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Nota prévia

O presente número da revista Queirosiana, organizado por Orlando Grosse-
gesse a quem, como sempre, muito agradeço, é consagrado a adaptações de 
obras de Eça de Queirós ao cinema e à televisão. Conforme bem se sabe, a 
produção ficcional queirosiana  tem conhecido, em Portugal e no estrangeiro 
(com destaque para o Brasil), uma atenção considerável, por parte de cineas-
tas, de realizadores de televisão, de dramaturgos, de guionistas, de produtores 
e de quantos intervêm em complexos processos de transposição intermediá-
tica. Incluindo, é claro, os atores e as atrizes que emprestam corpo e voz a per-
sonagens de Eça, às vezes em interpretações que ficam justamente famosas: 
lembremos, por exemplo, a Juliana composta por Marília Pêra, n’O Primo Basí-
lio televisivo da Globo, de 1988.

Questão discutível e sempre discutida é a da legitimidade das transposi-
ções de que aqui se fala. E também a dos benefícios daí resultantes para a obra 
de um escritor que se vê projetado para públicos muito mais amplos do que 
os da leitura. Os debates que em torno desta matéria se desenrolam são, não 
raro, apaixonados e expressam posições eventualmente radicais. Por exem-
plo, aquela que defende a subserviente fidelidade  da adaptação à obra que 
a motivou, uma posição que hoje conhece poucos defensores; em confronto 
com esta, afirma-se  uma  conceção (chamada) psíquica, segundo a qual deve 
subsistir na adaptação tão só o espírito do texto, o que permite que o resultado 
final se afaste da letra e da forma desse texto de partida. 

De um modo ou de outro, os artigos que se encontram neste número da 
Queirosiana analisam estas e outras questões inevitavelmente suscitadas por 
quem tem sido, na literatura portuguesa, um dos escritores mais apetecíveis 
para o cinema e para a televisão. E também um daqueles em cuja leitura sur-



preendemos a insinuação de procedimentos discursivos e representacionais 
que remetem para as artes da imagem. Assim como se em Eça aflorassem 
talentos de cineasta e de dramaturgo, num tempo em que a pintura começava 
a conviver com a fotografia, ambas desafiando o instrumental semionarrativo 
do romance. 

Pelo que fica dito, faz sentido incluir aqui o testemunho de um realizador 
que  tem consagrado uma parte importante do seu trabalho à releitura cine-
matográfica de obras literárias. Foi esse realizador, João Botelho, que há não 
muito tempo enfrentou aquela impressionante máquina narrativa que são Os 
Maias, numa produção de 2014. Se outras razões não houvesse, esta seria sufi-
ciente para convocarmos a sua intervenção no colóquio Eça e o romance oitocen-
tista – Transformações cinematográficas e televisivas (Tormes, 24 a 25 de julho de 
2015), em que foram apresentados os ensaios que integram este número de 
Queirosiana. Fora deste núcleo temático, seguem-se ainda dois artigos que se 
debruçam sobre questões da representação feminina na ficção queirosiana.

As secções usuais – recensão, dossiê da edição crítica de Eça de Queirós 
e relatórios (referentes aos anos 2016 e 2017) – completam esta Queirosiana.

 
Carlos Reis



Códigos trágicos
Maria do Carmo Cardoso Mendes
UNIVERSIDADE DO MINHO

1. 

A dimensão trágica do romance queirosiano Os Maias foi já assinalada e 
exaustivamente analisada por Carlos Reis em Introdução à Leitura d’Os Maias. 
Sublinha o autor nesse estudo que o trágico serve ao tratamento de grandes 
questões humanas.

Em diversas entrevistas a propósito da adaptação cinematográfica de 
Os Maias, o realizador João Botelho sustenta que a obra de Eça de Queirós é 
intemporal.

A dimensão trágica é, pela sua intemporalidade, uma das questões mais 
relevantes tratadas no filme. Neste ensaio, faço uma breve incursão pela ver-
tente trágica do romance e pelo modo como a tragédia é lida no filme.

