vira 
alguém saltar para o quintal, da janela da rapariga...  
   Não tornara a dormir sossegado, desde então, o José Tomás; e ele mesmo, 
algumas noites, fizera rondas até desoras, a espreitar, com a clavina aperrada, 
algum vulto que por ali surdisse. Mas como a vida dele era por fora, hoje numa feira, 
amanhã noutra, deixara o ferrador na cola do "melro", - ameaçando-o, se desse pio, 
de lhe fazer o que faria ao outro...  
   - Ouviste? - dissera-lhe ele. - Sabe-me tu quem ele é, que prò vindimar depois cá 
estou eu.  
   - Sossegue! - tornara-lhe o João. - Não me espante vossemecê a caça, com algum 
destampatório lá por casa, e o resto deixe-mo cá. O mal já se não remedeia, e o 
ponto agora é apanhar o "melro".  
   - Bem. Combinados! - fechara o lavrador.  
   E avistando-se os dois, o João Ferrador fora para o compadre com cara de 
alvíssaras, e desfechara-lhe a novidade:  
   - Até que já sei quem é o "melro", senhor compadre! É o Manuel!  
   - O Manuel, que Manuel? - interrogou o lavrador.  
   - O seu, o de lá de casa: o filho da Maria Maçores.  
   - O Manuel Maçores?! - tornou o outro estranhando a nova.  
   - Esse mesmo. Vi-o eu entrar depois da ceia.  
   - Pelo quintal?  
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   - Pois?! E quando saiu era manhãzinha.  
   - O malandro! - remordeu-se de ira o lavrador. E isso hoje?  
   - Não senhor, amanhecendo para ontem. Na noite do José Candana. E agora é 
dar-lhe cabo da pele, se vossemecê quer.  
   Queria...  
   Mas recolhido um instante com o seu ódio, quando tornou a si disse ao ferrador:  
   - Tenho uma ideia, ó compadre!  
   Trocaram os dois um lance de olhos, e o João Ferrador ficou-se à espera...  
   - Empurrar-lhe a morte do José Candana, que dizes? - aventou o lavrador. - A 
justiça depois que se avenha com ele.  
   Contrapôs o João Ferrador:  
   - Mas testemunhas, ó compadre?  
   - Testemunhas, ninguém vai matar um homem diante de gente, p'r' o roubar!  
   Ia pôr alguma objecção o João Ferrador.  
   - Homem! - cortou-lha o outro - ele essa noite dormiu no palheiro?!  
   - Não, isso não podia.  
   - Então aí está! E os outros moços não o hão-de saber? Se não dormiu no 
palheiro, onde é que dormiu?...  
   - Ah! - fez admirado o João Ferrador.  
   - E tu não vais jurar também que o viste pra esses lados, de manhã cedo?  
   - E é que não juro falso - anuiu o outro.  
   - Então que mais queres?  
   …Queria - hesitava ainda o João Ferrador. - É que o rapaz, de mais a mais, 
assistira à autópsia do Candana, de princípio a fim... - Por sinal - pormenorizou - que 
até o sangue se lhe soltou do nariz. Todos viram. Parecia uma goteira quando está a 
chover.  
   - Deixa - desdenhou do pormenor o lavrador. - Que demónio tem isso? - E já com 
pressa: - Está decidido! Larga-me mas é, tu, a espalhar a nova: "que quem matou o 
Candana foi o rapaz."  
   O ferrador ia abalar...  
   - Mas as provas, ó compadre, se mas perguntam? - voltou ele a interrogar.  
   - Que to disseram - resolveu o lavrador.  
   - Quem? - tornou o outro.  
   O José Tomás ia-se enfurecendo.  
   - Que te não lembras! Que o ouviste! Que já o ouviste a mais de cem pessoas! 
Arre! Larga, avia-te!  
