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Homem sem alma, mulher vaidosa e vulgar, 

segue o teu caminho empedrado com a talha 

miúda que deixa aos teus pés mimosos o gosto 

de recalcá-la; não pares diante do vulto 

majestoso do verdadeiro infortúnio. O insulto 

sandeu da vossa piedade é um ultraje aqui 

onde sobejam incentivos espirituais, que me 
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RESUMO  

 

O romance romântico, caracterizado por enredos repletos de 

aventuras amorosas convertidas em grandes paixões que culminavam em finais 

felizes ou manutenção da fidelidade dos amantes por meio da morte, foi, no 

século XIX, uma das principais formas de diversão difundidos por meio dos 

folhetins. 

É dessa ficção romântica que se constitui esta pesquisa 

pautada no estudo dos romances O que fazem mulheres e A mulher fatal de 

Camilo Castelo Branco.  

Por meio de personagens femininas apaixonadas e envolvidas 

pelos homens que as dominavam, o autor romântico imputou castigos, 

tristezas, traições e abandonos, resultantes da situação de dependência, 

servilismo ou falta de autonomia da figura feminina. 

Desse modo, o objetivo principal deste trabalho é pontuar as 

diferentes construções das personagens femininas e de seus destinos, 

comandados pela norma comportamental que a elas era determinada, 

avaliando os resultados da passividade ou da reação frente ao destino que lhe 

era determinado pelas mãos masculinas. 

 

Palavras Chave: Romantismo; Literatura portuguesa; Camilo 

Castelo Branco; Personagens femininas. 



ABSTRACT  

 

The romantic novel, characterized by plots full of love affairs 

ended up in great passions which culminated in happy endings or the 

maintenance of lover´s faithfulness through death, was in the 19th century one 

of the main forms of fun disseminated by “feuilletons”. 

It´s of that romantic fiction that this research is constituted based 

on the study of the novels O que fazem mulheres and A mulher fatal by Camilo 

Castelo Branco. 

Through female characters in love, involved by men who had 

dominated them, the romantic author determined punishments, sadness, 

betrayals and abandonment resulting from the female figure´s dependency, 

obedience or lack of autonomy. 

Thus, the main aim of this work is show the different formations 

of the female characters and their fates, controlled by the behaviorist rule which 

was attributed to them, assessing the results of passivity or the reaction before 

destiny which was determined by male hands. 

 

Keywords: Romantism; Portuguese literature; Camilo Castelo 

Branco; Female Characters 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
 

Figura 1: Livro Comemorativo do Centenário - Camilo 1825-1925 
Empresa Diário de Notícias, 1925 - Editado pela Comissão com a colaboração de inúmeras 

figuras da época (http://doutrotempo.blogspot.com/) 

 

Eu direi tudo oportunamente. Neste ofício de 

romancista, ou se sabe tudo da vida alheia, ou 

não se escreve nada. 

Camilo Castelo Branco 

A mulher fatal 



Em meio à vastíssima obra de Camilo Castelo Branco, dois 

romances que trazem já no título uma referência à figura feminina, O que fazem 

mulheres e A mulher fatal, foram selecionados para esta pesquisa a qual visa a 

um estudo do comportamento feminino apresentado pela literatura romântica 

portuguesa. 

A análise das atitudes das figuras femininas, as tragédias, as 

tristezas, os ardis que elas experimentam pela pena do narrador configuram 

procedimentos manipuladores ou dribladores da figura masculina autoritária. 

Seria a visão da figura feminina imposta ao leitor nesses romances 

especificamente masculina ou feminina? Nelly Novaes Coelho (1993, p. 14, 

grifos da autora) questiona 

[...] haveria um discurso essencialmente ‘feminino’? Existiria 

uma linguagem feminina na arte? Evidentemente, não são 

perguntas ociosas ou gratuitas e têm sua razão de ser uma vez 

que, em passado recente, acreditava-se em diferenças de 

ordem biológica que determinariam a criação artística do 

homem e da mulher: a primeira, sendo de estrutura forte, 

criativa e agressiva, evidentemente construiria uma arte idêntica 

à sua natureza viril, afetiva, ingênua etc., criaria uma arte 

também delicada e frágil (como vemos, já nessa diferenciação, 

está patente a presença do modelo-de-comportamento que se 

considerava ideal para a mulher...). 

Considerando-se que a sociedade do século XIX aceita a 

mulher como um ser frágil, aprisionado e vencido pela superioridade masculina, 

frequente ideologia fortalecida pela literatura romântica convencional, os dois 

romances de Camilo Castelo Branco em questão destacam-se pela presença 

desse perfil feminino. 

No entanto tal visão não é única, uma vez que há também 

relato de comportamentos distintos, caraterizadores da figura feminina como 

um ser decidido e determinador de suas atitudes em meio ao enfrentamento 

das convenções em defesa de situações que são muito mais favoráveis às 



mulheres, desafiando, dessa maneira, os padrões estabelecidos pela 

sociedade. Cabe ressaltar que a condição da personagem feminina, no que 

concerne à realização de sua plena felicidade, é tema desenvolvido por Camilo 

Castelo Branco, considerada a situação da mulher na sociedade do século XIX. 

Mary Del Priore (1997, p. 403, grifos da autora) afirma que 

[...] o discurso sobre a ‘natureza feminina’ que se formulou a 

partir do século XVIII e se impôs à sociedade burguesa em 

ascensão, definiu a mulher, quando maternal e delicada, como 

força do bem, mas, quando ‘usurpadora’ de atividades que lhe 

eram culturalmente atribuídas, como potência do mal. 

O posicionamento dos autores do século XIX exprime 

claramente a idéia da mulher “maternal e delicada”, principalmente se 

considerarmos a perspectiva doutrinária dos romances românticos que se 

popularizaram rapidamente pela Europa e América, assim como a perspectiva 

da figura feminina “potência do mal”, como afirma Mary Del Priori, serviria como 

modelo a ser rejeitado pelas mulheres da época, uma vez que estariam 

propensas a punições severas. 

A partir desses elementos, os objetivos primordiais deste 

trabalho são observar, delinear e analisar as infelicidades amorosas na ficção 

romântica camiliana, pontuando as diferentes construções das personagens 

femininas e de seus destinos, discutindo os principais partidos da crítica 

literária portuguesa a respeito da possibilidade da existência de uma posição 

essencialmente masculina nos mecanismos de criação literária de Camilo 

Castelo Branco. 

Por meio do corpus selecionado, O que fazem mulheres e A 

mulher fatal, será possível estabelecer uma classificação da figura feminina na 

narrativa camiliana, especificando seu papel nas referidas obras a partir de uma 

comparação com outros perfis femininos apresentados na obra de Camilo 

Castelo Branco e com a função da mulher do século XIX na sociedade 

portuguesa. 



Os procedimentos para a realização deste trabalho instauram-

se a partir da leitura do corpus, levantamento de dados, elaboração de 

hipóteses, estudo comparado do comportamento feminino nas obras escolhidas 

e a aplicação a ele de teorias relevantes a fim de comprová-las ou rejeitá-las no 

contexto das obras.  

A análise crítica desta pesquisa será norteada, principalmente, 

pelo estudo do teórico russo Mikhail Bakhtin, valendo-se de suas pesquisas 

sobre a estilística do romance contemporâneo em obras como Estética da 

criação verbal (2003), Problemas da poética de Dostoiévski (2005) e Questões 

de literatura e de estética: A teoria do romance (2002), na busca de, quanto à 

figura do herói, elencarem-se as características das figuras femininas e seus 

comportamentos avaliados pela perspectiva masculina. 

Assim, a partir do método hipotético-dedutivo será possível 

constatar se há a possibilidade de existência de uma lacuna nos estudos 

literários sobre a personagem feminina camiliana que, nas obras do corpus, 

ganha tratamentos específicos conforme o comportamento convencional ou 

afrontador dos valores sociais apresentados.  

Por meio das teorias românticas, é notável a perspectiva 

predominantemente masculina, que define a figura feminina a partir de 

reflexões similares, isto é, a avaliação do comportamento da mulher norteia-se 

por um padrão conceitual de que a mulher é um ser submisso ao domínio 

masculino. Em sua grande maioria, os autores românticos eram do sexo 

masculino e privilegiavam a propagação dos ideais manipuladores da figura 

feminina coibindo ao máximo a capacidade de reflexão da leitora de folhetins 

que era tratada gentilmente por “querida leitora”, “leitorazinha”. 

Sabendo-se que a personagem feminina no Romantismo 

apresenta diferenças na forma de tratamento, seja focada pela voz narrativa 

masculina, seja pela voz feminina, uma vez vinculada às trajetórias das 

paixões, nota-se perfeitamente que o papel social da figura feminina é, 

frequentemente, reflexo da visão da sociedade patriarcal do século XIX. 



Desse modo, verifica-se que, na obra de Camilo Castelo 

Branco, a caracterização da figura feminina se edifica, predominantemente, por 

meio de um recurso estilístico perceptível a partir da análise da expressão 

textual, em que a mulher é o sujeito paciente da ação impetrada pela 

personagem masculina. Porém, podem ser encontradas também figuras 

femininas capazes de ir contra o posicionamento passivo e tornadas elementos 

dominadores e de comportamento, muitas vezes, libertino ou libertário. As 

marcas do perfil feminino, desconhecido em sua interioridade na época de 

Camilo Castelo Branco, ganha, no século XX, um embasamento a partir das 

teorias psicanalíticas de Freud. 

A personagem feminina camiliana, condenada aos limites do 

imaginário de sua classe social, de sua educação, de sua condição de mulher e 

de outras influências, é apresentada por meio de valores subjetivos que 

correspondem, muitas vezes, às concepções de mundo de seus narradores e 

autores, o que reforça as características limitadoras da ação feminina da 

literatura romântica aplicada à prosa portuguesa do século XIX, principalmente 

na representação da mulher na narrativa camiliana. 

A pertinência deste estudo justifica-se no sentido de analisar 

os comportamentos femininos que tendiam a obedecer às normas as quais 

governavam a sociedade do século XIX, acrescentando a esse padrão 

comportamental, moralmente correto, a tentativa de ruptura de muitas mulheres 

que ousavam desafiar o controle masculino, valendo-se de atitudes e reações 

audaciosas e independentes. 

Esse embate entre os valores femininos e masculinos 

incorpora todo um repertório linguístico de argumentos em favor de uma das 

partes interessadas diretamente em algum aspecto específico, isto é, ocorre 

uma tendência ao reforço das ideologias masculinas e desprezo aos desejos 

femininos.  

Em Bakthin, foram selecionados elementos para avaliar o 

fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal responsável pela sua 



multiplicidade discursiva presente nas obras camilianas, principalmente no que 

se refere à identidade das personagens femininas e a relação que elas mantêm 

com o outro. Também, a partir da escrita de Camilo Castelo Branco, as 

estratégias de revelação e ocultamento do sujeito da enunciação apresentam o 

“eu” identificado como amigo das personagens envolvidas nas tramas, 

especialmente em A mulher fatal, e que, a partir dessa proximidade, revela-se 

como outro.  

As relações de gênero considerando a presença do 

deslocamento das relações homem/mulher, pela incorporação de um 

comportamento discriminador na escrita por parte do autor/narrador, são 

observadas a partir da identificação de uma proximidade ideológica das 

expectativas desse mesmo narrador e as relações da mulher com o mundo 

real, muitas vezes distinto do ideal almejado por ela.  

Para o estudo da mulher como temática da escrita romântica, 

são incorporadas a este trabalho, dentre outras investigações, as pesquisas de 

Julia Kristeva (1984/1988), Ruth Silviano Brandão (2006) e Lúcia Castello 

Branco (2004). 

Detectou-se também, nas obras do corpus desta pesquisa, 

embora não seja a principal preocupação dela, a ironia romântica tão peculiar a 

Camilo Castelo Branco, que a emprega como recurso e elemento constitutivo 

da criação literária, a qual apresenta pequenos suspenses que tecem a 

narrativa e devem ser desvendados pelo leitor. Para este estudo, foram 

essenciais as teorias de André Bourgeois (1994), de Maria de Lourdes Ferraz 

(1987) e de Lélia Parreira Duarte (2007). 

Assim, a trajetória deste trabalho terá como empenho principal 

a determinação da identidade da personagem feminina nos romances 

elencados no corpus, a partir do modo de expressão da figura feminina 

observada pela perspectiva do narrador, sendo que as personagens femininas 

de Camilo Castelo Branco caracterizam-se das mais variadas maneiras, 

algumas delas como instáveis, agressivas, repulsivas, passivas, melancólicas e 



rejeitadas, traços possíveis de serem observados em diversas figuras femininas 

como, por exemplo, Mariana e Teresa de Albuquerque do célebre romance 

Amor de Perdição.  

Algumas mulheres da obra do romancista português, sejam elas 

figuras rústicas, fidalgas, nobres, letradas, analfabetas, religiosas, descrentes, 

lindas ou feias, vivem de amores arrebatadores, mas mantenedoras do decoro 

e da obediência às leis morais. No entanto, outras figuras femininas ousam 

desafiar essa passividade, numa perspectiva realista que registra o papel da 

mulher no século XIX, período em que o comportamento antifeminista da Idade 

Média é revigorado nas obras de filósofos, novelistas e críticos.  

É frequente, nos escritos dessa época, a mulher ser observada 

como objeto, corpo, apenas massa física, sem aparato cerebral favorecedor de 

escolhas e gerenciamento da própria existência. Essa associação da figura 

feminina ao decorativo e cosmético da sociedade não é exclusiva da arte e, 

lamentavelmente, nem algo do que a literatura tenha se libertado totalmente 

nos tempos modernos. 

Assim, ou condenada à reclusão nos conventos, ou dominada 

pelo pater famílias, a mulher, representação do pecado original, passa a ser 

excluída de tudo o que é prazeroso, condenada a viver num ambiente de 

simulação da felicidade e destinada, normalmente, à fatalidade de uma vida 

sacrificada da satisfação. Porém, na obra de Camilo Castelo Branco, a figura 

feminina é avaliada numa problemática mais vasta e questionadora do que a 

desenvolvida por romancistas contemporâneos do autor romântico, como 

Almeida Garrett, Júlio Dinis ou Alexandre Herculano. 

A mulher camiliana vive uma luta com a obrigatoriedade da 

escolha entre os pólos opostos típicos da postura maniqueísta do Romantismo, 

entre o perdão e a vingança, a punição e a compreensão, como é o caso de 

Leontina, Martinha, Florence, Catarina, Rita e Tomásia, em Coração, Cabeça e 

Estômago, ou Joaquina de Vilalva, Honorata Guião e suas filhas, Brígida 

Galinheira, em A Brasileira de Prazins.  



As desgraças experimentadas por tais personagens são 

justificadas, principalmente, pelas paixões descontroladas, pelos amores 

impossíveis e, desorientadas, as figuras femininas dividem-se, tornam-se 

incompreendidas e fenecem. Embora nas tramas o conflito envolva a todos, a 

negação da felicidade atinge diretamente a figura feminina, como se fosse uma 

obediência ao sistema patriarcal, sendo, constantemente, esse amor perdedor 

rodeado de toda sorte de vícios e dificuldades que essa mesma sociedade 

oferece: 

Quanto a estas aves, me tapou o meu amigo a boca, dizendo-

me que Estela amava os passarinhos, e os aquecia implumes no 

seio, e lhes afofava os ninhos.  

No tocante a inteligência, disse que Estela apenas lia nas 
estrelas os livros dos anjos: que conhecia Deus nas suas 

maravilhas, e o adorava com as palavras do Evangelho. 

Pelo que pertencia à alma, era a formosura ideal; e, no ponto 

de beleza plástica, sinceramente se gloriou de que ela tivesse 

uns olhos por onde se lhe via o mais secreto do coração. 

“Dizem que não é bonita – ajuntou ele. – Basta que eu te 
diga que é amada”. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 92, grifos 

meus)  

Observa-se, a partir desse fragmento, que a mulher camiliana 

é apresentada ora revestida da mais alta dignidade, ora nula de complexidade 

psicológica e de força ativa, confirmando a simbologia do eterno feminino, em 

que a figura feminina, arrastada pela impetuosidade do amor proibido, resolve 

acatar as consequências do sentimento dificultado, abandonando-se à solidão, 

à reclusão do convento, à morte envolvida em juras eternas de amor ou ao 

reconhecimento do equívoco. Essa busca do amor eterno aparece em várias 

obras de Camilo Castelo Branco nas quais as atitudes de extremos da paixão 

feminina são amplamente conhecidas da galeria camiliana.  

Destaquem-se algumas dessas célebres damas do amor 

verdadeiro na obra do autor português: Em Amor de perdição, Teresa de 



Albuquerque é apresentada como uma adolescente inteligente, consciente de 

seu papel social, firme em seus propósitos e resistente ao pátrio poder, embora 

se mantenha presa ao compromisso de obediência à autoridade paterna, é 

movida por princípios de fidelidade ao grande amor descoberto muito cedo, 

mas verdadeiro e eterno como se vê a seguir:  

Amava Simão uma sua vizinha, menina de quinze anos, rica 

herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela de seu 

quarto é que ele a vira pela primeira vez, para amá-la sempre. 

Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do 
vizinho: amou-o também, e com mais seriedade que a usual 
nos seus anos. 

Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher 

aos quinze anos, como paixão perigosa, única e inflexível. 

Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se 

ambos. O amor dos quinze anos é uma brincadeira; é a 
última manifestação do amor às bonecas; é a tentativa da 

avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos 

fitos na ave-mãe, que a está de fronde próxima chamando: tanto 

sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é 

voar para longe. 

Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção 
no seu amor. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 171, grifos meus) 

O amor de Simão por Teresa, e vice-versa, é genuíno, natural, 

descoberto quando ambos ainda eram bem jovens e buscavam a liberdade do 

sentimento amoroso. Optando pela fidelidade amorosa, Teresa acaba 

substituindo os interesses familiares e sociais e, desse modo, inicia o processo 

de despedaçamento de seu mundo. É sua força que surpreende ao longo da 

narrativa, pois de personagem convencional, moça angelical e indefesa num 

mundo de maldades e rivalidades, Teresa transforma-se numa personalidade 

de caráter determinado, mesmo sendo sua única saída a morte, a passagem a 

um plano em que a felicidade amorosa já não interessaria mais. 



Julia Kristeva (1988, p. 244, grifos meus) afirma que 

O casal de amantes está fora da lei, a lei lhe é mortífera -, é 

o que clama também a história de Romeu e Julieta, 

imortalizados pela célebre peça de Shakespeare. E os jovens do 

mundo inteiro, seja qual for a raça, a religião, a condição social, 

identificam-se com os adolescentes de Verona, que tomaram o 

amor pela morte. Nenhum outro texto vai afirmar de maneira 
tão apaixonada que, ao aspirar à união sexual e ao mesmo 
tempo à legalização de sua paixão, os amantes nada mais 
encontram senão uma felicidade efêmera. A história do casal 

célebre é de fato uma história do casal impossível: eles 
passam menos tempo se amando do que se preparando 
para morrer.  