2. 

Muito embora as relações intersemióticas literatura/cinema sejam recorren-
tes, persistem algumas “desavenças que opõem filmes a livros, investindo-se 
a literatura de uma mal agradecida superioridade e esquecendo-se das vanta-
gens técnico-funcionais que o cinema lhe pode trazer” (Ponce de Leão, 2008: 
490). 1

1 A mesma investigadora insistirá no princípio de que a relação entre a literatura e o cinema é um 
“verdadeiro diálogo, já que o cinema não copia nem manipula a realidade: isola planos, recombi-
na-os, estrutura-os até que, pela sua montagem, eles ganham sentido. Por isso, Eisenstein opina 
que o filme deve ser um texto hieroglífico em que cada elemento só tem sentido na combinatória 
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No ensaio La Novela y el Cine. Análisis comparado de los discursos narrativos, 
Norberto Mínguez Arranz (1998: 47) designa esta suposta hierarquização 
como uma  “creencia, aún hoy vigente, de que la palabra es superior a la ima-
gen [porque la palabra] está asociada a la divinidad […] que nombra y da exis-
tencia a los objetos y la imagen [es] una mera imitación de los objetos, [con] 
función inferior”.

Não é este seguramente o caso do filme de João Botelho, no qual a relação 
que se estabelece entre literatura e cinema é de natureza dialógica, de recipro-
cidade, de interatividade e de enriquecimento. 

Apesar das especificidades das suas linguagens, o romance e o filme 
Os Maias propõem ao leitor e ao espetador uma representação de Portugal 
numa época que só em aparência não partilha com a atual alguns pontos de 
contacto. Disso mesmo dá conta João Botelho em diversas entrevistas con-
cedidas a respeito do seu filme, acentuando a dimensão perene do romance 
oitocentista e dos seus “arquétipos” – designação que utiliza para se referir a 
algumas das mais relevantes personagens da obra queirosiana. 

Ora a atenção ao trágico está exemplarmente expressa no romance e no 
filme. Eça de Queirós e João Botelho remetem o leitor / o espetador para a 
carga simbólica que a tragédia possui. Como sublinha João Décio (1997: 563), 
“Cumpre lembrar (…) que o tempo de tragédia se instala no romance envol-
vendo as quatro principais personagens, Carlos da Maia, Maria Eduarda, 
Pedro da Maia e Afonso da Maia. Portanto, o trágico, coerentemente, acon-
tece ao nível dos fatos mais relevantes da obra”.

Começarei por reconstituir sumariamente a conceção aristotélica da tra-
gédia e o modo como o romance queirosiano 2 e o filme contemporâneo per-
mitem atualizar tal conceção.

contextual e em função do seu lugar na estrutura discursiva. Daí usar uma linguagem e uma sin-
taxe próprias” (idem, 498).

2 Isabel Pires de Lima (1987: 201) sublinha que “não há dúvida de que Eça agiu com clara inten-
cionalidade, introduzindo o elemento trágico no romance e tratando-o, formalmente, em estrita 
obediência às normas da tragédia clássica. Carlos Reis, Machado da Rosa e Óscar Lopes, todos 
três atentos a esta configuração trágica do romance, reconhecem este aspecto formal de Eça em 
relação à tragédia clássica. Machado da Rosa fala de ‘Uma tragédia clássica, visualizada externa e 
internamente de maneira clássica’, mas quer C. Reis, quer O. Lopes referem-se mesmo à obediên-
cia em relação às regras e aos três momentos da efabulação trágica definidos por Aristóteles na 
Poética – a peripécia, o reconhecimento e a catástrofe”. 
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3. 

O mythos (‘trama dos factos’) é o elemento crucial da teoria aristotélica da tra-
gédia. O próprio ethos (‘carácter’) das personagens ressalta do mythos, uma vez 
que estas “no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracte-
res a causa de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son el fin de la 
tragedia, y el fin es lo principal en todo” (Aristóteles, 1988: 1450 a 20).