   E como o outro largasse a correr:  
   - Ouves? Ó João? - chamou ele pelo ferrador - espalha-me tu isso plas mulheres, 
principalmente, e verás depois se não pegam as bichas! Plas mulheres. Anda, avia-
te! E aí pla tarde, ouves? - tornou a chamar - aparece, que hás-de ser preciso.  
   Acenou-lhe o outro que sim. - Que lá iria.  
   Logo adiante, num caminho estreito, entre paredes atufadas de silvas o ferrador 
encontrou uma mulher, carregada com um feixe de lenha.  
   - Ó Maria Perpétua! Pois sempre te eu digo que tens um afilhado!...  
   - Um afilhado, que afilhado, ó João? - perguntou a velha.  
   - O Manuel! Lá o filho da tua comadre!  
   - O da Maçores?  
   - Esse!  
   - Então que é que tem o rapaz? - perguntou a mulher ainda muito estranha, parada 
agora para ouvir a resposta.  
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   - Que é que tem?!... Ora faze-te de novas, anda. Bem me finto eu que inda o não 
saibas?...  
   E desfechou, sem parar:  
   - Quem matou o José Candana foi ele! Ele é que matou o José Candana! Seguro 
que ainda o não sabias.  
   A mulher arreou o feixe, caindo a chorar em cima da lenha.  
   - Mas ele como é que se soube, ó João?! Mas então que desgraça foi essa?! 
Jesus! Ai Jesus!  
   - Soube-se! Tudo se sabe! - dizia o ferrador já de longe. - Ele não dormiu no 
palheiro, essa noite!  
   Um pastor que ouvira a conversa, de uma riba próxima, largou a correr a espalhar 
a nova; - e no alarido que fazia a velha, gritando como se a matassem, o rebate 
espalhou-se logo pelas hortas à roda, pela ribeira onde se levava o pão, e quando 
chegou ao moinho já se lá sabia...  
   - Já se cá sabe! Já se cá sabe! - dissera o moleiro ao da novidade. - Diz que até o 
viram sair da cabana, e que passou além à boca do prado, inda com estrelas!  
   - Vi-o eu! Isso vi-o eu! - afirmou um rapaz que vinha chegando.  
   - Mas viste o quê?! - estranharam os do moinho. - Sabes lá tu do que se está a 
falar?!  
   - Do Maçores! Toda a gente já o sabe! Vi-o eu com estes dois olhos!  
   - Oh! - ficaram todos muito admirados. - E conheceste-o?!  
   - Com' as minhas mãos! E disse-me ainda agora o José Felício, que dorme 
também no mesmo palheiro, que ele essa noite não ficou lá!  
   - Ó diabo! - exclamou o moleiro. - Então o rapaz está apanhado!  
   - Apanhado e bem apanhado! - acudiu a Ana Pratas que chegava a correr. - Mas a 
mim, ouvis? a mim é que me não enganou!  
   Sentara-se, esbaforida - "capaz de arrebentar!"  
   - Mas então? Mas porquê? - rodearam-na todos.  
   - Quando vi ontem soltar-se-lhe o sangue, - tate! - disse logo comigo: aqui está 
quem matou o Candana! Não to disse eu logo, ó Regina?!  
   - Credo, mulher! Vossemecê disse-me lá isso?!  
   Largou a gritar a Pratas:  
   - Ai a porca! Ai a desavergonhada! - E correu para a outra de punhos cerrados: - 
Nega-mo aqui na cara, se és capaz! - desafiava ela esbofeteando-se.  
   …Mas ao tempo a que isto se passava, o Manuel Maçores, lá baixo, era procurado 
no lameiro por uma mulher.  
   - Estás perdido, ouves?! Estás perdido! - gritava a mulher, que era a Maria Teresa.  
   - Mas que é?! Perdido porquê?! Mas que foi?! - dizia o Maçores correndo para ela.  
   - Foge! Some-te! Uma grande desgraça! "A minha menina que te diz que fujas!"  
   - Mas o quê?! Mas porquê?!  