Camilo Castelo Branco faz, em Amor de perdição, certamente 

uma releitura da obra de Shakespeare, que, por sua vez, apoiou-se no mito de 

Píramo e Tisbe, os apaixonados, ele, o mais belo dos jovens e ela, a mais linda 

virgem de todo o Oriente, que viviam na Babilônia, em casas geminadas. 

Crescendo assim, lado a lado, o casal adolescente aprendeu a amar-se, 

desejando intensamente se casar, mas não havia como vencer a proibição dos 

pais. 

Há forte indício de que a história de Shakespeare, Romeu e 

Julieta (1595), em que Capuletos e Montéquios impedem a realização amorosa 

dos dois jovens, tenha raízes nesse mito. Segundo alguns estudiosos, no 

entanto, Shakespeare buscou elementos para seu texto no poema The Tragical 

History of Romeus and Juliet de Arthur Brooke, 1562; outros afirmam que a 

tragédia de Luigi Groto, La Hadriana (1586), teria sido a fonte de inspiração do 

bardo inglês. De qualquer modo, o mito Píramo e Tisbe está fortemente 

presente na obra de Shakespeare, sendo os desfechos extremamente 

similares, embora Píramo não tenha visto Tisbe morta, mas tenha 

aparentemente encontrado evidências de sua morte.   



Saliente-se que as referências às obras de Shakespeare são 

comuns em grande parte da obra de Camilo, conforme se verifica na indicação 

à tragédia Otelo do autor inglês, mencionado tanto em O que fazem mulheres 

quanto em A mulher fatal, atribuindo à morte a imagem de castigo às mulheres 

adúlteras como a presente na tragédia inglesa escrita aproximadamente em 

1603:  

Mas o interior de João José? Era um incêndio para que a 

filosofia humana não inventou ainda bomba eficaz! Era o 
inferno do moiro em Veneza chorriscando aquele humano 

torresmo1 (CASTELO BRANCO, 1926, p. 82, grifos meus) 

Mr. Prosper Arcourt não era marido de duelos, nem tão-pouco 

de afogar a mulher com o travesseiro. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 150, grifos meus) 

Curioso destacar que, enquanto em Otelo a prova de adultério 

de Desdêmona é um simples lenço, em O que fazem mulheres, é um pequeno 

toco de charuto.  

Em Amor de perdição, a frágil Teresa de Albuquerque, a Julieta 

portuguesa do século XIX, acaba sendo obrigada a cumprir as ordens do pai, 

mas obstinada e apaixonada, luta incansavelmente para não se casar com o 

primo Baltazar Coutinho. Ela acaba trocando cartas com Simão Botelho, é 

enclausurada num convento e, na esperança de justiça divina, avalia o destino 

injusto que lhe é  imposto em função de preconceitos da época.  

Essa mesma perspectiva comportamental aparece em O que 

fazem mulheres, pois Ludovina também não aceita, inicialmente, seu 

casamento com João José Dias, mas acaba, diferentemente de Teresa, 

efetivando-o e desistindo de lutar por um enlace de afeto verdadeiro. Por sua 

vez, Mariana, personagem também de Amor de perdição, mulher mais velha, 

camponesa e amante silenciosa e quase uma cerva se Simão, conhece a 

intensidade de seu amor por Simão e, embora tenha consciência da quase 
                                                 
1 Optou-se por fazer as transcrições da obra seguindo a forma ortográfica vigente e não a da 
edição de 1926. 



inviabilidade de ser feliz ao lado dele, acredita em seu sonho até a morte. 

Auxiliando Simão a se aproximar da felicidade ao lado de Teresa, abnegada e 

fiel, Mariana mantém-se imóvel e domina seu ciúme.  Embora seja a 

personagem que mais sofre no enredo do romance, ela tem um ideal, por ele 

luta e vai ao extremo da existência, sacrifício em vão, uma vez que ela está 

fadada à desgraça desde o início da narrativa. 

Segundo Therezinha Mucci Xavier (1986, p. 31), a 

dependência e a passividade, associadas à emoção, eram as principais 

qualidades atribuídas à figura feminina, alertando que  

No que se refere aos parâmetros exigidos como ideais para a 

mulher tradicional [...] ressalta o amor, o casamento, a 

virgindade, a modéstia, a submissão voluntária. Esses foram os 

valores que a civilização liberal cristão-burguesa ofereceu à 

mulher. 

Essas mulheres tornam-se, portanto, figuras ignoradas, 

marginalizadas, excluídas, idiotizadas, castradas, representação de 

estereótipos presos à vida doméstica ou à função de procriadora que é 

atribuída à figura feminina. No entanto, o que se percebe nas heroínas de 

Camilo Castelo Branco é que o modelo de comportamento feminino acatado 

pela sociedade não é seguido por todas as mulheres, uma vez que algumas 

delas fogem, em vários aspectos, a serem elencados posteriormente, do 

protótipo em série que a literatura romântica desenvolve.  

Teresa e Mariana, em Amor de perdição, e Teodora e Mafalda, 

em Amor de salvação, são personagens atuantes nas narrativas e, embora 

cada uma apresente seus valores morais específicos, todas agem comandadas 

mais pela emoção do que pela razão, mesmo estando cercadas pelos valores 

que o dinheiro impõe como destino. Teodora, após a morte da mãe, parte para 

o convento e, influenciada pela amiga Libana, deseja casar-se rapidamente 

com seu primo, Eleutério, para libertar-se das grades do convento. Ele é a 

antítese de Teodora: rude, grotesco, mal vestido, hilariamente ridículo e 

analfabeto.  



A personagem de Amor de salvação conquista, no entanto, 

uma vida repleta de pompas, riqueza, bailes, mas sem esquecer seu verdadeiro 

amor, Afonso o qual acaba por escrever a Teodora caindo essa carta nas mãos 

de Eleutério que, auxiliado por um amigo, conhece seu conteúdo. Essa 

dissonância entre o par amoroso também se encontra entre o casal Ludovina e 

João José, de O que fazem mulheres, sendo ela caracterizada como a doce e 

sonhadora menina e ele, o homem rude e asqueroso, dois opostos 

obrigatoriamente atraídos. 

Apesar do título, Amor de salvação, a novela relata, em quase 

toda sua extensão, um “amor de perdição” entre Afonso de Teive e Teodora 

Palmira. Ao amor de salvação que envolve a personagem Mafalda, são 

dedicadas somente as últimas páginas do romance.  

Há, portanto, dois perfis femininos bem distintos nessa famosa 

obra de Camilo Castelo Branco: Teodora, a mulher leviana e desejosa de 

realizações amorosas que lhe tragam a felicidade, independentemente das 

consequências que suas atitudes acarretarão, e Mafalda, o sublime amor, 

reflexo de fidelidade. 

Já em A bruxa do monte Córdova, Camilo Castelo Branco 

simultaneamente trata de acontecimentos bélicos pela campanha da liberdade 

(1828–1867) e do relacionamento entre amantes. Nesse romance, Angélica, 

deserdada por ter desobedecido a ordens paternas de casar-se com um tio 

brasileiro e mandar o filho para o Brasil, depois da morte do marido, acaba 

escorraçada do Convento de Santa Clara e, quase mendiga, vive em uma 

capelinha abandonada.  Representando o amor materno do qual o próprio autor 

Camilo Castelo Branco viu-se furtado, Angélica enfeita a coleção de figuras 

femininas determinadas em busca de um destino mais feliz, mesmo consciente 

da impossibilidade dele. 

O número de personagens femininas na galeria camiliana é 

imenso, mas Carlota Ângela, no romance homônimo, é personagem que se 

destaca pois marca a posição da mulher na estrutura social portuguesa do 



século XIX. Envolvida em amores contrariados, ela é “a heroína de corpo 

inteiro, que a adversidade por fim esmagará”, segundo Alexandre Cabral (1989, 

p. 132). Perfil de caráter superior, a personagem luta em meio às adversidades 

sociais impostas à figura feminina, que, frequentemente, acaba sucumbindo às 

pressões públicas. 

Nas obras do corpus deste trabalho, as mulheres também 

oscilam entre a luta pela realização de seus sonhos e o acatamento de 

determinações impostas em nome do decoro e moral da tradicional família 

portuguesa. Em A mulher fatal, as mulheres são alvo de Carlos Pereira, órfão 

desde os nove anos, que vive o “período mitológico” do amor. Ele apaixona-se 

por Laura Carvalhais, que não deseja o casamento, uma vez que tem a vida 

amorosa desequilibrada da irmã Júlia como exemplo. Ela descarta a 

possibilidade de matrimônio e Carlos, pensando no suicídio, passa a ficar ao pé 

da casa de Laura, até que um dia vê alguém subindo em direção à janela do 

quarto dela por meio de umas cordas pendentes. 

Depois de ter ficado doente por causa do desgosto amoroso, 

Carlos Pereira conhece Virgínia/Narcisa, moça bonita, solteira e rica, que tem 

com ela o padre Joaquim das Neves, administrador dos negócios dela e seu 

amante secreto, situação que será legalizada sem pecado com anuência do 

Vaticano. Recuperado de mais uma decepção, Carlos Pereira apaixona-se 

novamente, desta vez por Estela, menina de 16 anos, não formosa, mas de boa 

alma e escassa inteligência. Ocorre o casamento, mas, alguns meses depois, 

Estela morre tísica. 

Carlos, então, parte para o Brasil, investe dinheiro e volta a 

Portugal já incomodado do peito. Casa-se com Filomena, amiga de infância do 

narrador, tem dois filhos, mas conhece Cassilda em Lisboa e abandona a 

família para viver o amor fatal. Dentre os amores de Carlos, Laura e Cassilda, 

personagens de A mulher fatal, tencionam realizações amorosas e econômicas, 

enquanto Estela, estrela cadente do livro, é a figura silenciosa e comandada 

pelas mãos masculinas. 



Já em O que fazem mulheres, o casal Melchior Pimenta e D. 

Angélica planeja o casamento de conveniência para a filha Ludovina, jovem 

bonita e elegante, com João José Dias, homem feio, rústico e rico. Ludovina 

aceita a imposição dos pais e parte para uma vida sem grandes emoções ao 

lado do marido que cerceia seus movimentos e acaba a condenando a uma 

vida sem brilho. 

A certa altura da narrativa, João José Dias descobre que de 

madrugada entrava um homem em sua casa às escondidas. Desconfiado da 

infidelidade de Ludovina, de tocaia, ele aguarda o misterioso visitante noturno e 

dá dois tiros no invasor. O ferido era Antônio de Almeida, amante de Angélica, 

mãe de Ludovina, e verdadeiro pai dela. Revelado o adultério de Angélica, 

Ludovina resolve assumir o delito como seu, colocando-se como a adúltera da 

história, e interna-se num convento junto com a mãe de onde só sai a fim de 

cuidar do marido João José que é acometido por um princípio de loucura, 

afastando a possibilidade de um novo amor ao lado de Marcos que lhe escreve 

versos e cartas apaixonadas. 

Ludovina, em O que fazem mulheres, tem uma atitude que vai 

muito além do comportamento feminino apenas limitado ao imaginário amoroso 

convencionalmente romântico, embora tal posicionamento não seja suficiente 

para subverter os comportamentos femininos, mas, talvez, despertar as 

mulheres para reflexões existenciais. Ludovina é capaz de assumir um adultério 

que não realizou para acobertar a violação do contrato matrimonial realizada 

por sua mãe. Depois, numa posição altiva, Ludovina perdoa o marido, que a 

culpa sem imaginar a sua inocência, e elabora um ardil para afastar a mãe do 

amante. Ela é uma estrategista que consegue movimentar as peças do jogo e 

agir competentemente na guerra do amor.  

Assim, na galeria de figuras femininas camiliana desfila uma 

grande série de mulheres que apresentam um comportamento o qual 

ultrapassa a postura tipicamente romântica de ser acatadora de determinações 

masculinas. Em meio às virginais obedientes, encontram-se mulheres 

afrontadoras das normas, socialmente consideradas como corretas, e que 



enfrentam os mais diversos obstáculos para a realização plena de sua 

satisfação e felicidade, percorrendo toda sorte de destinos possível na ficção 

de Camilo Castelo Branco. 

Aos homens, por sua vez, foi reservado o papel de 

impulsionadores da ação social, política, econômica, que, uma vez 

desencadeada, ultrapassava-os e, ganhando o domínio público, tornavam-se 

exemplo de padrão de comportamento.  

No entanto, Ludovina, em O que fazem mulheres, embora 

mulher, é encarregada das grandes resoluções e das fartas mudanças no fluir 

do romance, porém quem alimenta o cerne da trama folhetinesca é D. Angélica, 

criatura de vontade, mas sofredora e adúltera, responsável pela destruição do 

amor idealizado que Ludovina alimentara pelo jovem sedutor Ricardo de Sá, 

pelas suas artimanhas e por tudo o que lhe condiciona a vida depois de 

casada. 

Por sua vez, a personagem Filomena, em A mulher fatal, tem 

um comportamento mais decidido, principalmente, depois da descoberta da 

traição e bigamia de seu marido com Cassilda, embora o narrador, sem 

sucesso, tente dissuadi-la de sequer pensar na possibilidade do adultério de 

Carlos para proteger Filomena do sofrimento.  

Para incluir Cassilda Arcourt na categoria das “mulheres de 

vida fácil”, o texto, repleto de descrições e comparações, tem a função de 

estereotipar a personagem e enquadrá-la como a bela e sedutora mulher, à 

qual os homens não conseguem resistir, nem dela fugir, e, por isso, desafiam 

convenções em busca de conquistá-la, como faz Carlos. Cassilda Arcourt seria, 

portanto, uma representação do elemento feminino obscurecido pela sociedade 

do século XIX, sendo prova de que, conforme Antonio Candido (1972, p. 65), a 

personagem de um romance constitui uma espécie de paradoxo, pois, embora 

seja uma ficção, ela existe, comprovando que há uma relação intrínseca entre o 

elemento vivo e social e o ficcional. 



A representação da mulher na cultura ocidental geralmente se 

dá pela imagem feminina provedora que garante a felicidade do lar, a 

alimentação de seus familiares e o conforto doméstico. Além desse estereótipo, 

há também a imagem da donzela e da musa, envolvendo pureza e 

sensualidade, encanto e desejo. 

O espírito de liderança pode ser encontrado na personagem 

Cassilda Arcourt, ícone da mulher fatal, sedutora e instigadora de mistérios que 

as personagens masculinas desejam revelar e, por causa deles deixam-se 

deslumbrar. Esse poder de fascínio sobre os homens é a grande arma de 

domínio de Cassilda. Ela é uma figura forte, capaz de reproduzir discursos 

autoritários representativos do mundo masculino do século XIX, num embate 

entre consciências de dois mundos distintos, o do homem e o da mulher. 

Dentre os valores desses indivíduos, a palavra do narrador reflete-se na 

consciência de seu leitor, interage e permite-lhe hesitações e alterações 

profundas. 

Destaque-se, também, que Camilo Castelo Banco aventa a 

possibilidade do adultério feminino, comum em todos os tempos, em O que 

fazem mulheres e A mulher fatal, comportamento recusado pela sociedade e 

que proporciona ao autor o posicionamento de quem observava a condenação 

à qual estava destinada a mulher. Privada da liberdade de escolha e de 

desenvolvimento do intelecto, como é o caso de Estela e Virgínia em A mulher 

fatal, a personagem feminina busca realização, satisfação de seus mais íntimos 

desejos, mas, para isso, afronta as regras de fidelidade, como faz Angélica em 

O que fazem mulheres. 

Contrariamente ao que faz Eça de Queirós, que repudia o 

comportamento infiel da mulher e condena suas personagens ao castigo, como 

acontece com Luísa em O primo Basílio, Camilo Castelo Branco vê o adultério 

da mulher como reflexo da impossibilidade de realização dos sonhos afetivos 

femininos, e, sem obrigatoriedade de castigar suas personagens, dá a elas, em 

alguns casos, uma nova chance de felicidade, como acontece com Cassilda em 

O que fazem mulheres. 



Há, no entanto, em determinados momentos, uma perspectiva 

a qual disfarça alguns conceitos discriminatórios em relação à mulher levando o 

leitor à credibilidade de que ela é um ser passível de erros, mas pode ser 

merecedora de perdão, uma vez que é vista como um ser que não apresenta 

capacidade intelectual desenvolvida que lhe permita a percepção das atitudes 

corretas e as de comportamentos pecaminosos e onerosos do que seria 

considerada como a verdadeira função da mulher.  

O adultério feminino se configura, portanto, do fato de algumas 

das personagens femininas do autor romântico português aparentarem não ter 

consciência plena do que fazem, como é o caso de Virgínia/Narcisa. No 

entanto, Cassilda, Filomena, Laura e Angélica movem-se por meio de 

artimanhas e manipulam o sentimento masculino em benefício delas próprias 

de maneiras distintas, sendo algumas de suas técnicas inspiradas no 

comportamento masculino adulterino. 

 A partir da narrativa camiliana, é possível, portanto, perceber 

que o adultério feminino é perfeitamente viável, uma vez que, a sociedade 

exigia da mulher exatamente uma aceitação de seu destino ao invés do desejo 

de felicidade amorosa e que a única maneira da figura feminina satisfazer 

completamente seus desejos seria por meio da transgressão das regras a elas 

impostas. 

A personagem feminina de Camilo Castelo Branco busca, 

então, a realização de suas vontades por meio de aventuras extraconjugais, 

como é o caso de Júlia Carvalhais em A mulher fatal ou Angélica, em O que 

fazem mulheres, enquanto outras até ousam relacionamentos que afrontam as 

normas de celibato clerical da Igreja envolvendo-se com um padre como faz 

Virgínia/Narcisa em A mulher fatal. 

 O comportamento da mulher decorre, portanto, de muitos 

conceitos que a sociedade do século XIX prega, incute e propaga, como o de 

religião e de família, que, na verdade, favorecem a composição de um caráter 



feminino mais volúvel patrocinador de uma frequente instabilidade das ações e 

dos pensamentos especialmente femininos. 

Essa comum passividade feminina e a falta de perspectiva de 

solução para o impasse amoroso levam a mulher camiliana a aceitar o 

casamento, aspiração da maioria das moças, uma vez que seria a única 

maneira de obtenção de um status social de maior valor e de alcançar a 

possibilidade de algum poder de decisão, visto que caberia a ela a 

administração do lar. 

É o que se pode observar no comportamento inicial da 

personagem Filomena em A mulher fatal: filha de um magistrado civil, viúva de 

um tio, juiz do Supremo Tribunal e figura importante da comunidade, dedica-se 

ilimitadamente aos filhos de seu segundo casamento com Carlos suportando o 

adultério dele. 