A conceção finalista da tragedia como imitação de uma ação – “Es, pues, 
la tragedia imitación de una acción esforzada y completa”; “sin acción no 
puede haber tragedia” (ídem, 1449 b 24 e 1450 a 24) – encontra-se represen-
tada no romance de Eça de Queirós e no filme de João Botelho. A ação trágica 
sobrepõe-se aos caracteres.

O mesmo pode afirmar-se a respeito do efeito que a tragédia deve pro-
vocar: se na Poética se lê que ela deve ser “imitadora de acontecimentos que 
inspiren temor y compasión” (idem, 1452 b 30), ou seja, que a tragédia deve 
despertar piedade (eleos) e terror (phobos) no sentido de conduzir ao repúdio 
pelo repugnante (miaron), tanto o romance quanto o filme recuperam estes 
efeitos apontados pelo grego.

No caso do romance, tais efeitos são expressos de forma reiterada na des-
crição do comportamento de Carlos quando, já conhecedor do incesto, volta a 
relacionar-se sexualmente com Maria Eduarda:

Era, surgindo do fundo do seu ser, ainda ténue, mas já perceptível, uma saciedade, 
uma repugnância por ela, desde que a sabia do seu sangue!... Uma repugnância 
material, carnal¸ à flor da pele, que passava como um arrepio. (…) Fora depois 
aquele corpo dela, adorado sempre como um mármore ideal, que de repente lhe 
aparecera como era na sua realidade, forte de mais, musculoso, de grossos mem-
bros de amazona bárbara, com todas as belezas copiosas do animal de prazer. 
Nos seus cabelos de um lustre tão macio, sentia agora inesperadamente uma 
rudeza de juba. Os seus movimentos na cama, ainda nessa noite o tinham assus-
tado, como se fossem os de uma fera, lenta e ciosa que se estirava para o devorar 
(Queirós, s/d: 666).

A transformação animalesca de Maria Eduarda é complementada por 
sentimentos de repulsa experimentados por Carlos quando equaciona a pos-
sibilidade de fugir com a irmã: 

Se partisse com ela, seria para bem cedo se debater no indizível horror de um nojo 
físico. (…) 
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Mas, tendo por um só dia dormido com ela, na plena consciência da consangui-
nidade que os separava, poderia recomeçar a vida tranquilamente? Ainda que 
possuísse frieza e força para apagar dentro de si essa memória – ela não morreria 
no coração do avô, e do seu amigo. Aquele ascoroso segredo ficaria entre eles, 
estragando, maculando tudo. (idem, 672–673)

Os sentimentos que dominam Carlos justificam a sua impotência para 
fazer qualquer revelação a Maria Eduarda, pedindo a Ega que assuma tal obri-
gação. No filme, pelo contrário, Carlos mostra-se resoluto em ser ele mesmo 
a contar “tudo” à irmã, muito embora acabe por não o fazer: a determinação 
que o conduz à casa de S. Francisco desaparece perante o convite de Maria 
Eduarda: “Vem cá”. 

Por outro lado, parece haver uma preocupação do realizador em desta-
car o sofrimento de Maria Eduarda, quer porque o narrador declara que ela 
se revoltava contra “o seu destino impiedoso”, quer ainda porque uma cena a 
mostra a vacilar e a cair em plena rua. 

Não obstante estas diferenças – a que importaria ainda juntar na adap-
tação cinematográfica a débil recusa de Carlos ao convite sexual: “continua a 
dormir” – a verdade é que os efeitos apontados por Aristóteles se concretizam 
nos dois registos: literário e fílmico (ainda que mais reforçados no primeiro). 

Igualmente presentes no texto literário e na adaptação cinematográfica 
estão as três partes que Aristóteles identifica na tragédia: a peripécia (peripe-
teia), o reconhecimento (anagnorisis) e a catástrofe (pathos).