   - O pai que te bota as culpas do José Candana! Que quem matou o pastor que 
foste tu!  
   - O quê?! Mas o quê?!  
   - Que fujas! Que te sumas! Que o pai que te desgraça! Fechou-se com ela no 
quarto do forro, mais de uma hora! Chamou-me: entregou-ma! Estava no chão, que 
parecia morta!  
   - Morreu?! Mas então morreu?!  
   - Não! Mas antes morresse! Quando veio a si parecia doida! Morre! Endoidece! O 
pai mata-a! Capaz é ele de a matar!  
   E caindo de joelhos diante do rapaz, imprecava-lhe de mãos levantadas:  
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   - Não me descubras, Manuel! Por alma de tua mãe não me descubras! Manuel! 
Manuel! - gritava ela enclavinhando as mãos. - Pelas tuas alminhas não me 
descubras!  
   - Mas então?! Mas agora?! - clamava o rapaz numa aflição.  
   - Foge! Ela quer que fujas! Que passes o rio e que te sumas! Foge, esconde-te, 
some-te!  
   - Mas eu que fiz para fugir, tia Maria?! Mas eu que fiz?! - gritava o rapaz 
estorcegando os braços. - Tia Maria! Tia Maria! Não sabe vossemecê onde estive 
essa noite?!  
   - Sei, sei, cala-te! Mas viram-te! Espreitavam-te! Tinha-te já visto uma noite e não 
te conheceu! Mandou-te espreitar!  
   - E agora?! Mas então agora?! - dizia o Maçores imprecando o céu.  
   - Foge! Desaparece! Bota-te as culpas para se vingar!  
   - E ela?! Então ela?!  
   - Endoidece! Dá em doida! Ficou fechada no quarto do forro, a pão e água! Não 
torna a ver a luz do dia! - Vou lá baixo tirar a barrela: a correr passei por aqui. Foge, 
esconde-te, some-te!  
   E a Maria Teresa desapareceu.  
   Medira o Maçores todo o abismo, num lance. Mas entre sacrificá-la a ela no 
conceito dos outros, onde o pai a queria proteger, e sacrificar-se ele diante do 
mundo até se cobrir de infâmia e de maldição, não hesitou nem trepidou. - "Fora 
então ele que matara o Candana, acabou-se! Que matara o Candana e o roubara! 
Fora ele!"  
   - Olha a vida! - resumia o Maçores correndo já. - Como isto é!...  
   Quando daí a pouco, desaustinado, o rapaz vadeava o rio, os do moinho ainda o 
conheceram:  
   - Lá vai ele! Olha! Ou é o diabo por ele! - Lá vai ele! - É ele!  
   E de pé num morro de fraga, uns poucos inda gritaram, acenando-lhe com os 
chapéus e atirando-lhe pedras:  
   - Ó Manuel! - Ó grande malvado! - Não fujas, ó grande malvado!  
   …Bem calculado, àquela hora já o João Ferrador estava da outra banda do rio, 
com os cabos e o regedor, alapardados num monte de silvas. Num atalho saíram-lhe 
todos à frente, apontando-lhe ao peito as caçadeiras:  
   - Faz lá alto, ó tu! Estás preso!  
   - Já sabia! - foi a resposta do Manuel Maçores. - Ponham-me as algemas e vamos 
lá.  
   A esse tempo, já a loucura irremediável resgatara do conhecimento do lance a 
rapariga; - e passado um mês, à justa, a mísera despenava, expirando também de 
dor, não tardou, a velha Maria Teresa.  
   Depois, sem defesa possível, e não a aceitando de casta nenhuma, o Maçores 
deixou-se condenar; - e quando se viu enfim na sua pequena cela, e um número, 
que era agora todo o seu nome, resumindo-lhe no peito toda a tragédia, - 
represando as lágrimas com violência, perguntou "como se lia aquilo". Quando lhe 
fecharam a porta responderam-lhe:  
   - "455". 
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