Muitas vezes, portanto, é descartado o casamento ingênuo e a 

união por amor é tida como um negócio lucrativo para o homem e a mulher. 

Frente à circunstância de favorecimentos, principalmente econômicos, cabe à 

mulher ou driblar certos fatores de condicionamento social pelo adultério, ou 

manter-se à sombra do marido indesejado. 

A partir dessas considerações, este trabalho buscará analisar a 

figura feminina e sua trajetória existencial e social no século XIX, valendo-se da 

perspectiva que lhe era atribuída nas obras camilianas A mulher fatal e O que 

fazem mulheres. 



2 - CAMILO CASTELO BRANCO E O ROMANTISMO 

 

 
Figura 2: Nota de Cem escudos comemorativa a Camilo Castelo Branco 

(http://www.snpcultura.org/vol_a_escrita_dos_humanistas_e_sempre_contemporanea.html) 

 

Almas plebeias! Não sabem o que é a fidalguia 

do talento, que tem alcáçar nos astros, e nos 

antros lôbregos da terra; não entendem este 

fadário do “gênio”, que eles chamam 

“excentricidade”, como se não houvesse um 

nome português que dar a isto. 

 

Camilo Castelo Branco 

O que fazem mulheres 



O Romantismo aproxima a literatura de uma quantidade grande 

de leitores ávidos de sensações e novidades, favorecendo a prosa de ficção ao 

gosto da burguesia dominante, que, a partir da identificação com os romances, 

novelas e contos, deleita-se e finda por atribuir aos grandes prosadores do 

período valores positivos ilimitados, dignos de serem seguidos.  

Segundo Guinsburg (1978, p. 161, grifos meus), no século XIX, 

o público leitor europeu  

[...] é um público novo que lê esses romances e novelas. Não 

são mais os diletantes aristocráticos do século XVIII. É o novo 

público burguês que surgiu com a abolição do Ancien Régime 

pela Revolução Francesa, um público menos exigente que 
não se preocupa com teorias literárias nem com vanguardas 
poéticas e muito menos com exaltações místicas. “Mística”, 

para esse público, é aquilo que é estranho, terrificante, 

sobrenatural: é a temática do romance “gótico”, gênero pré-
romântico que, no Romantismo, não somente sobrevive, 
mas adquire nova e surpreendente vitalidade. 

No período romântico, a classe média cresce e o lazer, a 

educação e a instrução feminina, sob alguns aspectos, passam a ser 

valorizados. Com um público de maior cabedal, os escritores portugueses 

incorporam a missão de propagar, por meio principalmente da imprensa, o 

conjunto de elementos materiais, intelectuais, políticos e espirituais 

característicos de uma sociedade moralizadora e idealista, em busca de 

libertação.  

Assim, estimulada pelas narrativas, é possibilitada ao leitor a 

reflexão sobre a situação social na qual está inserido e propiciar um processo 

interior de mudança ideológica a partir das considerações apresentadas pelo 

relato da realidade que a literatura lhe oferece. 

Em meio ao exercício dos pensamentos, a prosa romântica 

também favorece ao leitor a possibilidade de participar indiretamente da 



trajetória ficcional e, até mesmo, conversar com o narrador e concluir 

antecipadamente o que ocorrerá com a narrativa, do desenvolvimento das 

personagens, das complicações sentimentais e do desfecho da ação, por meio 

de conversas hipotéticas com o narrador. Considere-se, portanto a afirmação 

de Julia Kristeva (1994, p. 16, grifos meus) de que  

Embora o conteúdo romanesco pareça limitado pelo início e 

pelo fim do texto (que é sempre um texto biográfico, quaisquer 

que sejam as aparências concretas), a “forma” romanesca é 

um jogo, uma mudança constante, um movimento para uma 
meta nunca alcançada, uma inspiração a uma finalidade 
inatingida ou – digamos em termos atuais – uma 

transformação.  

Desse modo, o romance, seja romântico ou não, pode instituir 

ao leitor um movimento constante durante seu envolvimento com o relato, 

explorando-o e caminhando pelo mundo ficcional ou, nas palavras de Umberto 

Eco (1994, p. 57, grifos meus), experimentando um passeio pelos bosques da 

ficção: 

Quando falei em “passeios inferenciais”, quis dizer, nos termos 

de nossa metáfora silvestre, caminhadas imaginárias fora do 

bosque: a fim de prever o desenvolvimento de uma história, 

os leitores se voltam para sua própria experiência de vida 
ou de seu conhecimento de outras histórias.  

A narração, portanto é partilhada num movimento de 

cumplicidade entre autor/narrador/leitor, todos trocando certas experiências, 

discutindo conceitos e comportamentos, ou como define Booth (1980, p. 97), 

havendo três tipos de concordância: “entre quem escreve e quem lê: uma 

comum experiência linguística, uma comum experiência cultural e uma comum 

experiência dos gêneros literários”. 

 Camilo Castelo Branco, embora didaticamente enquadrado no 

período romântico, apresenta traços que superam tal classificação, já que 

tencionava, num precioso uso da Língua Portuguesa, não só distrair os leitores 



mas também retratar a sociedade portuguesa da época. Dessa maneira, o 

autor, dedicado à realidade circundante, chega a evoluir para uma perspectiva 

mais realista, quase num tributo ao lado negativo da sociedade que erra, peca, 

comete deslizes, já que são comuns ao ser humano o ódio e o amor, o 

destempero e a paciência, a morte e o desespero, a busca da salvação e do 

amor elevado.  

O teórico russo Mikhail Bakhtin (2005, p. 11) afirma 

pertinentemente que “são justamente os românticos que dão expressão 

imediata às suas simpatias e apreciações artísticas na própria realidade, 

objetificando e materializando tudo aquilo em que não podem inserir o acento 

da própria voz”. Dessa maneira, Camilo Castelo Branco, quase um repórter do 

cotidiano lusitano, não se distanciou totalmente do temperamento romântico, 

norteando sua obra pelos caprichos do coração paralelamente aos fatores 

sociais que eram por ele observados. 

O autor, porém, manteve-se reticente quanto aos expedientes 

psicológicos e às extenuantes descrições de paisagens, personagens e 

ambientes, procedimento comum de autores realistas, a fim de que as 

aventuras fossem sempre ressaltadas e, desse modo, destacados os conflitos 

de fundo sentimental, principalmente os da classe média, de Portugal do século 

XIX. 

Camilo Castelo Branco, indubitavelmente um dos maiores 

autores do século XIX português, emprega, em sua vasta produção literária, 

desde os recursos mais comuns à época, até a busca da verossimilhança a 

qual, na verdade, facultava-lhe uma ampla possibilidade de criação que partia 

da intenção de documentar fatos comuns e frequentes à vida da sociedade 

portuguesa.  

Jacinto do Prado Coelho 1951, (p. 16-18, grifos meus) afirma 

que 

Quase unanimemente, toda a crítica actual considera que 

Camilo, se pelo enredo das suas novelas deve um grande 



tributo ao Romantismo, pela maneira como analisa os 

sentimentos e acções das personagens, pelas justificações e 

explicações dos acontecimentos, pela crítica a determinado tipo 

de educação e leituras, pelo pormenor e espírito observador, 

não pode, de maneira nenhuma, ser encarado 
simplesmente como um romântico.  

A se considerar que os folhetins românticos desdobram 

quadros sem preocupação com a crítica da realidade direta, complicar 

extremamente os enredos sentimentais passa a ser regra para entreter o/a 

leitor/a. Sobre o romance romântico, Mary Del Priore (1997, p. 402, grifos 

meus) enuncia:  

[...] É o romance que difunde a prosa da vida doméstica 
cotidiana, tendo como tema central o que os estudiosos 

contemporâneos denominam ‘o romance da família’ 
contribuindo assim para a construção da hegemonia do 
ideário burguês [...] Durante o período da Revolução Francesa, 

alguém que soubesse ler lia para os outros nas tabernas. No 

século XIX, já se estabelece uma mudança no público leitor. Ele 

se torna muito maior e se constitui, em grande parte, de 

mulheres burguesas. 

Cria-se, então, uma literatura voltada especialmente para as 

mulheres leitoras, originando-se enredos em que as heroínas eram capazes de 

todas as proezas por causa do amor e, em raros casos, de defender a 

prerrogativa de escolha amorosa. Essas narrativas acabavam influenciando o 

comportamento de muitas jovens apaixonadas que, na maioria das vezes, 

tiranizadas pela mão do pater famílias não tinham forças para enfrentar os 

mandamentos sociais e lutarem pelos seus desejos. 

No Romantismo, com o advento do folhetim, o autor, tendo 

consciência de que sua literatura depende do público leitor e não mais só de 

alguns protetores das classes altas, repensa a literatura como meio de 

comunicação mais popular, resultando daí livros de mais fácil compreensão, 

sem grandes incursões filosóficas, ao alcance de um número imenso de 



leitores, incluindo-se nele, especialmente, o público feminino, principal alvo a 

ser cativado. 

É notável que na narrativa romântica, principalmente nas obras 

do corpus desta pesquisa, ocorrem três procedimentos básicos da trama 

romanesca: descrição da situação dramática, exacerbação das tensões e o 

panorama de resolução.  Importante também é considerar, então, que as 

aventuras narradas devem ser estimulantes à imaginação do leitor que se 

identifica, muitas vezes com algumas heroínas ardendo de paixão e outras que 

ousam infringir os acordos socialmente estabelecidos e negando-se, 

voluntariamente ou não, à vida sem a plena realização amorosa.  

No entanto, os desfechos precisam manter preceitos 

socialmente estabelecidos e a lição moralizadora é necessária, triunfando a 

virtude por meio da morte ou da manutenção da ideologia paternalista vigente, 

como em Amor de perdição em que Mariana se une ao seu amado apenas 

depois de ele ter morrido, mantendo-se a noção de fidelidade amorosa de 

ambos: 

À voz do comandante desamarraram rapidamente o bote, e 

saltaram homens para salvar Mariana. 

    Salvá-la!... 

Viram-na, um momento, bracejar, não para resistir à morte, 
mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda 
lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio donde 

Mariana se atirara, e viu, enleado no cordame, o avental, e à flor 

d’água um rolo de papéis, que os marujos recolheram na 

lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e 

Simão. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 471, grifos meus) 

 Segundo Abel Barros Baptista (1988, p. 16,17, grifos do 

autor),  



[...] Camilo parece ter vivido impermeável a esses valores: 

irresponsabilidade, mudança monstruosa de posições, eis 

alguns traços de tal impermeabilidade [...] o maior polemista 

português [...] não pugnava em nome de um fim superior, de um 

programa ou sequer de uma ideia, mas em nome do seu 
próprio nome próprio. 

[...] Como intelectual e escritor esteve muito longe do que 

entendemos por escritor empenhado: não, nesse capítulo, o 

epíteto que lhe assenta só pode ser um reaccionário. 

Em quarenta e três anos de trabalho, cerca de 54000 páginas 

destinadas a romances, poesia, livros de pesquisa histórica, de religião, de 

crônicas, de memórias, de teatro, de traduções, de memórias, de críticas 

literárias, dentre artigos em jornais e revistas, Camilo Castelo Branco acumula 

traços de documentação da verdade social em suas narrativas, muitas vezes 

relacionando-os a si mesmo e àqueles que o circundavam, chegando a citar 

figuras sociais da época. 

Apoiando-se em textos documentais muitas vezes, o autor faz 

uso de informações ligadas ao conhecimento, a teorias científicas e filosóficas 

e, também, à sabedoria popular portuguesa por meio de máximas e provérbios 

que aproximavam seus escritos dos mais variados tipos de leitores que 

vislumbrava alcançar. 

Dentre os diversos leitores de Camilo Castelo Branco, a mulher 

é elemento essencial e, por isso, passa a ser ingrediente primordial seja como 

personagem, seja como leitora e apresentada muitas vezes por meio de uma 

linguagem que também subverte, parcialmente, os padrões convencionais 

conteudísticos do discurso masculino. Assim, no Romantismo é iniciada de 

maneira eficiente a constituição literária, social e histórica da condição da 

mulher, principalmente daquela que vivia numa repressora e acanhada 

sociedade portuguesa do século XIX.  



Os dramas íntimos femininos retratados por Camilo Castelo 

Branco eram consumidos pelas leitoras que se arriscavam, frequentemente, a 

serem surpreendidas pelos pais ou maridos em meio à leitura de livros 

supostamente perigosos ao mando masculino, uma vez que despertavam as 

possibilidades de reação da mulher.  

Para alcançar suas leitoras, em seus romances, o folhetinista 

português não só cria situações as quais se irmanam a momentos cotidianos no 

presente de sua escrita, mas também as que servem para revelar ou recriar 

ambientes de um passado social de velhas províncias estagnadas que se 

mantêm, em muitos casos, até hoje. É o que se pode chamar cenário-ativo, 

para não se confundir com o Determinismo de Taine, e que marca obras de 

autores como Eça de Queirós. Segundo Eduardo Lourenço (1994, p. 13 - 14, 

grifos meus) há 

[...] três Camilos que nunca deixará de ser: o folhetinista 
assumido, quer dizer, aquele que tem o poder de mobilizar e 
mesmo manipular não só a atenção, mas a emoção do 
público que metaforicamente convoca para ouvir a história e 

que a esse título permanecerá sempre como exterior à ficção; o 
moralista, que no interior do texto assinala aos 
personagens o lugar que ocupam na cena da vida enquanto 
teatro onde cada um se perde ou salva sob o olhar 
misericordioso do Acaso; e o personagem, explícito ou 
implícito, inscrito no texto, cujo destino não se separa do 
das suas criaturas, por mais longe que se esteja de uma 
identificação real ou simulada entre arte e autor-
personagem. 

O “folhetinista assumido”, em O que fazem mulheres não só 

convoca a atenção, mas também antecipa que a narrativa movimentará os 

corações mais duros, associando elementos que são capazes de alterar a 

forma original, como a “broca” que perfurará as “almas de pedra”, a “cebola” 

que fará chorar “olhos de vidro”, e os “cadinhos de fundição metalúrgica” para 

romper “peitos de asfalto”: 



Tenebroso e medonho! É uma dança macabra! Um tripúdio 

infernal! Coisa só semelhante a uma novela pavorosa das que 

aterram um editor, e se perpetuam nas estantes, como 

espectros imóveis. 

Há aí almas de pedra, corações de zinco, olhos de vidro, 
peitos de asfalto? 

Que venham para cá. 

Aqui há cebola para todos os olhos; 

Broca para todas as almas; 

Cadinhos de fundição metalúrgica para todos os peitos. 

Não se resiste a isto. Há de chorar toda a gente, ou eu vou 
contar aos peixes, como o padre Vieira, este miserando 
conto. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 5 – 6, grifos meus) 

O Camilo “moralista” em A mulher fatal alerta para o que ainda 

virá a ocorrer ao destino de Carlos, o qual experimenta todas as tentações 

possíveis do amor: 

Programas de infortúnios amorosos por milagre vingam esfriar 

corações ferventes; antes parece que as ameaças lhe refinam o 

ardor. É escusado aconselhar com teorias e despersuadir com 

exemplos. Em amor há um só e único argumento que ensina: 
é a experiência. Bem-aventurados os poucos que, 
apalpados pelo segundo desengano, tiveram mão de si à 
terceira tentação! (CASTELO BRANCO, 1950, p. 65, grifos 

meus) 

 E o Camilo “personagem”, em A mulher fatal, que é amigo e 

admirador da personagem Filomena, busca protegê-la e enaltecer seu caráter 

honrado e digno de mulher, que, mesmo tendo sido abandonada pelo marido, 

mantém-se íntegra em suas atitudes: 



Entendi que esconder este acontecimento de Filomena era 

privá-la da consolação de socorrer seu marido. Quando, ao 

diante, ela soubesse que eu, sem poder justificar-me, ocultara 

da sua santa alma a miséria do pai de seus filhos, sobeja razão 

teria de arguir-me. 

Fui, pois, naquela mesma noite ao colégio e tudo lhe referi.  

A consternada senhora, sem me responder, abriu uma gaveta, e 

deu-me uma saquinha, dizendo: 

- Pouco tirei daí. Paguei três meses no colégio a Eduardo, fiz 

algum fatinho aos dois pequenos; o resto aí está. Se me quer 
fazer a esmola de lho mandar... (CASTELO BRANCO, 1950, p. 

196, 197, grifos meus) 

Destaque-se que o folhetim era importante meio de divulgação 

das narrativas românticas, propiciando a divulgação de uma literatura de 

diversão e aprendizado, principalmente para as mulheres da época. Originado 

na França em fins do século XVIII, o folhetim tornou-se habitual entre as 

famílias em reuniões organizadas para a leitura das histórias que eram repletas 

dos mais diversos tipos de aventuras de heróis e heroínas românticos.  

Juntamente com os romances, os folhetins favorecem a 

circulação de paródias, homenagens e o poema-charada, o que caracterizaria 

uma certa democratização da literatura e da leitura. Segundo Marlyse Meyer, 

em Folhetim, uma história (1996, p. 45), le feuilleton, inicialmente destinado ao 

rodapé da primeira página do jornal, era um espaço destinado ao 

entretenimento e comercialmente interessante, uma vez que era uma forma de 

atrair e manter assinantes dos jornais, como foi a intenção original da criação 

dos folhetins na França.  

Aspecto a ser destacado é o de que o folhetim torna-se uma 

maneira eficiente de se publicar um romance, que se obtivesse sucesso, 

ganharia o formato de livro. Faz-se necessário lembrar, no entanto, que o autor 

de folhetins, como Camilo Castelo Branco, é submetido às exigências do 



público leitor e dos diretores de jornais que determinam, então, o 

desenvolvimento e o desfecho das narrativas ao gosto popular, sujeitando-se o 

escritor aos valores culturais e ideológicos do leitor que deseja histórias 

caracterizadas por um enredo de amores complicados, pelo exagero de 

acontecimentos violentos e situações surpreendentes, muitas vezes, patéticas 

e inviáveis na concepção realista. 

Dessa maneira, reforça-se o ultrarromantismo, principalmente 

no desenvolvimento das situações amorosas e a tentativa das personagens de 

superarem qualquer fronteira, seja familiar, seja monetária, para a realização 

amorosa, uma vez que para o leitor o amor é um sentimento essencial à sua 

vida, conceito que deverá ser obrigatoriamente partilhado pelo autor de 

folhetins românticos. 

No período romântico, o homem, frente aos pressupostos 

defendidos pela Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, 

revolta-se contra a sociedade que o trata como um elemento desprovido de 

individualidade. Assim, o autor do Romantismo passa a valorizar o eu e 

concretiza literariamente seu desejo de absoluto, infinito frente à vida limitada 

ao tempo. 