O Estagirita define do seguinte modo as partes da “fábula trágica”:

Peripecia es el cambio de la acción en sentido contrario (…). Y esto, como deci-
mos, verosímil o necesariamente. (…)
La agnición es, como ya el nombre indica, un cambio desde la ignorancia al cono-
cimiento, para amistad o para odio, de los destinados a la dicha o al infortunio. Y 
la agnición más perfecta es la acompañada de peripecia, como la del Edipo.
(…) el lance patético es una acción destructora o dolorosa, por ejemplo las muer-
tes en escena, los tormentos, las heridas y demás cosas semejantes. (Aristóteles, 
1988: 1452 a 20–25, 1452 a 30 e 1452 b 10)

Carlos Reis (1980: 97–98) demonstrou já de que modo a intriga de Os 
Maias “obedece, sobretudo a partir de certa altura, a um desenrolar pratica-
mente ortodoxo”, observando que 

(…) a função de peripécia que cabe aos eventos citados só se cumpre com inteira 
pureza por virtude de uma característica fundamental: é que ambos correspon-
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dem a acções aparentemente devidas ao acaso. Assim é com o episódico encon-
tro de Guimarães com Maria Eduarda, o mesmo acontecendo com o pedido para 
que Ega entregue um cofre de papéis ‘ao Carlos da Maia, ou à irmã’. Sem aquela 
disjuntiva (perfeitamente evitável) a catástrofe não estalaria.

A revelação de Guimarães só pode compreender-se aceitando “uma força 
transcendente como o destino, uma força que escapa a toda(s) a(s) lógica(s)” 
(Lima, 1987: 201–202).

A tragédia que se abate sobre Carlos e Maria Eduarda – mas que atinge 
sobretudo o velho Afonso da Maia – representa uma concretização do princí-
pio aristotélico que aconselhava o espetador a ver no herói trágico alguém que 
sobressai “por algún yerro, siendo de los que gozaban tal prestigio y felicidad, 
como Edipo y Tiestes y los varones ilustres de tales estirpes” (Aristóteles, 
1988: 1453 a 5–10).

Saliente-se que tanto o romance quanto o filme concretizam os dois 
sentidos da tragédia: o sentido pré-moderno – a tragédia ‘abate-se’ sobre 
personagens enquanto situação imposta a partir de um outro mundo, sobre-
natural; a tragédia não é tecida por humanos – e o sentido pós-moderno – 
Carlos é também criador de tragédia; é uma personagem ambivalente; numa 
interpretação psicanalítica, ele é também criador da tragédia. Todavia, o pri-
meiro sentido revela-se mais forte do que o primeiro, pois, como veremos, na 
modernidade e na pós-modernidade deixa de ser possível recorrer a explica-
ções de teor sobrenatural. 

Quando reencontra o seu amigo no consultório do Rossio, Ega exclama 
(no romance e no filme): “Tu vens esplêndido desses Londres, dessas civi-
lizações superiores. Estás com um ar Renascença” (Queirós, s/d: 104). Nou-
tro momento do romance, é destacado o “esplêndido físico de cavaleiro da 
Renascença”; “uma fisionomia de belo cavaleiro da Renascença”. 

Maria Eduarda, por sua vez, é qualificada no romance como “uma Vénus”; 
“uma deusa maravilhosamente bem feita”; “mais alta que uma criatura 
humana, caminhando sobre nuvens, com um grande ar de Juno que remonta 
ao Olimpo”; “uma deusa transviada do Aterro”; “uma deusa intangível”, “com 
a sua graça nobre de deusa moderna” (idem, 214, 157, 184, 240, 470 e 518).

São estas duas personagens de recorte excecional que vivem, como afirma 
Carlos depois de pedir Maria Eduarda em casamento, num estado de felici-
dade: “Conheço a felicidade quase perfeita”, confessa Carlos a Ega no filme, 
enquanto no romance declara. “ – É facto, Egazinho, conheço quase a felici-
dade perfeita!”
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4. 

A adaptação cinematográfica do romance realizada por João Botelho em 2014 
concede à ação trágica – o incesto – e aos seus presságios uma função crucial. 
Centro-me de seguida na funcionalidade que os objetos e os cenários pos-
suem na constituição do trágico.