Desse modo, as histórias folhetinescas provocam a curiosidade 

do leitor e mantém-lhe a expectativa que o fará continuar a leitura do relato de 

ações as quais deixam de ser enfadonhas por se movimentarem em espaços e 

tempos diversos e, ainda, são entremeadas por digressões, às vezes 

minuciosas em demasia, mas que acionam o leitor a refletir e a interagir com o 

texto. Nessas obras, é notável a presença do elemento épico, indispensável ao 

romance. Mikhail Bakhtin (2002, p. 24, grifos do autor) considera que 

O romance é uma forma puramente composicional de 

organização das massas verbais, por ela se constitui num objeto 

estilístico a forma arquitetônica da realização artística de um 

acontecimento histórico ou social, que constitui uma variante da 

realização épica.  



Bakhtin examina, portanto, o “caminho da vida”, a estrada, 

lugar de encontros inesperados e que possibilita a mudança de rumo, ou não, 

principalmente se proporcionada a conjunção com o outro, acrescida de seus 

obstáculos e possibilidades de desenvolver o saber. Desse modo, considerando 

a identidade do protagonista, pode-se confirmar, mais uma vez, o tom de 

pessoalismo da narrativa romântica, visível facilmente na obra de Camilo 

Castelo Branco, principalmente no que concerne ao tratamento dado pelo autor 

às circunstâncias amorosas que envolvem a figura feminina.  

Conforme Hibbard (1942, p 256), é notável que a atitude 

romântica é caracterizada por ser pessoal, subjetiva e íntima, em que o mundo 

é apresentado a partir de um olhar filtrado pelo autor que se vale também da 

observação da natureza como um refúgio puro, distante das mazelas da 

sociedade, lugar de encontro da paz espiritual, traços presentes na vasta obra 

de Camilo. 

Em A mulher fatal, a natureza é observada como um elemento 

vinculado aos efeitos fortes da paixão que se pode realizar como um percurso 

indispensável e comum à existência humana, além de o movimento das flores e 

animais metaforizarem especialmente os caminhos da plena realização 

amorosa: 

Ao outro dia, os alvores da aurora, chilreados de rouxinóis e 
calhandras, carminavam-lhe o horizonte. Por entre os festões 

das baunilhas soava o rumorejo das lufadas fragrantes da 

viração. As tépidas fontinhas, espelhando na limpidez dos 
seus meandros a inquieta alvéola que as roçava com as 
asas, iam levar ao pedicel da bonina o beijo reanimador. 
Dos fundos casalejos da serra trepavam às encostas 

verdejantes os rebanhos, e depois deles os pegureiros, 

modulando nas frautas as cantilenas com que seus pais já 

deram rebate amoroso às pastoras da vizinha aldeia. O Sol 
apontou formoso e purpurino como se coasse os 
resplendores da esfera em que os anjos salmeiam os hinos 



de cada alvorada. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 33, grifos 

meus)  

Também a natureza pode aparecer como elemento de 

contraposição ao que está acontecendo no enredo. Em alguns momentos de A 

mulher fatal, por exemplo, enquanto a paisagem reverencia a vida, o momento 

relatado é de morte: 

O sol de Outubro, aquecendo o ar como nos melhores dias de 
Agosto, entrava convidativo no quarto de Estela. Animamo-nos 
a transportá-la para junto de uma vidraça de sacada que 
abria sobre o claustro, onde verdejavam as acácias, e 

erveciam os canteiros descultivados. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 109, grifos meus) 

Espelhando, muitas vezes, situações vividas por ele mesmo, 

como já fora dito anteriormente, Camilo Castelo Branco causa ao leitor menos 

ambientado ao período romântico algumas surpresas e descrenças na 

sociedade, o que confere um tom de veracidade a seus romances e possibilita, 

principalmente às leitoras da época, o sonho de mudanças. Aplica-se à sua 

escrita a afirmação de Bakthin (2002, p. 68, grifos meus) de que 

O homem-sujeito, isolado é experimentado como criador 

somente na arte. A personalidade criativa positivamente 
subjetiva é um momento constitutivo da forma artística, 
aqui a sua subjetividade encontra uma objetivação 
específica, torna-se uma subjetividade culturalmente 
significante; é ainda aqui que se realiza a unidade específica 

do homem orgânico, físico e interior, moral e espiritual, mas 

uma unidade provada a partir do interior. O autor, como 
momento constitutivo da forma, é a atividade, organizada e 
oriunda do interior, do homem como totalidade, que realiza 
plenamente a sua tarefa, que não presume nada além de si 
mesmo para chegar à conclusão, é, ademais, o homem 
todo dos pés à cabeça: ele precisa de si por inteiro, 



respirando (o ritmo), movimentando-se, vendo, ouvindo, 

lembrando-se, amando e compreendendo. 

Dessa maneira, a ação na obra de Camilo, seja de cunho 

romântico ou de traços realistas, ganha destaque na sua observação sentida da 

verdade e na sucessividade temporal, sempre presentes ora pelo tom de ironia, 

ora por constantes lágrimas que correspondem mais ao padrão do Romantismo 

do que do Realismo, o que pode, por vezes, parecer em desarmonia com o 

espírito irônico do autor, presente ao longo de sua obra, principalmente, em 

suas amplas digressões.  Alerta Bakhtin (2002, p. 170, grifos meus) que 

[...] Nos locais onde as digressões longas e abstratas 
assumem uma função de retardamento e interrompem a 
narrativa no seu momento mais agudo e tenso, sua própria 
inoportunidade (sobretudo quando as digressões pedantes e 

circunstanciais prendem-se a um motivo propositalmente 

fortuito) lança sobre elas uma sombra de objetivação e 
obriga a pressentir uma estilização paródica. 

Saliente-se que, no entanto, por um lado, Camilo Castelo 

Branco manteve-se conservador em termos políticos e esse foi um dos motivos 

que o distanciaram dos reformistas de Coimbra, embora no plano ideológico ele 

se aproxime da Regeneração. Assim, não tendo incorporado voluntariamente 

as tendências realistas, conservou de certa maneira a proposta romântica 

tradicional.  

Atento ao que o leitor procura, Camilo Castelo Branco emprega 

em seus romances elementos naturalistas e serve-se deles para parodiá-los, 

como por exemplo, os excessos descritivos, muito comuns na obra de Emile 

Zola ou Gustave Flaubert, ou os escândalos da moral burguesa apodrecida da 

sociedade portuguesa. Neste caso, a paródia deve ser avaliada em sua 

tendência ambígua, conforme tese defendida por Isabel Pires de Lima (1995, p. 

100, grifos meus), 

A raiz etimológica do termo o remonta ao substantivo grego 

“parodia”: ”odos”, canto, “para”, contra, “contra canto” como 



tradicionalmente tem sido entendida; todavia “para” significa 

também “ao longo de”, sugerindo acordo em vez de contraste. 

Esta constatação convida à consideração do caráter 
ambíguo da paródia: reverenciadora e contestatária, 
repetindo com diferença, isto é, imitando, mas distanciando 
ironicamente a nova obra de arte do texto a ser parodiado. 
Para utilizar um neologismo da autoria de Linda Hutcheon, a 
paródia repete “transcontextualizando” o velho texto, 
através de uma inversão irônica, obrigando o leitor a um 
jogo intertextual de cumplicidade e de distanciamento 
crítico. Embora sendo imitação, a paródia marca a diferença em 

vez da semelhança.  

A paródia aparece oportunamente, por exemplo, nas 

digressões, empregadas pelo autor em momentos adequados ou inusitados, 

como é o caso do “Capítulo Avulso”, subtitulado “Para ser colocado onde o 

leitor quiser”, no romance O Que Fazem Mulheres, em que a habilidosa pena 

de Camilo Castelo Branco cria um capítulo inteiramente digressivo e que, 

segundo o próprio autor, o leitor poderia colocar essas páginas em qualquer 

lugar que lhe conviesse na narrativa: 

Um “manual de química para uso dos leitores de romances” é 

instantaneamente reclamado. Sente-se na literatura este vazio, 

desde que a novela é um estendal da ciência humana; e esta 

pode, sem imodéstia, graduar-se assim. 

Quando se escreviam bacamartes para as gerações sofredoras, 

que os leram, o sábio repunha aí em azedo vômito as indigestas 

massas, que ainda agora resistem ao dente roaz da carcoma e 

da ratazana, nos lotes esboroados das bibliotecas. 

[...] 

Agora não se escreve d’aquilo, posto que o saber humano 
seja mais vasto, e opulento com as vigílias de dois séculos 
laboriosos. Reina o romancista, que é o sucessor do frade, 



na ordem das inteligências produtivas. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 14, grifos meus), 

No fragmento, Camilo Castelo Branco pontua a influência da 

geração materialista nos romances do século XIX. A ciência se fazia presente 

nos discursos de Gustave Flaubert, Emile Zola, Eça de Queirós e tal inserção 

de valores associados aos estudos biológicos, étnicos, ou seja, o cientificismo 

em geral, transformava a literatura em incógnitas para os leitores desatentos 

aos novos valores e ainda apegados aos elementos tradicionais do romance 

romântico. 

O discurso camiliano, cercado de autoritarismo, no sentido de 

uma imposição que se apoia em uma diversidade de elementos para inculcar 

no leitor suas posições, frequentemente interrompe a narrativa para realizar 

observações, quebrando o relato monocórdio e fazendo interferências que 

chegam a antecipar fatos que ainda não ocorreram, como, por exemplo, a 

indicação do que será o futuro de Carlos nas páginas iniciais de A mulher fatal 

(1950, p. 23, grifos meus): 

Nestas definições há, talvez, demasiada teologia. Quem ama 

pela primeira vez, não sente semelhantes alianças de divino e 

humano. Faz-se mister amar vinte vezes, e ter envelhecido à 
décima oitava, para destrinçar da confusão caótica das 
multiplicadas imagens, que se refundiram umas noutras, a 
luz um tanto divina da primeira. 

Tais comentários paralelos ao enredo parecem ser do próprio 

Camilo Castelo Branco, numa linguagem específica e de ideias particulares, 

enquanto ao narrador é destinada apenas a ação de narrar uma série de 

células dramáticas sucessivas no tempo, autonomamente ao comportamento 

do autor que avisa ao leitor que Carlos Pereira amará tantas vezes quantas 

forem necessárias para o encontro do amor definitivo.  

Note-se que os capítulos de A mulher fatal intitulam-se de 

modo a comprovar essa disposição amorosa da personagem que, talvez, 



busque nos amores sucessivos uma maneira de dissolver sua tristeza familiar 

inicial: “Orfandade”; “Primeiro amor”; “Primeiro golpe”; “Segundo amor”; 

“Segundo golpe”; “Terceiro amor”; “Terceiro golpe”; “Quarto amor”; “Quarto 

golpe” (nesse capítulo, o golpe refere-se ao grande prejuízo material que Carlos 

teve com o incêndio do convento que comprara e mandara reformar 

totalmente); “Último amor”; “Último golpe”, títulos comprovadores da busca 

incessante de Carlos pelo amor verdadeiro. 

A projeção do autor em seu texto é muito comum aos períodos 

romântico e realista, e, por isso, costuma ser frequente um posicionamento 

altamente subjetivo nas interferências do escritor que dificilmente se 

apresentam neutras ao quadro que relata discutindo-lhe os propósitos e 

significados. A exposição de fatos em primeira pessoa faz, como destaca 

Beatriz Berrini (1990-1991, p. 26, 27, grifos meus), de Camilo Castelo Branco 

um memorialista, diferentemente de um historiador: 

Relata fatos e tece comentários em primeira pessoa, 
relacionados com a ficção, mas também tendo a ver com a 
história de sua família. Por tal motivo, já o assinalei, Jacinto do 

Prado Coelho acenou para a “atitude memorialista” de Camilo. 

Temos, pois, um autor-narrador, emissor de uma narrativa 
parcialmente de sua invenção, ou seja, de um romance 
ficcional; e um memorialista responsável por um relato 
familiar. 

É importante ressaltar que não se deve confundir a narrativa de 

Camilo Castelo Branco com a categoria de romance histórico, uma vez que, 

apesar de o autor relatar fatos criados como se verdadeiramente tivessem 

acontecido, o ambiente social apresentado recria o passado, mas apenas no 

que convém como relato sociológico, dando destaque ao espaço e tornando 

ativas as velhas províncias em suas perspectivas que proporcionam a 

exploração da alma de seus habitantes protagonizados pelas figuras ficcionais 

de seus textos. 



Por exemplo, em A mulher fatal, Camilo apresenta a disposição 

da população em manter as tradições do convento abandonado, fato que 

realmente ocorreu na época, envolvendo figuras distintas às do romance, 

reforçando com saborosa ironia no final do parágrafo que tal idolatria é mera 

aparência distinta do comportamento irregular de muitos dos habitantes do 

lugarejo: 

O convento, que o empreiteiro de estradas comprara na Beira-

Baixa, até o ano de 1854 não tivera licitante. Alguns cavalheiros 

abastados das vizinhanças, conluiados para o fim de impedirem 

era jazerem no claustro do mosteiro as ossadas de seus 

antepassados. Piedosa veneração! (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 137, grifos meus) 

O cenário minhoto, os seres trasmontanos, a população das 

aldeias, a vida sem surpresas ou novidades, onde tudo se preservava virgem, 

principalmente os conceitos morais tradicionais, alimentam o universo ficcional 

de Camilo Castelo Branco. Em meio ao retrato dessa paisagem, as questões 

sociais também ganham os devidos destaques e atenção, principalmente 

quando coincidem com os obstáculos que atingem a vida da personagem 

Carlos Pereira em sua busca amorosa desencadeadora de comportamento 

adulterino. Segundo Abel Baptista (1988, p. 16-17, grifos meus), 

Também nos habituamos a venerar os projetos de 

engrandecimento nacional, o que inclui as reformas das 

instituições, das mentalidades, e da cultura e as utopias 

insistentes, donde resulta que o escritor empenhado, ou 
comprometido, ou engajado, é que tem melhores condições 
de ser o herói num espaço discursivo em que o problema é 
o homem. 

Toda narrativa pressupõe um narrador e um leitor o qual pode 

ser mencionado ao longo da fábula e que precisa apresentar pontos de contato 

com o narrador, como, por exemplo, empregar a mesma linguagem, apresentar 

semelhança em gostos e pontos de vista básicos, e preparar, assim, um 



momento de anuência entre o narrador e o leitor que se manterá até o final da 

narrativa. 

Observando-se que o tempo da narração é posterior ao tempo 

da ação, o narrador simplesmente relata um fato que pode estar contaminado 

pela visão particular dele próprio, mesmo quando não se trata de narrador-

personagem, fazendo com que o leitor acredite estar frente a uma verdade 

absoluta. Dessa forma, a prosa romântica vai além do eu, ressaltando 

fortemente a presença do imprescindível do outro, principalmente se esse outro 

é o leitor. Nesse sentido, Camilo Castelo Branco insiste frequentemente na 

referência ao leitor de seu texto, estimulando-o a questionamentos e 

transformando-o, muitas vezes, em alvo de suas armadilhas, uma vez que, na 

obra do referido autor, personagens, instituições e narradores não são 

totalmente confiáveis. Booth (1980, p. 165) afirma que 

[...] mesmo que eliminemos todos os comentários e juízos de 

valor, a presença do autor [implícito] será sempre óbvia, uma 

vez que até o romance que não tem um narrador dramatizado 

cria a imagem implícita de um autor nos bastidores, seja ele 

director de cena, operador de marionetas ou Deus indiferente 

que lima, silenciosamente, as unhas. 

O estudioso assinala também que se considera para uma 

narrativa um leitor implícito e, por tal razão, o narrador avaliará a sua possível 

recepção e suporá conhecimentos e reações que ele possa vir a ter durante a 

narrativa. Camilo Castelo Branco não só leva em conta tais conhecimentos e 

reações, como também antecipa o que o leitor fará ao longo da narrativa, 

intervindo em maior ou menor escala na caracterização das personagens, 

ações e reflexões delas.  

Em O que fazem mulheres, o autor supõe o pensamento do 

leitor ao se deparar com uma possível nova personagem e, a partir desse 

entendimento do leitor, sustenta duas possibilidades para a surpresa dele, 

valendo-se de forte ironia: 



Raivando contra si próprio, o barão de Celorico ... 

O barão de Celorico! Personagem novo no conto? 

Novo! pois eu não disse já que João José Dias dera cinco mil 

cruzados às urgências do estado, e seiscentos mil réis ao oficial 

maior de secretaria onde se fabricam os barões, e cincoenta 

moedas ao agente secreto da urgências do estado, e das 

urgências dos estadistas? 

Se não leram isto já, perderam-se na tipografia quatro tiras 
de composição a mais rendilhada a buril clássico, a mais 

puritana de linguagem, com recheio de ideias substanciosas, e 

gordura de pensamentos! (CASTELO BRANCO, 1926, p. 83, 

grifos meus) 

Muitas das digressões camilianas conduzem a reflexões sobre 

a existência, sobre o disfarce da paixão para encobrir interesses monetários, 

sobre os vícios do clero, cabendo ressaltar, no entanto, que toda verdade é 

passível de transformação pelas mãos hábeis de um romancista e a 

autenticidade ganha uma importância de segundo plano frente à necessidade 

da fantasia.  

Perceba-se que o foco narrativo é representativo do olhar do 

homem e ao longo da obra a presença masculina torna-se predominante. 

Algumas vezes não se pode precisar se o juízo de valor apresentado é de 

Camilo Castelo Branco, do narrador, da personagem, do leitor, dos homens em 

geral, trazendo ao leitor as inquietações da sociedade frente aos problemas 

apresentados. É possível, no entanto, reduzir os textos camilianos, embora 

apresentem uma grande variedade temática, à divisão de sua obra, elaborada 

pela crítica, em duas categorias básicas: a das novelas passionais e a das 

novelas satíricas de costumes.  

Cabe aqui a análise da passionalidade dos textos de Camilo 

Castelo Branco, em que a atmosfera envolvida em grandes paixões, lágrimas, 

misérias econômicas e sentimentais, amores frustrados em decorrência de 



interesses de outras ordens, levam as personagens femininas a ações muitas 

vezes histéricas e inusitadas. A união por amor é o caminho para a salvação da 

burguesia tradicionalíssima e que prestigia essa forma de enlace como 

moralmente correta, porém, Camilo vislumbra uma maneira de perpetuar o 

amor em catástrofes que unem os amantes, os quais só se realizam por meio 

da morte eternizadora do sentimento afetivo verdadeiro. 

É justamente esse amor impossível de viabilização que leva ao 

desespero os protagonistas camilianos que, para concretizá-lo, percorrem uma 

caminhada de dores, angústias e perdições, configurando, desse modo, um 

desfecho otimista ou pessimista, esse último mais frequente nas obras do 

autor. 

Mantendo o jogo da luta entre o Bem e o Mal, o narrador de 

Camilo Castelo Branco envolve-se na descrição do amor a partir de uma 

competição constante de verso e reverso, sempre com um estilo muito próprio, 

expondo suas ideias e avaliando as situações ficcionais a partir de um prisma 

exterior ao contexto, envolvendo, por vezes, figuras que o autor efetivamente 

conheceu, como, por exemplo, em Amor de Perdição, a personagem Simão 

Botelho.  

Há, portanto, nas obras camilianas o culto da negação, do erro, 

da falha humana e social, do pecado e da morte, tão explorados na época 

romântica. Exemplo impecável dessa vida trágica espelhada na literatura do 

século XIX é Amor de Perdição, clássica obra romântica em que o amor 

proibido, nos moldes do mito de Píramo e Tisbe faz com que Simão Botelho 

seja enviado para Lisboa e Teresa fique presa, até a morte, em um convento 

por não aceitar o casamento com Baltasar Coutinho, um fidalgo, imposto pelo 

pai da moça. 

O triângulo amoroso inicialmente é constituído por Teresa, 

Simão e Baltasar. A partir da morte de Baltasar, da permanência definitiva de 

Teresa no convento e do exílio de Simão, forma-se uma outra perspectiva 

amorosa, embora de mão única, em que Mariana aproxima-se de Simão. 



Destaque-se que todas essas personagens são destinadas à infelicidade 

amorosa e à morte prematura. 

A rivalidade entre as famílias de Teresa e de Simão em Amor 

de perdição é a causa da impossibilidade da realização amorosa do casal 

apaixonado e, logo no início do romance, encontra-se a indicação de seu 

desfecho no posicionamento do pai que acredita na morte como forma de 

manter a palavra de honra familiar no que concerne ao casamento de Teresa e 

Baltasar:  

– Hás de casar! Quero que cases! Quero... Quando não, 
serás amaldiçoada para sempre, Teresa! Morrerás num 
convento! Esta casa irá para teu primo! Nenhum infame há-de 

aqui por um pé nas alcatifas de meus avós. Se és uma alma vil, 
não me pertences, não és minha filha, não podes herdar 

apelidos honrosos, que forma pela primeira vez insultados pelo 

pai desse miserável que tu amas! Maldita sejas! Entra nesse 

quarto, e espera que daí te arranquem para outro, onde não 
verás um raio de sol. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 195, 

grifos meus)  

Mariana, ainda que amando às escondidas Simão, ajuda na 

correspondência entre ele e Teresa que, ao ser destinada a outro convento 

como forma de se distanciar os dois apaixonados, favorece o momento em que 

ocorre o encontro entre Simão e Baltasar o qual desafia o jovem a um duelo no 

entanto acaba morto por Simão.  

Simão é preso na Cadeia da Relação, no Porto e, após a 

reclusão de Teresa ao convento de Monchique, na mesma cidade, a trajetória 

da narrativa já se delineia claramente para a desgraça fatal do desfecho. A 

personagem arrefece e crê na impossibilidade de realização amorosa ao lado 

de Simão. Numa atrapalhada tentativa de resgatar Teresa do convento, e 

recusando-se a fugir, Simão Botelho aceita sua pena inicial de ser enforcado, 

sem abdicar da paixão. Teresa conforma-se com sua morte e a de Simão como 



pode ser observado em sua carta (CASTELO BRANCO, 2007, p. 361-362, 

grifos meus):  

Simão, meu esposo. Sei tudo... Está conosco a morte. Olha 

que te escrevo sem lágrimas. A minha agonia começou há sete 

meses. [...] Ouvi a notícia da tua próxima morte, e então 

compreendi porque estou morrendo hora a hora. Aqui está o 

nosso fim, Simão!... Olha as nossas esperanças! Quando tu me 

dizias os teus sonhos de felicidade, e eu te dizia os meus!... 

Que mal fariam a Deus os nossos inocentes desejos?!... Porque 

não merecemos nós o que tanta gente tem?... Assim acabaria 

tudo, Simão? Não posso crê-lo! A eternidade apresenta-se-me 

tenebrosa, porque a esperança era a luz que me guiava de ti 

para a fé. Mas não pode findar assim o nosso destino. Vê se 

podes segurar o último fio da tua vida a uma esperança 

qualquer. Ver-nos-emos num outro mundo, Simão? Terei eu 

merecido a Deus contemplar-te? Eu rezo, suplico, mas 

desfaleço na fé quando me lembram as últimas agonias do teu 

martírio. [...] Não importa, se nada há além desta vida. Ao 

menos, morrer. Se tu pudesses viver agora, de que te 
serviria? Eu também estou condenada, e sem remédio. 
Segue-me, Simão! Não tenhas saudades da vida, não 
tenhas, ainda que a razão te diga que podias ser feliz, se me 
não tivesses encontrado no caminho por onde te levei à 
morte... E que morte, meu Deus!... Aceita-a! Não te 
arrependas. Se houver crime, a justiça de Deus te perdoará 

pelas angústias que tens de sofrer no cárcere... e nos últimos 

dias, e na presença da... 

Dor e prazer são confundidos nas mentes das personagens 

que, conscientes da limitação imposta ao universo feminino, lutam 

intensamente numa batalha que surge vencida desde o princípio. O amar 

satisfaz a alma, mas faz sofrer a razão. No capítulo X, Simão, já quase sem 

esperanças, escreve uma carta à Teresa indicando ser a morte a melhor 

solução (CASTELO BRANCO, 2007, p. 307 – 309, grifos meus):  



O sol da manhã pode ser que eu o não veja. Tudo, em volta 
de mim, tem uma cor de morte. Parece que o frio de minha 

sepultura me está passando o sangue e os ossos. Tu verás esta 

carta quando eu já estiver num outro mundo, esperando as 

orações das tuas lágrimas. As orações! Admiro-me desta faísca 

de fé que me alumia nas minhas trevas!... Tu deras-me com o 

amor a religião, Teresa. Ainda creio; não se apaga a luz, que é 

tua; mas a providência divina desamparou-me. 

Lembra-te de mim. Vive, para explicares ao mundo, com a 
tua lealdade a uma sombra, a razão por que me atraíste a 
um abismo. Escutarás com glória a voz do mundo, dizendo que 

eras digna de mim. 

No entanto, a pena de Simão foi comutada para dez anos de 

degredo para a Índia, mas, mesmo assim, a felicidade amorosa não se 

executaria em decorrência da morte dos protagonistas da história de amor 

impossível da literatura portuguesa. A morte torna-se necessária aos amantes 

(CASTELO BRANCO, 2007, p. 437 - 439, grifos meus):  

Salva-te, se podes, Teresa. Renuncia ao prestígio dum grande 

desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para 

ti uma aurora de paz, vive para a felicidade desse dia. E, se 

não, morre, Teresa, que a felicidade é a morte, é o 
desfazerem-se em pó as fibras laceradas pela dor, é o 
esquecimento que salva das injúrias a memória dos 
padecentes. 

Simão parte para o degredo, acompanhado de Mariana, a 17 

de março de 1807. Teresa, mesmo muito doente, consegue se despedir por um 

triste aceno destinado ao seu amado. No último capítulo, a morte atravessa 

definitivamente o caminho das três personagens: Teresa finda em sua clausura, 

Simão adoece com febre e morre e Mariana suicida-se agarrada ao cadáver 

dele jogado ao mar. O sentimento amoroso intenso acaba asfixiando as 

personagens de Amor de perdição sendo a desistência da vida o caminho a ser 



trilhado por elas, impondo-se, mais uma vez o reino de Tânatos2 no percurso 

dos amantes. 

Há, embora não muito fortalecida, uma certa diversidade nas 

narrativas camilianas no que concerne ao envolvimento amoroso e seu 

resultado final. António José Saraiva (1999, p. 114 – 115, grifos meus) divide a 

obra de Camilo Castelo Branco em 

Aventuras de uma misteriosa personagem, por vezes um 

condenado de regresso do degredo, que dá lugar a narrativas 

múltiplas ou a evoluções históricas: Mistério de Lisboa, Livro 

Negro do Padre Dinis; o romance do amor trágico – 

apaixonados que a desigualdade social ou ódios de família 

separam irremediavelmente: Amor de perdição; o romance 
sátira, em que se caricatura certo tipo social, como o burguês 

rico ou o brasileiro de torna-viagem, ou ainda o provinciano 

deslocado em Lisboa: A queda de um anjo, O que fazem 

mulheres; o romance de costumes aldeãos: Novelas do 

Minho, Brasileira de Prazins; o romance histórico, 

principalmente sobre o século XVIII: O judeu (Antônio José da 

Silva), O olho de vidro. 

                                                 
2 O deus da morte da mitologia grega nascido antes da criação da humanidade por Prometeu, 
que servia à Hades trazendo-lhe súditos, e em geral é mostrado como um espírito alado e é 
irmão gêmeo de Hipnos, o deus do sono. Como seus irmãos sofredores e libertários, era filho 
de Érebo e de Nyx, deusa da Noite, filha da união entre o Caos e a Escuridão. Era 
representado como um jovem alado portando uma tocha apagada. Embora bastante utilizado 
na arte e poesia, sua adoração era apenas significativa em Esparta, onde era alvo do culto 
popular. Foi descrito por Eurípides (484-406 a. C.) como uma figura sinistra coberta de negro, 
passeando entre os homens e com uma faca na mão. Porém outros autores gregos o 
descreveram com uma aparência menos hostil e com asas. Para os gregos era um deus, mas 
para os romanos era uma deusa e chamada de Mors. Existe uma lenda que narra como o 
jovem Sísifo, o rebelde, astucioso e esperto fundador e primeiro rei de Corinto, o derrotou e o 
aprisionou quando este veio buscá-lo, dando, portanto, imortalidade às pessoas. Por algum 
tempo os homens não morriam, até que Ares o libertou. Sísifo foi condenado a descer aos 
infernos e teve sua punição final nos moldes da concepção grega do inferno como lugar onde 
se realizam trabalhos infrutíferos. Castigado após a morte, por tentar dar poderes divinos aos 
humanos, à rolar continuamente uma pedra pela montanha acima, em uma tarefa eterna, pois 
uma vez colocada no alto, a pedra rola novamente para o pé da montanha. Além dele, existiam 
a serviço do deus dos inferiores Hades, as serviçais Erínias, as Fúrias para os romanos, 
conhecidas como as deusas vingadoras que buscavam os criminosos, e as Keres, deusas da 
morte violenta para buscar os mortais comuns. (http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGTanato.html,  
acesso em 17 de março de 2010). 



Na última fase de sua carreira Camilo foi influenciado pelo 
romance naturalista, que caricaturou n’A corja e n’O Eusébio 

Macário. 

Embora haja níveis diferentes na novela camiliana para que se 

possa classificá-la como indica Saraiva, o amor contrariado por razões diversas 

é figura frequente em todas as narrativas do autor, quer seja em grau 

extremado, chegando a levar as personagens a tragédias fúnebres e 

sangrentas, ou em situações em que o amor proibido se realiza sem 

consentimento ou conhecimento social. 

O direito ao amor norteia Camilo Castelo Branco e a verdade 

do sentimento santifica de certa forma as atitudes insanas dos amantes, 

fortalecendo o comportamento muitas vezes digno de riso dos que se opõem ao 

sentimento. Algumas de suas personagens, embora de comportamento 

tradicional, no entanto, ousam transgredir a norma quando o quesito é a 

realização amorosa. Quebrar as regras, mas manter a aparência dos 

estereótipos sociais é forma de driblar a proibição para alcançar de alguma 

forma, mesmo que não completa, o amor. 

O autor faz das personagens femininas alvo mais constante de 

suas narrativas em que o narrador, frequentemente, vitima suas mulheres, 

debilita suas poucas forças, insulta-as, quebra-lhes o alicerce, sempre 

avalizado pelo mundo patriarcal que esteriliza e despreza a capacidade e a 

beleza feminina, mulheres violentadas pelas forças sociais e, muitas vezes, 

culturais, que conspiram em benefício do patriarcalismo.  

Sobre Camilo Castelo Branco, salienta Agustina Bessa-Luís 

(1994, p. 7, grifos meus) que 

Entre contar amores e ganhar dinheiro com esse estranho 

ofício, não lhe sobra tempo para mais nada. Também é certo 
que em casos de tanta vocação os homens arrulham com o 
tinteiro e dão ao desprezo as mulheres. Não por indiferença 

e desamor, mas porque ocupar-se com elas desgasta o espírito 



para a desalmada escrita em que vai de enxurrada o 

pensamento, o sexo, e tudo. 

Sabendo-se que a obra de Camilo Castelo Branco espelha 

muitas vezes sua vida e os acontecimentos sociais do século XIX português, 

cabe ao leitor aplaudir reconhecidamente a pena criadora com que o autor 

multiplica significados e amplia fronteiras que outros românticos não ousaram 

atravessar. Essa fortuna na composição do romance camiliano, que faz do 

autor um dos nomes mais significativos da prosa romântica da literatura 

portuguesa, remete ao que Bakthin (2002, p. 169, grifos meus) caracteriza 

como romance sofista: 

A estilização abstrato-idealizante do romance sofista 
admite, mesmo assim, uma certa diversidade de modos 
estilísticos, o que é impossível numa diversidade de partes e 

gêneros construtivos e relativamente independentes que 

entram com muita abundância na composição do romance: a 

narração do autor e os relatos dos personagens e das 
testemunhas, a descrição do país, da natureza, das 
cidades, das curiosidades, das obras de arte, descrições 
estas que almejam um acabamento e valores especiais 
determinados, raciocínios que também visam o 
esgotamento completo dos seus temas científicos, 
filosóficos e morais, aforismos, narrações intercaladas, 
discursos retóricos relativos a formas retóricas diversas, 
cartas, diálogos desenvolvidos, etc. É verdade que o grau de 

autonomia estilística dessas partes não corresponde 

rigidamente ao grau de sua autonomia construtiva e do aspecto 

acabado do gênero, mas o principal é que todos eles parecem 

igualmente intencionais e igualmente convencionais, se 

encontram num único plano semântico-vocabular e exprimem 

simultânea e diretamente as intenções do autor.  

Embora a linguagem de Camilo Castelo Branco seja marcada 

pelos expedientes românticos, o autor português apresenta a capacidade de 

caracterizar o mundo real, tornando a ficção, aos olhos do leitor, uma verdade 



absoluta como o retrato dos males do século XIX em O que fazem mulheres 

(1926, p. 16, grifos meus): 

Aqui, há o morrer sem recurso de revista, o expirar em vômitos 
negros, o tossir ríspido da bronquite, as asmas ofegantes, o 
ronco profundo da pieira laríngea, os delíquios da cabeça 
atordoada, a podridão dos dentes, as fendas carboniformes 
dos beiços, os abcessos pulmonares, as hemorragias de 
sangue apostemado: - há tudo isto, debaixo deste céu 

impassível, na presença do código criminal, num país, onde 

trabalha a eletricidade por arames, onde se comem omeletes 

sucrés e soufflées, e donde se mandam rapazes para o 

estrangeiro estudar BENEFICÊNCIA.  



3 – LEITOR, PERSONAGEM E IRONIA  

 

 
Figura 3: Camilo Castelo Branco e Ana Plácido 

(http://cvc.instituto-camoes.pt/literatura/camilo.htm) 
 

Não é inventada esta história; 

Não quadram os incidentes imaginados com o 

essencial d’um conto verdadeiro; 

Não tolera um leitor sisudo que se lhe encampe 

à credulidade enfadonhas narrativas que 

agourentam a verossimilhança, ou enfastiam a 

atenção benévola. 

 

Camilo Castelo Branco 

O que fazem mulheres 



Mikhail Bakhtin, em Estética da criação verbal (2003, p. 11), 

estuda a relação do autor com a personagem e analisa-a, a partir das ações 

emotivo-volitivas e das relações autor-personagem, narrador-personagem e 

leitor-personagem. Explorando, em seu grande estudo teórico, as 

possibilidades de se entender a história e a cultura do homem a partir da 

literatura de todos os tempos, Bakhtin volta seu pensamento a uma dimensão 

ético-política em que, também, os mais fracos e oprimidos ganham importância 

de veículos da voz humana. 

Na construção literária, esses quatro elementos, autor, 

personagem, leitor e narrador, são partes constituintes essenciais do 

espetáculo literário e agentes das relações dialógicas da narrativa. Além disso, 

para o teórico, a personagem é o outro, o elemento que se encontra distante do 

domínio exclusivo do autor, daí ambos integrarem espaços diferentes e 

exercerem funções distintas na relação com o mundo e seus acontecimentos 

(BAKHTIN, 2003, p. 21, 22).  

Para uma perfeita interação leitor/texto é necessário, portanto, 

que o sistema de valores (linguísticos, culturais, religiosos, místicos, credos 

filosóficos, sistemas científicos e outros fatores, inclusive os extralinguísticos) 

seja equivalente entre ambos, considerando-se que a interpretação do leitor 

estará sujeita à mudança das qualidades ou das características habituais que 

um texto queira porventura transmitir. 

O leitor pode encontrar, pois, uma identidade com a trajetória 

das personagens como a de Carlos, de A mulher fatal, que experimenta uma 

sequência de situações, como a desgraça da orfandade quando tinha apenas 

nove anos, as desilusões amorosas entremeadas a uma boa condição 

financeira, e a falência econômica pouco antes de a tuberculose minar-lhe as 

forças aos trinta e três anos de idade.  

Bakhtin estabelece, ao analisar o plano da expressão da obra 

de Dostoiévski, que as personagens não são escravas do discurso do autor, 

“mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante” (2005, p. 4), 



isto é, não constituem apenas a expressão ideológica do autor, e, sim, outras 

consciências além da dele, desligando-se de ser resultado do conhecimento do 

autor, para ganhar status de um ser com princípios e discursos próprios e 

tornar concreta a sua individualidade: 

A consciência do herói é dada como outra, a consciência do 
outro, mas ao mesmo tempo não se objetifica, não se fecha, 
não se torna mero objeto da consciência do autor. Neste 

sentido, a imagem do herói em Dostoiévski não é a imagem 

objetivada comum do herói no romance tradicional. (BAKHTIN, 

2005, p. 5, grifos meus) 

Essa consciência e independência “do outro” que a 

personagem tem em relação à figura autoral manifestam-se plenamente nos 

romances de Camilo Castelo Branco. Suas personagens masculinas elaboram 

um percurso existencial e ideológico o qual independe, por exemplo, da 

perspectiva apresentada pelas demais personagens da narrativa, enquanto a 

figura feminina é manipulada pelo padrão social representado pelo autor em 

suas narrativas principalmente românticas, como é o caso de Ludovina em O 

que fazem mulheres: 

- Sim, mamã. Temos ocasiões de estar duas horas juntos sem 

trocarmos três palavras. Sou amiga dele; mas não sei como 
hei de mostrar-lho doutro modo. Se querem que eu não 
receba visitas, nem vá a casa de quem me visitou, estarei 
em casa, contemplando os carvalhos e os castanheiros; 
mas eu não creio que se possa viver assim na aldeia. Se ele 

ainda me não disse nada, porque há a minha mãe censurar-me 

este desabafo que eu preciso? Eu a fugir de falar na minha 

situação, e a mãe a lembra-me! Cuida que sou feliz? Diga, 

mãe, está persuadida que eu devo estar extasiada de 
contentamento diante de meu marido? (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 60, grifos meus) 

É notável que a relação matrimonial de Ludovina alicerça-se na 

amizade, na estima, mas não no amor. Sua vida é limitada à reclusão 



doméstica que lhe possibilita reflexões sobre o comportamento feminino aceito 

socialmente, embasado na solidão e dedicação ao lar. No entanto, a 

personagem tem consciência de que a vida não se reduz a essa tortura 

doméstica, mas há a obrigatoriedade de se manter nesse claustro em nome 

dos padrões sociais portugueses vigentes no século XIX. 