Ao longo do romance, são diversos os presságios, isto é, “todo o tipo 
de afirmação ou acontecimento susceptíveis de fazer prever uma fatalidade 
inevitável” (Reis, 1980: 93), que cumprem duas funções essenciais: “em pri-
meiro lugar, o facto de apresentarem afloramentos variavelmente disfarçados 
da força do destino; em segundo lugar, a circunstância de apontarem subtil-
mente para um desfecho em que a morte e a tragédia se dão as mãos” (ibidem).

Não sendo os presságios ou indícios a seguir identificados os únicos que 
se encontram no romance queirosiano, eles são, todavia, os mais relevantes, 
pois, como também sinaliza Carlos Reis, “ganham um impacto considerável 
nos momentos em que se prepara ou consuma o incesto” (idem, 95).

Torna-se assim relevante recuperar a descrição do quarto que Maria 
Eduarda visita com Carlos e que se tornará o cenário dos seus envolvimentos 
sexuais: 

Mas depois o quarto que devia ser o seu, quando Carlos lho foi mostrar, desagra-
dou-lhe com o seu luxo estridente e sensual. Era um alcova recebendo a claridade 
de uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam, na trama de lã, os amo-
res de Vénus e Marte; da porta de comunicação, arredondada em arco de capela, 
pendia uma pesada lâmpada da Renascença, de ferro forjado; e àquela hora, 
batida por uma larga faixa de sol, a alcova resplandecia como o interior de um 
tabernáculo profanado, convertido em retiro lascivo de serralho… Era toda for-
rada, paredes e tecto, de um brocado amarelo, cor de botão-de-oiro: um tapete de 
veludo, do mesmo tom rico, fazia um pavimento de oiro vivo sobre que poderiam 
correr nus os pés ardentes de uma deusa amorosa – e o leito de dossel, alçado 
sobre um estrado, coberto com uma colcha de cetim amarelo, bordada a flores de 
oiro, envolto em solenes cortinas também amarelas de velho brocatel, enchia a 
alcova, esplêndido e severo, e como erguido para as voluptuosidades grandiosas 
de uma paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. E era ali que o bom 
Craft, com um lenço de seda da Índia amarrado na cabeça, ressonava as suas sete 
horas, pacata e solitariamente.
Mas Maria Eduarda não gostou destes amarelos excessivos. Depois impressio-
nou-se, ao reparar num painel antigo, defumado, ressaltando em negro do fundo 
de todo aquele oiro – onde apenas se distinguia uma cabeça degolada, lívida, 
gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. E para maior excentricidade, 
a um canto, de cima de uma coluna de carvalho, uma enorme coruja empalhada 
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fixava no leito de amor, com um ar de meditação sinistra, os seus dois olhos 
redondos e agoirentos. Maria Eduarda achava impossível ter ali sonhos suaves.
Carlos agarrou na coluna e no mocho, atirou-os para um canto do corredor: e 
propôs-lhe mudar aqueles brocados, forrar a alcova de um cetim cor-de-rosa e 
risonho (Queirós, s/d: 433–434).

Os detalhes desta descrição concorrem para a construção de um cenário 
repleto de tragédia: são as referências a amores trágicos da mitologia clás-
sica; é a comparação entre a porta de comunicação e um arco de capela, ante-
cipando premonitoriamente a “colisão violenta da situação incestuosa com 
valores e normas morais de inspiração sagrada” (Reis, 1980: 96); é a presença 
de um quadro funesto e de uma ave com uma dupla conotação: sabedoria 
e mau augúrio; é a manifestação obsidiante do amarelo, a mais excessiva e 
ardente das cores, como nos diz o Dicionário dos Símbolos de Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant (1994: 40). 