Já Filomena, em A mulher fatal, diante da constatação do 

adultério do marido, ou melhor, do abandono de Carlos, recupera-se do golpe 

afetivo e parte para uma nova realidade em busca de poder continuar sua 

existência de maneira mais segura e, na medida do possível, tranquila, uma 

vez que a figura masculina, padronizadora da estabilidade do lar, não 

correspondeu ao se papel socialmente determinado. 

A honradez de Filomena não permite que ela seja dominada 

pela perspectiva de ser deixada pelo marido e fique à espera do destino infeliz. 

Ela reage frente à situação e defende seus pontos de vista: 

O trabalho é preceito e remédio divino. Estas senhoras têm 

sido para mim duas santas amigas. Aqui ficarei com minha filha, 

onde a sua educação há-de continuar como se houvesse de ser 

pobre. Quando eu era colegial no Porto, meu amigo, supunha-
me das meninas mais ricas e esperançosas de afortunada 
vida. Afinal, vim aqui converter em pão o que lá aprendi como 

prendas necessárias a uma senhora de boa sociedade. Desejo, 
portanto, que minha filha nunca se persuada que um grande 
dote em dinheiro é mais seguro que o direito do trabalho ao 
estipêndio. Quanto a meu filho... pedirei a Deus que o brilho 
do ouro lhe não deslumbre o espetáculo da morte de seu 
pai. Estou preparando para ele um livro... (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 213, grifos meus) 

Filomena percebe que a ocupação é a melhor maneira de fugir 

de conflitos que não podem ser resolvidos e conclui, a partir de sua própria 

experiência, que a liberdade feminina e a possibilidade de independência 

econômica, juntamente com uma estabilidade afetiva, são caminhos de 



percurso dificultoso, mas não impossíveis de realizar. Dessa forma, Filomena, 

enquanto voz e discurso, vai sendo apresentada pelo narrador ao leitor, como é 

possível observar nas cartas trocadas entre ela e o narrador, nas quais ela 

toma consciência de si mesma, uma vez que justamente a ela pertencem as 

definições sobre quem é e o que deve fazer de sua vida.  

É permitida, portanto, à personagem, a possibilidade de 

dominar sua “competência ideológica e independência”, visto que é a autora de 

sua própria visão de mundo e, segundo Bakhtin (2005, p. 3, grifos meus), 

Para a consciência dos críticos, o valor direto e pleno das 
palavras do herói desfaz o plano monológico e provoca 
resposta imediata, como se o herói não fosse objeto da palavra 

do autor, mas veículo de sua própria palavra, dotado de valor e 

poder plenos.  

A personagem seria, portanto, elemento autônomo 

interiormente, isto é, capaz de escolher seus próprios caminhos e opiniões, no 

entanto, no caso de Ludovina, em O que fazem mulheres, ocorre uma reação 

exterior diferente do desejo que ela alimentava em seu mundo íntimo, em troca 

de uma obediência filial. Suas atitudes correspondem não a seus desejos mais 

íntimos, mas ao atendimento aos padrões determinados à conduta feminina 

pela sociedade patriarcal, portanto, um sacrifício de seus anseios que a levam 

a uma vida interior infeliz. 

Considerando que “a ação do herói do romance é sempre 

sublinhada pela sua ideologia” (BAKHTIN, 2002, p. 137), cada personagem 

apresenta uma perspectiva na visualização do universo, daí sua representação 

derivar de um conjunto de “ideias-força”, que, conforme Mikhail Bakhtin, 

estabelecem a forma de ela vislumbrar o mundo. Essa fundamentação 

ideológica, presente na literatura de todos os tempos, como, por exemplo, em 

romances de Eça de Queirós, em Camilo Castelo Branco, quando empregada, 

é parodiada ou transformada num grande sofrimento sentimental como acusa o 

narrador de O que fazem mulheres ao se referir ao casamento seguido da lua-

de-mel de Ludovina e João José Dias: 



A local está redigida a primor, como lá se faz sempre nas 

gazetas; mas aquela LUA DE MEL indigna-me. 

Se querem que haja por força uma lua para os que se casem, 

façamos umas poucas de luas: 

Lua de mel; 

Lua de cicuta; 

Lua de laudanum; 

Lua de tártaro emético; 

Lua de mostarda inglesa; 

Lua de óleo de rícino; 

Lua de fel da terra; 

Lua de salsa-parilha; 

Lua de raspa de veado; 

Lua de jalapa; 

Luas tônicas, luas antifologísticas, luas irritantes, luas vomitas, 

luas drásticas, etc. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 56) 

A definição do casamento em franco processo de deterioração 

fortalece a posição de Ludovina sobre o fracasso de uma união a contragosto 

de uma das partes, no caso, a oposição dela. No entanto, a desgraça 

matrimonial tem origem no interesse comercial que gira ao redor do casamento, 

visto como uma forma de se ajeitarem necessidades de ordem, principalmente, 

econômica: 

- Leste? De quem era o folhetim? Se o autor for rico, e tiver 

quarenta anos, o autor é insuspeito, e, nesse caso, digo-te que 

sujeites o teu destino à determinação do folhetim. Escreve uma 

carta ao autor, e conta-lhe que és uma menina pobre, virtuosa, 

com excelentes jóias de espírito. Oferece-lhe o teu coração, e 
promete que hás de levar-lhe a felicidade com a pobreza. Se 
ele te vier buscar, peso-te a ouro ao santo que fizer o 
milagre. Ora, se o folhetinista é um talento raro, um elegante de 

grande bigode e luneta, mas pobre, faz-lhe o mesmo 

oferecimento, prevenindo-o de que és tão pobre como ele. Se o 

folhetinista te vier pedir, é um dia de festa nesta casa... 



Aprende, criança. Os rapazes pobres, se vivem na boa 
sociedade, criam aí ambições, que uma menina sem riqueza 
não satisfaz. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 23, grifos meus) 

O sujeito que fala no romance, segundo Bakhtin, é sempre, em 

certo grau, um ideólogo e suas palavras são sempre um ideologema e, desse 

modo, uma linguagem particular no romance representa sempre um ponto de 

vista particular sobre o mundo, aspirando a uma significação social 

representativa de seus elementos constituintes. 

Considerando-se, portanto, que na sociedade capitalista o 

dinheiro ganha destaque na união de duas pessoas, pois a ligação matrimonial 

seria também um contrato entre as partes a se cumprir no rigor das leis 

econômicas, dificulta-se qualquer forma de sentimento afetivo verdadeiro como 

possibilitador da felicidade de um casal unido pelo mais sincero amor.  Assim, o 

matrimônio torna-se um negócio lucrativo, perspectiva não só comum na época 

de Camilo Castelo Branco, mas, embora surpreenda, tal posição mesquinha e 

materialista das uniões supostamente amorosas pode ser detectada em todos 

os tempos. 

Conforme Bakhtin (2002), é verdade que o romance do século 

XIX originou uma variante muito importante, em que a personagem é apenas 

uma pessoa que fala, incapaz de agir e, uma vez condenada à palavra 

despojada aos sonhos, aos sermões passivos, ao didatismo, às reflexões 

estéreis, passa à nulidade. 

Lunatchrasky, citado por Bakhtin em Problemas da poética de 

Dostoiévsky (2005, p. 33), defende que essas vozes desempenham papéis 

indispensáveis ao desenvolvimento do romance, as quais, embora possam ser 

diferentes, acabam girando em torno de um mesmo assunto essencial à 

narrativa. Por sua vez, Bakhtin (2002, p. 73, grifos meus) destaca que o 

romance manifesta o  

[...] fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal, num 

arranjo de estilos e diversidades, sejam sociais, de 



linguagens, ou de vozes, uma vez que a verdadeira premissa 

da prosa romanesca está na estratificação interna da 
linguagem, na sua diversidade social de linguagens e na 
divergência de vozes individuais que ela encerra. 

Note-se, por exemplo, como a mãe de Ludovina expõe sua 

perspectiva do que é o casamento: 

- Lembra-te que fazes a tua felicidade e a de tua família. Esse 
homem não será só teu marido, será um protetor de todos 
os teus, e fará a tua independência numa sociedade onde a 
formosura se estima, como um meio de alcançar “fortuna”, 
e a “fortuna” como um meio de se alcançar tudo. 

Entendeste-me, filha?”(CASTELO BRANCO, 1926, p. 51, grifos 

meus) 

Segundo Bakhtin, todo texto responde a um texto anterior, 

havendo uma relação de causa e efeito entre eles, o que acaba permitindo a 

incorporação de um texto dentro de outro texto. A partir da fala de Angélica, 

poder-se-á constatar, no final do romance, que ela também se casou por mero 

interesse pecuniário. 

Além disso, Camilo Castelo Branco refere-se, com frequência, 

principalmente no início de O que fazem mulheres, a elementos literários que 

exemplificam claramente a intertextualidade, na perspectiva do conceito 

proposto por Gérard Genette (1982), que é empregada como maneira de 

comprovar ou exemplificar uma determinada circunstância relatada ou a ser 

desenvolvida na narrativa.  

Não é romance; é um soalheiro, mas trágico, mas horrível, 

soalheiro em que o sol esconde a cara, 

‘Como da seva mesa de Thyestes3 

                                                 
3 Atreu e Thiestes, irmãos gêmeos, filhos de Pélops, mataram o meio irmão e foram exilados 
em Micenas, acolhidos pelo rei Euristeu, morto em uma guerra. Na disputa pelo trono, Atreu 
venceu Thiestes, o qual se vingou da derrota dizendo que a esposa de Atreu, Aérope, era sua 



Quando os filhos por mão de Atreu comia.’  

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 5, grifos meus) 

Citando Luís de Camões (2006, p. 89) e o episódio de Inês de 

Castro, o autor romântico estabelece um elo entre a desgraça amorosa que se 

abateu sobre ¨aquela que depois de morta foi rainha¨ e o destino sentimental de 

Ludovina, sendo que em ambos os casos, o amor foi manipulado por forças 

sociais, questões de Estado e interesses econômicos, frustrando as 

personagens, que não realizam seus desejos. 

Ocorre, na obra de Camilo Castelo Branco, o que Bakhtin 

destaca como heterogeneidade enunciativa, visto que, por meio de citações de 

outros escritores, percebe-se a presença de fragmentos das obras de alguns 

autores como Camões ou Padre Antônio Vieira: “Não se resiste a isto. Há de 

chorar toda a gente, ou eu vou contar aos peixes, como o padre Vieira, este 

miserando conto”. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 6) 

Sabe-se que, no Sermão de santo Antônio aos peixes, Padre 

Antônio Vieira louva as virtudes dos peixes que ouvem, mas não falam, e 

repreende seus defeitos como a arrogância e a soberba. Tais elementos podem 

ser perfeitamente aplicados à conduta feminina desejada pela sociedade, isto 

é, ouvir e não falar, e a soberba e arrogância impugnadas quando se 

estabelece algum tipo de reação por parte da mulher.  

Assim, Camilo Castelo Branco elabora sua teia textual decidido 

a conduzir o leitor a sentidos essenciais para o desenvolvimento da narrativa, 

cuidando da seleção das palavras e dos elementos literários necessários ao 

alcance de seu projeto. 

Por exemplo, William Shakespeare, não mencionado 

diretamente, surge numa referência a Otelo - tragédia em que a mulher sequer 

tem o poder de defender-se frente à fúria social e pessoal de que é vítima - o 

                                                                                                                                                     
amante. Buscando a revanche, Atreu convidou Thiestes para um banquete em que foram 
servidos como refeição a esposa e os filhos de Thiestes. 



que  reforça o fato de  que João José, a vítima masculina em O que fazem 

mulheres, diante da possibilidade de um adultério, busca uma vingança justa a 

qual não se executa triunfalmente, resultando numa vida infinitamente dolorosa 

para ele. 

Referindo-se a Giuseppe Verdi e sua ópera de 1853, 

Trovador4, Camilo Castelo Branco, indiretamente, destaca o destino comum 

das mulheres que não se realizam amorosamente, o que remete ao caminho de 

Ludovina no final da narrativa de O que fazem mulheres: o convento. Cumpre 

lembrar que Leonora, na ópera de Verdi, desesperada, decide pelo refúgio em 

um convento e torna-se freira, enquanto na ária, Rigoletto5 (1851), do mesmo 

                                                 
4 A ópera Trovador apresenta a história de Manrico e sua paixão pela criada Leonora da rainha 
de Biscaia. Desafiado para um duelo por causa do romance proibido, Manrico é ferido e 
refugia-se nas montanhas, onde encontra a cigana Azucena. Leonora, ao saber da morte do 
cavaleiro, retira-se para um convento, tornando-se freira, porém é resgatada por Manrico  que, 
ao saber da prisão de Azucena, tenta salvá-la, mas é preso e sentenciado à morte. Leonora 
envenena-se e Manrico é decapitado. (OSBORNE, 1989, p. 364) 
 
5 No século XVII, o Duque Mântua pretendia seduzir uma jovem que recebia visitas diárias dum 
homem, mas ele viu frustradas as suas intenções com o aparecimento do marido. Rigoletto, o 
bobo, aconselhou ao Duque sequestrar a mulher ou então mandar o marido para longe.No 
entanto, o Conde ouviu os conselhos e, enraivecido, manda raptar a mulher que supõem serr a 
amante do bobo. O Conde Monterone afirma que o Duque desonrou a sua filha e Rigoletto 
zomba da desgraça dele e uma maldição é lançada sobre ele pelo Conde. Rigoletto perturba-
se com a ameaça já que tem uma filha que esconde de todos,justamente a moça que os 
cortesãos acreditavam ser sua amante. No caminho de casa, Rigoletto encontrou Sparafucile, 
que sendo assassino profissional, ofereceu seus serviços. Em casa, Gilda, filha do bobo, o 
espera na companhia da ama, e Rigoletto ordenou-lhe que não saísse de casa,  e ela 
respondeu-lhe que só iria à missa. Por causa de um barulho na rua, Rigoletto saiu de casa e, 
nisso, o Duque, disfarçado, entrou na residência e escondeu-se no pátio de onde ouviu Gilda 
dizer que sentia um peso no coração por não ter falado ao pai do jovem que tinha visto na 
igreja, e por quem estava apaixonada. O Duque surge confessando seu amor por ela. O  Ao 
partir o Duque, chegaram alguns cortesãos para raptarem a amante do bobo. Rigoletto 
encontra-os e eles dizem que estão seguindo os seus conselhos para raptarem a mulher do 
Conde. Rigoletto, divertindo-se muito, afirma que irá participar do rapto. Vendado pelos 
cortesãos, Rigoletto fica segurando a escada por onde eles sobem e sequestram a filha do 
bobo, que ao perceber o ocorrido, desespera-se.  Enquanto isso, o Duque lamenta-se de não 
ter encontrado a jovem Gilda, mas os cortesãos dizem-lhe que ela o espera nos seus 
aposentos. Rigoletto surge para buscar a filha ocultando o desespero e ouve que o Duque 
estava com ela e não deveriam se atrapalhados. O bobo revela o seu parentesco aos 
cortesãos que se afastam quando Gilda aparece e o Conde de Monterone é levado ao 
calabouço. Rigoletto leva a filha ao assassino Saparfucile, para que ela saiba quem é 
verdadeiramente o Duque que está na estalagem cantando e bebendo na companhia da dona 
da estalagem. Rigoletto ordena à filha que regresse a casa e disfarce-se com roupas 
masculinas, para que possam fugir de Mântua naquela noite. Rigoletto combina com 
Sparafucile a morte do Duque. No entanto, o assassino poupa a vida do Duque a pedido da 
irmã e resolve entregar a Rigoletto o cadáver do primeiro forasteiro que encontrasse. Gilda, 
vestida como homem, tenta ver o Duque uma última vez e ao bater-lhe à porta é assassinada 
por  Saparfucile, colocada dentro de um saco e entregue a Rigoletto como se fosse o Duque. O 
bobo arrasta o corpo até um rio e, quando vai se desfazer dele, ouve a voz do Duque cantando 



autor citado, Lucia morre em circunstâncias misteriosas, talvez suicídio ou 

execução, e Edgardo, por sua vez, mata-se com uma punhalada no próprio 

peito. 

Ambos os desfechos são caracterizados por atos 

desesperados comumente empregados nas obras do romântico português, 

destacados em O que fazem mulheres, uma vez que Ricardo de Sá assobia, em 

suas manhãs, “atos do Trovador, a ária válida do Rigoletto -, e o ato final de 

Lucia”. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 27) 

Camilo Castelo Branco parece ter seu projeto literário bem 

definido, no qual se pode detectar, por exemplo, a menção ao que viria a ser 

seu romance Coração, cabeça, estômago, editado em 1862, já em O que fazem 

mulheres, publicado em 1858, ao se referir ao comportamento amoroso de 

Ricardo de Sá:  

Ricardo crê que seu estômago destacou tecidos para o 
coração, reservando para o funcionalismo um estômago-
miniatura, o quantum satis das compleições silfídicas. Convicto 

da excrescência espiritual, crê-se dotado de fluidos nérveos, 
magnetismo, eletricidade, eterização. Julga-se enfim 

anestésico, espasmódico, dinâmico, enfim tudo o mais que 

não se entende. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 27, grifos meus) 

Camilo Castelo Branco recupera em A mulher fatal, publicado 

em 1870, a referência ao romance Coração, cabeça, estômago (1862), de 

efeitos intratextuais usuais na obra camiliana, costurando de certa maneira 

suas obras: 

Carlos comeu quase nada e sem apetite. Faltavam-lhe dez 
anos para honrar dignamente aquelas iguarias 
rescendentes, e sentir ao mesmo tempo estar-se-lhe o 
coração a dilatar em competência com a víscera vizinha. 

Figurava-se-lhe profanação, e chateza, o cair da altura do seu 

                                                                                                                                                     
na estalagem. Ao abrir o saco, Rigoletto vê a filha que morre nos seus braços, concretizando a 
maldição do Conde. (OSBORNE, 1989, p. 375) 



ideal sobre aqueles nacos de cevado! Oh! como se é criança 

poucos dias antes de envelhecer! Quão tarde chegam a 

colaborar as entranhas harmonicamente na felicidade do 

homem! A poesia estéril é o coração sem estômago; a 

materialidade corruptora é o estômago sem coração. 
(CASTELO BRANCO, 1950, p. 70, grifos meus) 

Desse modo, o romancista português emprega um repertório 

diversificado, explorando desde os valores culturais, históricos, sociais, até os 

aspectos fisiológicos, já que se refere ao funcionamento do estômago, 

fortalecendo os detalhes visuais e ressaltando os elementos conceituais do 

plano do conteúdo, enovelando seu leitor em um enredo que sugere um 

processo de interação entre texto-leitor-personagem. 

É importante considerar que um texto se organiza no plano de 

expressão, o qual pode ser de diferentes naturezas, verbal, gestual, pictórico e 

sincrético, e no plano do conteúdo, desencadeando no leitor vários significados 

concretos e amplamente diversificados. Umberto Eco (1987, p. 46) afirma que 

“um texto, na sua superfície linguística, representa uma cadeia de artifícios de 

expressões que devem ser atualizados pelo leitor”. 

O leitor precisa, portanto, conhecer as propriedades de 

estrutura de um enunciado específico, sejam elas linguísticas ou 

paralinguísticas (como contrações faciais, modulação na emissão de uma 

sentença) e ter a habilidade e propensão de observar e de perceber o 

comportamento linguístico e o social, o contexto comunicativo, assim como a 

associação a elementos exteriores à narrativa. 

Oswald Ducrot (1987, p. 67) defende que um texto diferencia-

se de outros tipos de texto por sua complexidade, pelo “não-dito”, logo, ler é um 

exercício de decifração de estratégias e hipóteses. É indispensável, portanto, 

que o leitor tenha competência para ocupar-se com conjecturas e 

características comportamentais peculiares a elementos distintos. 

Já as concepções de Mikhail Bakhtin (2003) determinam que o 



leitor tem um olhar múltiplo sobre o universo e o homem nele inserido. A teoria 

bakhtiniana vê o mundo a partir de linguagens que se misturam (vozes, 

sentidos, sons) e se transformam num espelhamento da realidade conhecida 

por cada um.  

Dessa forma, conclui-se que o leitor não é um ser passivo e 

nem abstrato, mas um elemento que tece considerações e tira conclusões, 

acatando o contexto que o cerca e a linguagem, criação coletiva, ainda 

segundo Bakhtin. Portanto, é necessário que o autor considere alguns fatores 

mínimos em relação ao leitor, como, por exemplo, os elementos de 

conhecimento, valores afetivos ou referências culturais pertinentes ao leitor que 

deseja alcançar. 

As concepções de Mikhail Bakhtin exigem do leitor um olhar 

múltiplo sobre o mundo e sobre o outro, mas, se o romance ou conto se 

reduzisse a retratar a sociedade à qual pertence o leitor, não seria literatura, 

mas mera documentação, como os textos históricos.  

O leitor é, na verdade, convidado a olhar para além do texto, 

além da sociedade que o rodeia, conduzindo seu foco para uma outra 

decifração, a leitura de outra leitura, de outro eu que leva ao encontro do que o 

homem procura verdadeiramente: sua própria identidade. Já para Ducrot (1987, 

p. 182, grifos meus), deve ser atribuída ao narrador a responsabilidade pelos 

atos ilocutórios 

[...] entendo por locutor um ser que é, no próprio sentido do 

enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como 

alguém a quem se deve imputar a responsabilidade deste 
enunciado. É a ele que se refere o pronome eu e as outras 
marcas da primeira pessoa. Mesmo que não se leve em conta, 

no momento, o discurso relatado direto, ressaltar-se-á que o 

locutor, designado por eu, pode ser distinto do autor 
empírico do enunciado, de seu produtor – mesmo que as duas 

personagens coincidam habitualmente no discurso oral.  



Por exemplo, a voz de Perpétua, criada de Virgínia, em A 

mulher fatal, reflete o padrão coloquial, recheado de ditos, saberes populares e 

conselhos de quem nada deve ao padrão moralmente estabelecido como forma 

de conduta irrepreensível a qual perseguiam as fidalgas do século XIX: 

- Qual ai nem meio ai! – tornou Perpétua. – Divirta-se enquanto 

é tempo, fidalga. Olhe que isto da vida são dois dias. Deixe-
se de contos. Não queira tutores da sua porta p’ra dentro. O 

senhor padre que trate lá da sua obrigação e que não se lhe 

importe com vossa excelência. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 

61, grifos meus) 

Curiosamente, a fidalga, ao responder à empregada, utiliza 

expressões em que a linguagem da criada aparece espelhada, como afirma o 

narrador:  

- Que bonito rapaz! – disse a fidalga à sua criada! Aquilo é 
papa-fina! – acrescentou ela em termos assaz destoantes da 
sua prosápia.  

- Bonito, bonito! – confirmou a criada. 

- Quem será? Eu nunca o vi... 

- Nem eu. 

- Dava nesta santa hora uma moeda por saber quem era! – 

tornou Virgínia cada vez mais plebeia na linguagem. 
(CASTELO BRANCO, 1950, p. 58, grifos meus) 

Vale notar que a expressão “papa-fina” é dissonante se for 

considerado que a fala parte da fidalga, e não da criada, havendo, assim, uma 

contaminação de linguagens que o próprio narrador destaca, ou o pluriestilismo 

bakhtiniano. Haveria, neste caso, uma simplificação não só da forma de 

expressão da personagem, mas de sua conduta e do desejo inconsciente de 

poder comportar-se como uma mulher de vida simples e comum, sem nenhum 



vínculo com as obrigações sociais estabelecidas às mulheres das classes 

dominantes. 

Assim, em A mulher fatal, há um grande número de discursos 

variados, que caracterizam o plurilinguísmo e o pluriestilismo no romance. 

Carlos, por exemplo, que deixa de estudar para dedicar-se ao que considera 

verdadeira felicidade, acaba abrindo uma taverna e vai ao Rio de Janeiro para 

se consolidar um comerciante, exterioriza em alguns momentos a influência 

que tais atividades exerceram em seus pontos de vista e maneiras de 

comunicação.  

Ao regressar a Portugal, Carlos torna-se um homem à procura 

do verdadeiro amor e, nessa caminhada, enfrenta situações diversas, 

fundamentalmente no quesito sentimental, as quais o levam a expressar sua 

concepção sobre a paixão de maneiras distintas, e até contraditórias, no 

transcorrer da narrativa. 

Após a desilusão com Laura, Carlos passa a se comportar de 

maneira depressiva, envolvido nas névoas e no spleen tipicamente românticos, 

sem comer, sem dormir, com febre e suores noturnos. No entanto, o mal-do-

século, que atinge a personagem, abre espaço para uma nova retomada da 

vida feliz: 

Sim. Agora é que eu principio a ver e sentir outra vez a minha 

mocidade, mas sem flores. Espero que elas voltem com a 
Primavera destes sítios que me remoçaram: que a natureza 
me vista a mim também de folhas. Tenho vinte anos. Quero 

viver. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 54, grifos meus) 

O homem, que ressurge das cinzas como a fênix, agoniza logo 

depois: 

Minutos depois, Carlos pensava consigo: “Não há basbaque 
maior do que eu! Pois não deixei ir a criada sem lhe dizer 

qualquer coisa que pudesse lisonjear a ama! Eu ainda estou 

muito garraio! Conhece-se que saí há seis meses do colégio! 



Que juízo fará de mim esta mulher!... Mas quem sabe se a 

curiosidade é da criada e não da ama?!...” (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 59, grifos meus) 

É perceptível que Carlos muda sua forma de expressão em 

decorrência do reflexo de sua situação afetiva. Antes, ele afirmava estar no 

momento da vida de resgate das forças da juventude, seguro de que a 

felicidade o esperava, valendo-se de expressões atenuantes ao seu sofrimento 

como “flores”, “primavera” e “folhas”, metáforas de felicidade, juventude e 

renascimento. 

Logo depois, no entanto, já não crê em sua competência 

sedutora e ainda se posiciona como um homem atrevido, empregando termos 

agressivos em sua autocrítica, afirmando que, certamente, seria capaz apenas 

de despertar o interesse de uma criada. Mais adiante, Carlos chega à definição 

do sentimento amoroso novamente por meio das metáforas do 

ultrarromantismo que retomam a morte, o destino demoníaco a que o amor 

encaminha o homem: 

- Não há. Sabes que desconfio duma coisa atroz? O amor fatal, 
o amor que mata, o amor que se encontra à porta do inferno, 

e nos leva dentro, e nos arroja ao abismo... esse ainda o não 

experimentei ... E vaticino que o hei-de encontrar; e esse será o 

primeiro! (CASTELO BRANCO, 1950, p. 126, grifos meus)  

A referência ao “amor fatal” antecipa subliminarmente o que se 

concretizará no desfecho do romance, visto que Carlos sucumbirá à 

tuberculose, envolvido pela sua devoção amorosa a Cassilda, mas, bem antes 

disso, ele recupera o desejo de amar e ser feliz e declara-se a Cassilda por 

meio de expedientes românticos tipicamente irônicos da literatura de Camilo 

Castelo Branco: 

[...] Sou o homem que se dirigiu ontem a vossa excelência à 

saída do teatro. Sou um grande coração que ontem 
trasvasava de fel e hoje de lágrimas. Sou a mais reverente 



paixão que ainda ajoelhou diante de vossa excelência, etc. 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 159, grifos meus) 

O olhar que Carlos tem de sua paixão por Cassilda não é 

partilhado pelas demais personagens da narrativa que veem na relação algo 

pecaminoso, como o revela a lavadeira que recebe Filomena quando ela vai ver 

o marido moribundo:  

- Sim, eu acho que eles são casados – disse a mulher – mas, se 

não são, por alma lhe preste... Ou não são?! – perguntou a 

lavadeira, cruzando os braços, e parando em frente da senhora.  

[...] 

- Acho que não são casados ... – tornou a mulher. – Por isso 

ontem os dois médicos que cá vieram, quando ele esteve a dar 

a alma ao seu Criador, iam a dizer por aqui fora: “Em que mãos 
caiu este desgraçado!” Então pelos modos as mãos eram as 
da tal D. Cassilda! ... Querem vocês ver? ... (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 205, grifos meus) 

A possibilidade de Carlos e Cassilda não serem casados 

legalmente espanta a mulher, que se expressa por meio de uma linguagem 

coloquial em que se destaca “por alma lhe preste”, modo pelo qual expõe sua 

indignação pelo comportamento do suposto casal, culpando Cassilda pela 

desgraça que se abateu sobre Carlos. 

 Para a vizinha de Carlos, a mulher que ousasse viver com um 

homem casado estaria escorraçada da sociedade e seria merecedora de 

castigos, reflexo de dogmas impostos pelo Evangelho: “Todo aquele que 

despede a sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E quem se casa 

com a que foi despedida, também comete adultério” (Lucas: 16:18). 

Conforme Bakhtin (2002), todo discurso está voltado para seu 

objeto e traz no seu interior ideias de diversos falantes, acrescidos de valores e 

juízos pré-determinados, relações dialógicas que integram o discurso e lhe dão 



uma aspecto estilístico específico e repleto de vivacidade.  Assim, em A mulher 

fatal desfila uma série de conceitos tradicionais e conservadores da sociedade 

portuguesa e, também, teorias que espelham as manifestações comuns ao 

Romantismo em voga.  

Observe-se como o narrador incorpora a recusa social do 

comportamento de Virgínia e repassa ao leitor a prerrogativa de nomeá-la como 

convier, ou melhor, como vulgarmente se titula uma mulher que tem um 

envolvimento com um padre: 

Desde, porém, que essa mulher, assaltada por um desejo 
honesto ou torpe, infama de ladrão o homem que se 

empobreceu por ampará-la; desde que ela, ou apaixonada ou 
a sangue-frio, te mentiu infamissimamente e quis cobrir-te 
de opróbrio, e pôr na tua cara a lama de sua vida... o nome 
que essa mulher tem... dá-lho tu. (CASTELO BRANCO, 1950, 

p. 85-86, grifos meus) 

Esse comentário valorativo abriga pontos-de-vista diferentes, 

como a distinção dos desejos “honesto ou torpe”, que permite análises 

diversificadas em relação ao mundo por parte do leitor, considerando, 

evidentemente, os valores sociais em voga no século XIX. No fragmento, o 

vocábulo honesto estaria associado à capacidade de amar, enquanto, torpe 

vincular-se-ia à possibilidade de esse amor ser uma fraude. 

Julgamentos, embasados nos padrões morais da época, não 

faltam ao narrador que reforça, por meio de sua crítica, a perspectiva de uma 

sociedade norteada essencialmente por avaliar o perfil do ser humano a partir 

de sua competência econômica: 

Na verdade, o pé que abusa do máximo da craveira é o 

trambolho denunciante de uma descendência da gleba, do 

besteiro, do peão, da ralé que saltou a quatro pés ao meio das 

classes, e vingou desordená-las, bascolejá-las por feitio que a 
delicadeza nervosa do pé feminil deixou de ser dote, e veio 
a suceder apoiar-se complacente sobre as protuberâncias 



ossificadas dos alicerces em que se firma o representante 
de uma “fortuna” (CASTELO BRANCO, 1950, p. 38, grifos 

meus) 

Para Bakhtin (2002, p. 142-143), há duas formas básicas de 

transmissão e assimilação da palavra do outro, fundamentais da atitude 

ideológica em relação ao mundo: a maneira autoritária, a qual exige um 

reconhecimento incondicional devido ao seu grau de imposição e, desse modo, 

apresenta-se isolada de um determinado contexto (é o caso da palavra social, 

religiosa, política, moral, familiar), e a interiormente persuasiva. No entanto, 

ambas podem ser representadas em uma única palavra, embora o processo de 

formação ideológica se marque pela divergência entre as duas categorias.  

[...] Eu digo a vossa excelência o que as mães aldeãs dizem aos 

filhos: “se falas no diabo, ele aparece-te”. As mulheres dessa 

magia satânica ordinariamente avultam ao espírito ausente com 

seduções superiores das que têm para fascinar os olhos. Têm 

por elas o prestígio das lendas, as paixões lacerantes, que 

inspiraram as lágrimas de uma família convertida nas pérolas 

que lhe manilham os pulsos... (CASTELO BRANCO, 1950, p. 

133, grifos meus) 

Percebe-se, no fragmento anterior, mais de uma possibilidade 

de interpretação, uma vez que o leitor pode estabelecer conceitos distintos do 

que se chama magia satânica, destacando-se que o narrador partirá de uma 

citação popular comum para, em sua reflexão, justificar o comportamento da 

Cassilda. 

O plurilinguísmo em Camilo Castelo Branco é acentuado na 

presença de uma diversidade de linguagens apresentada em seus variados 

romances, desde os termos mais provincianos e comuns, até expressões 

ligadas, por exemplo, a profissões:  

- Minha senhora – disse o enfiado bacharel, estendendo a mão 

a D. Angélica – eu estou cordialmente penhorado pela 

confiança que mereço a v. excia. . Cumpre, porém, refletir num 



passo tão momentoso. Eu amo em extremo a sra. D. Ludovina, 

toda a minha  ambição é identificá-la ao meu destino sobre a 

terra, mas, minha senhora, eu não posso  dispor da parte de 
obediência  que devo a meu velho e respeitável pai, consultá-

lo, porque dependo dele, enquanto não entrar na carreira da 
magistratura, e o cabedal dos meus estudos não me abona 

tanto v. excia. Imagina que pode proporcionar-me a 
inteligência. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 34-35, grifos meus) 

O discurso de Ricardo de Sá é recheado da prosápia jurídica, 

que aparece em palavras como “penhorado”, “cabedal”, “abona”, característica 

destacada logo a seguir por D. Angélica: “Pensa mui judiciosamente” 

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 35).  Há, portanto, uma grande diferença entre 

Ricardo de Sá e João José Dias no que concerne à linguagem, pois este último 

sequer consegue identificar o nome do autor de um determinado livro e, ainda, 

para avaliar a obra, expressa-se por meio de termos chulos como “maroteira de 

ferver bicho”: 

- Pois não faz bem. As novelas são a perdição das mulheres. Lá 

no Rio está aquilo mal de religião e virtude desde que pegaram 

a ler romances as moças. Em minha casa é sujidade que não 

entra. Eu já uma vez, para ver o que era aquilo, pus-me a ler 

uma novela, chamada... chamada... não me lembra... era dum 

tal Kocles, ou Koques, e, meu amiguinho, era maroteira de 
ferver bicho (CASTELO BRANCO, 1926, p. 38, grifos meus) 

Marcos Leite, por sua vez, ao revelar seu estado amoroso, faz 

uso de um discurso essencialmente romântico: 

Se vens assim, melhor fora que não viesses. Eu queria que me 

entendesses, como creio que me entende, há três dias, esses 

rumores da floresta. Escuta! Vê tu se este ermo, se este 

sussurro, que parece eco esvaído dum mundo remoto, não te 

está dizendo que o amor é a vida, que a esperança é a 
felicidade, que debaixo do céu há só três coisas grandiosas, 
o homem e a mulher um para o outro, e a soledade para 



ambos! Não digas alguma blasfêmia! Esse sorriso ofende, e é 

um sacrilégio aqui. Agradece ao Senhor que nos dá isto, esta 

fontinha, a fresquidão dessas árvores, o azul do céu, lá embaixo 

a melancolia poética do vale, o som do campanário rural que 

repercute na alma... (CASTELO BRANCO, 1926, p. 199, grifos 

meus) 

Esse desabafo apaixonado de Marcos Leite serviu como 

resposta à zombaria do narrador, o qual defende, ironicamente, que o 

sentimento amoroso nada mais é do que uma reação fisiológica 

(intratextualidade com o romance Coração, cabeça, estômago) da qual ele 

escapou: 

- Graças a Deus, não, meu poeta. Trago tecidos, membranas, 
válvulas, ventrículos, veias, artérias, nervos, sangue, etc. O 

meu coração está funcionando com a mais fisiológica das 
regularidades. Respiro desafogadamente, e completo a 
digestão de uns suculentos pedaços de boi, triturei sub 

tegmine fagi6. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 199, grifos meus) 

O discurso camiliano reproduz, assim, vozes sociais e 

históricas as quais refletem uma amplitude de sentidos em que essas mesmas 

vozes acabam por ultrapassar o nível limitado da comunicação e alargam-se ao 

espelharem elementos da cultura que as circundam. Isso pode ser observado 

também, por exemplo, na história de conhecimento popular, que envolve a 

mulher adúltera, e ouvida por João José Dias: 

Poucos dias antes, tinha ele ouvido uma história que toda a 

gente sabe. Era aquele conto d’uma mulher adúltera, que o 
marido inexorável matara sem pau nem pedra, pondo-lhe 
diante dos olhos uma moeda de prata ao almoço, ao jantar, 

                                                 
6 Virgílio, 1ª Bucólica, 1-5: Melibeus: Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi/Silvestrem 
tenui musam meditaris avena./Nos patriae fines et dulcia linquimus arva,/Nos patriam fugimus. 
Tu, Tityre, lentus in umbra/Formosam resonare doces Amaryllida silvas.(Em tradução livre: 
Melibeus diz a Títiro: “Títiro, vejo-te assim deitado (recubans) sob a copa de uma frondosa 
faia, tocando, na flauta, um canção campestre. Eu fui expulso de minhas terras e tive que 
abandonar meus agradáveis campos, mas tu, Títiro, ocioso, à sombra, fazes ecoar, pelo 
arvoredo, o nome da tua formosa amada Amaryllis.” 
 