A adaptação cinematográfica revela uma extrema fidelidade ao texto 
queirosiano, quer na descrição, quer nos discursos das personagens: quando 
discutem sobre como chamar à quinta dos Olivais, Carlos sugere “o nome 
que nós lhe dávamos. Nós chamávamos-lhe a Toca”. Esta intervenção segue 
fielmente o texto, enquanto o relato narratorial da reação de Maria Eduarda 
– “achou originalíssimo o nome” (Queirós, s/d: 433) – é substituído por um 
discurso em primeira pessoa no filme: “É muito bonito e original o nome”. 
Idêntica substituição do discurso (de terceira pela primeira pessoa) acontece 
na observação sobre a reação de Maria Eduarda quando observa os “olhos 
redondos e agoirentos” da coruja e os amarelos “excessivos”.

Em termos cénicos, a representação da alcova no filme segue de forma 
muito exata o texto literário: reaparecem a coruja empalhada, o quadro de 
degolação de S. João Batista (que Carlos, sofrendo, como Édipo, de uma 
‘cegueira trágica’, cobre rapidamente com uma cortina amarela) e a cobertura 
amarela da cama. 

5. 

Não foi meu propósito circunscrever a relação intersemiótica romance de 
Eça de Queirós / filme de João Botelho à questão da tragédia. Todavia, consi-
dero que ela cumpre um papel crucial na adaptação cinematográfica, como o 
desempenhava no romance oitocentista.
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Se no caso da obra de Eça, a intromissão do trágico, do destino e dos pres-
ságios representa uma fuga a “qualquer esquema de verosimilhança natu-
ralista” (Lima, 1987: 201) 3, já na adaptação cinematográfica a importância 
concedida à tragédia – na fidelidade às três partes em que a Antiguidade clás-
sica a estrutura, na presença de presságios (a que conviria ainda acrescentar 
um sonho premonitório de Afonso da Maia onde ouve as palavras do procura-
dor Vilaça sobre o Ramalhete – “Nunca gostei desta casa” – e insiste na con-
sanguinidade com a filha que Maria Monforte levou consigo – “A pequena é 
do meu sangue”) – vem demonstrar a pertinência das observações de George 
Steiner em La Mort de la Tragédie. Começando por negar a universalidade da 
tragédia, o pensador francês conclui que o trágico moderno é intermitente e 
fica a dever-se a um acaso genial (cf. Steiner, 1993: 11). No final da sua obra, 
sustenta que o declínio da tragédia na modernidade está “inséparablement lié 
au déclin d’une vision organique du monde et de son contexte mythologique, 
symbolique et rituel” (idem, 288).

O romance de Eça e o filme de João Botelho demonstram que já não vive-
mos numa época de heróis. A relevância que escritor e realizador concedem 
ao trágico inscreve-se numa conceção pré-moderna do conceito. 

Finalmente, esta análise conduz-me a colocar algumas questões:
– A dimensão trágica é um elemento crucial na organização das duas 

narrativas: literária e fílmica. Se fizéssemos uma experiência de pensamento 
– obviamente uma experiência de natureza fantástica – na qual se perderiam 
todos os exemplares do romance queirosiano e só ficaria o filme, teríamos 
daquele uma boa ideia, uma ideia fiel?

– Na relação intersemiótica literatura / cinema, até que ponto é desejável 
que a adaptação seja fiel ao original? Se o for, não terá o mesmo problema que 
uma tradução?

– Se uma obra como Os Maias é intemporal, não restará mais nada senão 
a tradução do livro numa linguagem cinéfila?

– Não teme o realizador que o filme se transforme num objeto de culto (e 
substituto do livro) junto de muitos jovens estudantes? 

3 Acrescenta a investigadora (1987: 206) que “a introdução no romance da tragédia do incesto, com 
todos os elementos inerentes à constituição da efabulação trágica: os três elementos nucleares 
(peripécia, reconhecimento e catástrofe), a superioridade e dignidade das personagens centrais, 
a existência de um coro, a disseminação de agouros e premonições e, sobretudo, a instauração 
de um fatum determinando os destinos individuais, escapa aos pressupostos ideológicos de uma 
prática naturalista”.
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