à ceia, a toda hora, em todas as situações, até que a matou. 

Esta história entalhara-se na memória do barão com indeléveis 

traços. Contou-a a sua sogra, que a classificou de indecente 

para se dizer a senhoras. Contou-a a sua mulher, que não 
desculpou a vítima, mas reprovou a fereza do verdugo. João 

José Dias fez a apologia do verdugo, e disse que “a honra de 
um homem só assim se vingava”. Ludovina fitou-o com 

espanto, e acreditou que o ciúme seria capaz de desenvolver os 

instintos ferozes do marido. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 95, 

grifos meus) 

Na passagem encontram-se recepções distintas da história 

relatada. No caso de dona Angélica, mãe de Ludovina e, portanto, sogra de 

João José Dias, sua fala reprova a narração da história a pessoas decentes, 

como se ela fosse uma mulher de moral ilibada. Futuramente, será revelado 

que Angélica era adúltera, motivo que a leva recusar a narrativa popular, uma 

vez que vê nela sua própria realidade.   

Já Ludovina rejeita a atitude tanto da adúltera quanto do traído, 

perspectiva que se mantém ao longo da narrativa, uma vez que, ao descobrir o 

adultério da própria mãe, a jovem articula um plano para afastar definitivamente 

Angélica de seu amante.  

A posição de dona Angélica, quanto à história relatada, reforça 

a manutenção da moral e costumes tradicionalmente respeitosos defendidos 

pela sociedade portuguesa, embora haja um abismo entre a aparência e a 

prática da personagem de comportamento supostamente de acordo com as 

convenções do casamento. Ludovina, por sua vez, percebe, por meio do 

discurso do marido, que a mensagem subliminar da história visa a amedrontá-la 

para que sequer pense em uma aventura fora do matrimônio.  

Duas mulheres, dois raciocínios, dois conflitos, duas 

realidades: a mãe, que símbolo da bondade, pureza e perfeição, falseia um 

comportamento idôneo, enquanto a filha, que, por ser jovem e ter se casado 

sem amor poderia aventurar-se, sabe que a traição ao marido representa o 



desrespeito aos compromissos acertados com o marido frente à lei, à 

sociedade e à religião. 

A origem social das personagens reflete, em muitos casos, o 

retrato de comportamentos e pensamentos presentes no leitor que, superando 

a limitação de mero coadjuvante do ato narrativo, papel que lhe é 

tradicionalmente imposto, realiza-se muito mais como espelhamento do mundo 

oitocentista e seus valores, resultado de condicionamentos refletores e 

refratores da organização social:  

Qual seria o espírito rasteiro que se quisesse vazar nas 
formas de João José para enganar-lhe a esposa? Esta 

pergunta faço-a aos que leram Plauto, Molière, e Camões. Nem 

ela, com tantos mimos e promessas de delícias, vos faria a vós, 

leitores sedentos, aceitar a transfiguração hedionda. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 84, grifos meus) 

Segundo o teórico russo Bakhtin em muitos romances (2003, p. 

3-4, grifos meus), 

[...] o autor acentua cada particularidade da sua 
personagem, cada traço seu, cada acontecimento e cada ato 
de sua vida, os seus pensamentos e sentimentos, da 
mesma forma como na vida nós respondemos 
axiologicamente a cada manifestação daqueles que nos 
rodeiam; na vida, porém, essas respostas a manifestações 

particulares e não ao todo do homem, a ele inteiro; e mesmo 

onde apresentamos definições acabadas de todo o homem-

bondoso, mau, egoísta, etc. -, essas definições traduzem a 

posição prático-vital que assumimos em relação a ele, não o 

definem tanto quanto fazem um certo prognóstico do que se 

deve e não se deve esperar dele, ou, por último, trata-se apenas 

de impressões fortuitas do todo ou de uma generalização 

empírica precária; na vida não nos interessa o todo do 
homem mas apenas alguns de seus atos com os quais 



operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou 
de outra. 

Desse modo, a personagem corresponde a juízos de valores 

culturais e sociais os quais lhe determinam a fixação de elementos indicativos 

de identidade, caráter, moral, comportamento, ideologia, posicionamento e 

ação social.  

Em O que fazem mulheres, Ludovina inicialmente, se 

apresenta como uma jovem que acredita no amor e se vale frequentemente de 

expedientes linguísticos os quais caracterizam a fala de uma jovem mulher 

apaixonada que aceita a pobreza em troca de um grande amor: “Mas se eu 

fosse feliz com meu vestido de chita, e o homem do meu coração” (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 24). 

Por seu turno, Dona Angélica tem em seu discurso a 

exteriorização de um raciocínio lógico e comercial, acreditando no casamento 

como forma de equilíbrio econômico, defesa dos bens familiares e 

aconselhando o matrimônio numa perspectiva egoísta:  

Se tivesses um grande dote, a primeira a diligenciar o teu 
casamento com Ricardo de Sá, seria eu. Assim, reprovo-o, 
oponho-me, e serei eu a encarregada de dizer a esse cavalheiro 

que a tua vontade não é livre ou que a tua escolha foi outra. 

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 25, grifos meus) 

Por sua vez, João José Dias ignora o dom da palavra e mal 

sabe se expressar: 

- Minha senhora – disse o brasileiro, gaguejando – Eu fui toda 

a minha vida negociante, apenas sei ler e escrever, e digo as 
coisas assim como elas me vêm à ideia. Ora bem; a menina 

está resolvida a ser minha companheira de toda a vida? 

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 51, grifos meus) 



Considere-se, portanto, a personagem como resultado de uma 

representação que, deslocada do contexto, não existiria, uma vez que sua 

única forma de ter vida é justamente esse mundo possível refletor da realidade, 

constituído a partir de uma perspectiva exterior a qualquer consciência 

individual. A apresentação e criação da personagem, inserida num determinado 

contexto social, segundo Bakhtin (2003, p. 5, grifos meus), surge da ação 

criativa do autor que 

Quando estava criando, o autor vivenciou apenas a sua 
personagem e lhe introduziu na imagem toda a sua atitude 
essencialmente criadora em face dele; já quando em sua 

confissão de autor, como Gogol e Gontcharov, começa a falar 

de suas personagens, externa sua verdadeira posição em face 

delas, já criadas e definidas, enuncia a impressão que agora 

elas produzem sobre ele como imagens artísticas e a posição 
que ele sustenta em relação a elas enquanto pessoas vivas 
e definidas do ponto de vista social, moral, etc. 

No entanto, a criação da personagem também se estabelece 

no plano da leitura, uma vez que as ações presentes na narrativa são 

testemunhadas e construídas pelo leitor para que a personagem ganhe vida a 

partir do compartilhamento de suas peripécias: 

- Era eu; já lhe disse que a desonrada sou eu; esse homem que 

matou era o meu amante; sabe-o todo mundo; sabia-o o 

senhor quando o matou; sou eu a causa de meu amante ser um 

cadáver, e meu marido um assassino. Sou, portanto, uma 

infame mulher que deve sair debaixo d’estas telhas. Amanhã, 

amanhã há-de fazer-se uma separação eterna entre nós. A sua 

honra fica assim completamente desafrontada. Todos dirão 
que meu marido me expulsou com a ponta do pé de sua 
casa. Todos hão-de admirar os brios do sr. Barão que 
matou o rival, e não desceu à covardia de matar uma 
mulher... Esta resolução é inalterável; acabou-se tudo entre 

nós, menos a vergonha, a infâmia, o escândalo que vai fazer 
dos nossos nomes um espetáculo para a irrisão d’uns, e 



para a piedade de outros. Eis aqui a sua obra; a mim, como 
sua mulher, compete-me aceitar metade da 
responsabilidade... (CASTELO BRANCO, 1926, p. 111, grifos 

meus) 

Esse fragmento da fala de Ludovina ao marido, que se supõe 

traído, pode ser questionado pelo leitor o qual acompanha sua história.  No 

entanto, fica esclarecido, no transcorrer da narrativa, que ela não é adúltera, o 

marido não é assassino e a honra não foi afrontada, isto é, em nenhum 

momento as normas sociais de conduta foram desobedecidas. Assim, tanto em 

A mulher fatal quanto em O que fazem mulheres, está presente um narrador 

que se comunica com o leitor não só no diálogo interno da obra, mas conversa 

com ele, expondo conceitos paralelos ao enredo. 

 Dessa forma, encontram-se duas funções na trajetória do 

narrador: uma ligada à construção, uma vez que busca complementar as ideias 

que as personagens lançam, e outra, relacionada à recepção e/ou 

interpretação, por meio da qual será permitido ao leitor participar indiretamente 

da narrativa. Observe-se como Camilo Castelo Branco, em O que fazem 

mulheres, relata uma suposta conversa entre o leitor e o narrador: 

Enfreia lá os ímpetos, modesto escritor! Não soltes a parlenda 

inexorável. Concordo com o bom-senso público. O natural e o 

refletido da vida apraz e cativa o leitor; mas a previdência dos 
capítulos advenientes esfria o empenho, e dessabora a 
curiosidade. 

- Aceito a correção, e tu aceita a aposta. Se advinhares o 
enredo dos capítulos subsequentes, eu prescindo dos meus 

títulos de Henri Heine, Alphonse Karr português, e escrevo 

repertórios de hoje em diante. Se não adivinhares, escreve-se 
uma crítica literária em que hás de provar aos incrédulos 
basbaques que eu alojo na cabeça um d’esses lobinhos 
cerebrais que chamam “gênio” os galiparlas da nossa terra. 
(CASTELO BRANCO, 1926, p. 138-139, grifos meus) 



Para um perfeito ajuste narrativo, o leitor aceita interagir com o 

narrador e vai acatando dele posturas de quem é a autoridade da ação, 

libertando-se das amarras com o mundo exterior à ficção e, desse modo, 

vivenciando o que lhe é permitido pelo narrador. Além disso, a personagem, 

que também é a autoridade em seu ambiente ficcional, comporta-se de acordo 

com suas vontades e não segue obrigatoriamente o percurso traçado 

hipoteticamente pelo leitor. No entanto, é necessário haver uma aceitação ou 

compreensão por parte do leitor do que a personagem vivencia, pois é 

imprescindível a interação entre ambos.  

Em O que fazem mulheres, o leitor aceita a proposta do 

narrador e elabora um desfecho para a narrativa, considerando ter 

conhecimento da índole das personagens: 

[...] D. Angélica pode morrer de uma congestão cerebral, ou de 

um tifo. Não questiono a morte; é certo que a matas 

brevemente, e a fazes pedir, na hora derradeira, perdão do 
escândalo à filha, e da traição ao marido. Antônio de Almeida 

já nos disse que morria, e ele que o diz é porque o sabe, e tu já 

o sabias antes d’ele. D. Ludovina vai para a casa paterna, e, a 

pedido de Melchior Pimenta, enxuga as torrentes caudais do 

pranto que a saudade maternal lhe arranca, mas teima em 
não querer nada do abominado marido. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 139, grifos meus) 

No trecho, assim como ao longo do enredo, o narrador é capaz 

de fazer o leitor antecipar os acontecimentos, prever fatos e comportamentos, 

os quais se alteram repentinamente, à revelia da expectativa inicialmente 

criada. O leitor sabe, por exemplo, antecipadamente, que D. Angélica morrerá e 

que o arrependimento pelo seu comportamento emocional desequilibrado virá 

no final de sua vida, após a reclusão ao convento que propiciará uma avaliação 

tardia do que fez em sua existência. 

Cabe ressaltar, também, que o livro permite ao leitor ler ou não 

ler alguns capítulos, ou, ainda, movimentá-los como deseja. Os capítulos 



“Avulso”, “Cinco páginas que é melhor não se lerem”, “A todos que lerem” e “A 

alguns dos que lerem”, permitem ao leitor a liberdade de recepção da obra. 

Dessa forma, Camilo Castelo Branco intensifica a sua proposta de lograr ou 

confundir o leitor o qual, a partir de uma comparação com outros folhetins da 

época, é capaz de perceber que o romance camiliano se distancia do enredo 

romântico tradicional. 

Estabelece-se, portanto, uma cumplicidade entre leitor e 

personagem, num movimento crescente e contínuo, em que se dividem várias 

realidades a partir de mundos diferentes, mas que permitem o 

compartilhamento do cotidiano vivido e sentido pela personagem e que 

impregna o leitor. A identificação entre leitor e personagem descarta, no 

entanto, a necessidade de uma similaridade física, pois, segundo Bakhtin 

(2003, p. 27, grifos meus), o que 

[...] diferencia o mundo da criação artística do mundo do sonho 

e da realidade da vida: todas as personagens estão igualmente 

expressas em um plano plástico-pictural de visão, ao passo que 

na vida a personagem central - o eu – não está externamente 

expressa e dispensa imagem. Revestir de carne externa essa 
personagem central da vida e do sonho centrado na vida é a 
primeira tarefa do artista.  

 



3.1 - PERSONAGEM E IRONIA EM CAMILO CASTELO BRANCO 

 

As personagens camilianas apresentam, desde o início das 

narrativas, diversos aspectos, como, por exemplo, os físicos, que permanecem 

praticamente inalterados até o final do romance, levando o leitor à interpretação 

de características de um comportamento que não se altera de maneira 

marcante.  

Esse é o caso da personagem Virgínia/Narcisa, em A mulher 

fatal, que é caracterizada logo no princípio como “uma dama de vinte e seis 

anos e beleza sólida, que vive na sua quinta das Açudes. É solteira e rica” 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 55). Inicialmente, há uma figura de traços 

idealizados que ganham, depois, elementos que a representam em sua fase 

mais juvenil: “era uma aldeã com a inocência e a ignorância próprias do seu 

viver” (CASTELO BRANCO, 1950, p. 81).  

Ao longo da narrativa, a beleza e a ignorância de 

Virgínia/Narcisa se mantêm como aspectos caracterizadores da personagem, 

mas a inocência é quebrada ao se revelar a verdadeira identidade dela: 

Narcisa, a mulher proibida segundo os padrões de comportamento 

considerados adequados à figura feminina 

Narcisa ou Virgínia, essa mulher tinha em sua vida uma face 
apenas maculada de nódoas vulgares. Caíra. Os atascadeiros 

por onde ela passou, até amparar ao coração do homem que a 

engolfou no primeiro, eram nojosos; mas a caridade fechava 

olhos para não vê-los. O que eu vi e todos viram foi uma mulher 

resignada na miséria, aceitando as migalhas de quem a perdera 

aos quinze anos. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 85, grifos 

meus)  

No trecho transcrito, parte de uma conversa entre Carlos e o 

narrador, a imagem apresentada de Virgínia/Narcisa permite ao leitor elaborar o 



perfil dela e analisar o seu comportamento. Bakhtin (2003, p. 33, grifos meus) 

afirma: 

A imagem externa não deve ser tomada isoladamente em 
relação à criação literária; aí, certa incompletude do retrato 
puramente pictural se completa em toda uma série de 
elementos imediatamente contíguos à imagem externa 
nesses ou naqueles momentos históricos do seu fluxo, os 

momentos irreversíveis do acontecimento da vida na série 

histórica do seu fluxo, os momentos de crescimento gradual do 

homem que passa pela expressividade externa das idades; as 

imagens da mocidade, da maturidade, da velhice em sua 

continuidade plástico-pictural. Todos esses momentos podem 
ser englobados por uma expressão: a história do homem 
exterior.  

Desse modo, o leitor passa, indiretamente, a participar da 

mesma realidade da personagem e integra-se ao seu mundo de aventuras, 

vivendo nesse reino ficcional e tomando-o como uma realidade em sua própria 

vida. É nesse deslocamento do mundo real para o universo imaginário que o 

leitor encontra o prazer da leitura e passa a julgar e admirar, ou não, a 

personagem.  

Ao partilhar com a personagem valores éticos e subjetivos, o 

leitor aceita os valores da ficção, principalmente quando os seus próprios não 

estão ainda consolidados, A maturidade do leitor possibilita, muitas vezes, o 

questionamento de comportamentos e pensamentos da personagem que é, 

frequentemente, persuasiva em seus posicionamentos. Se o leitor for firme em 

suas ideias e posições, pode construir e modificar a personagem em sua 

recepção; no entanto, caso isso não ocorra, isto é, o leitor fracasse na 

imposição de seus valores, a personagem tornar-se-á capaz de conduzir o 

leitor a novos princípios, moldando-lhe valores éticos e morais. 

Percebe-se, assim, que as perspectivas particulares da vida 

das personagens são, costumeiramente, transpostas pelo panorama coletivo e 



o outro interfere na existência delas por meio de opiniões, conceitos, definições 

ou ações. Dessa forma, a personagem não vê sua própria imagem de fora para 

dentro, mas a vivencia de dentro para fora. A hegemonia da visão do autor é 

extrapolada e a personagem não se apresenta mais como um modelo acabado, 

sem necessidade de reparos, mas se transforma em elemento complexo, 

mutante e multíplice.  

Por exemplo, na fala de Angélica, é perceptível que há, 

inicialmente, a defesa da fidelidade; depois, uma pequena observação feita, 

que leva o leitor a acreditar na infelicidade dela, e, por fim, a confissão de sua 

vida adúltera por ter sido obrigada a casar-se com um homem que não amava, 

justamente a mesma situação em que acaba colocando a filha Ludovina ao 

advogar em favor do casamento dela com José João Dias: 

- E depois, virá a simpatia. Imaginas lá com que repugnância 
eu casei? Casaram-me, deixei-me levar porque era uma 
criança, vivia na aldeia, e sonhava com os vestidos e os 
bailes, e os teatros do Porto. Depois, teu pai ... teu pai 

adorava-me, dava-me mais do que eu ambicionava, e sem 

saber como, nem porque, contentei-me tanto com minha sorte, 

que não invejava a de ninguém.  Tinha vaidade em ser bonita, 

vestir com gosto, e chegar onde as mais ricas não podiam 
chegar. Via homens elegantes, reconhecia a diferença que 
os fazia superiores a teu pai, e, contudo, nunca me passou 
pela cabeça, a loucura, a ingratidão, o crime da 
infidelidade7. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 22, grifos meus) 

[...] 

Adúltera sou eu. Ludovina encobriu a minha desonra com a 

sua virtude. Os nomes insultuosos que lhes dás, repara bem, 

Melchior, e vê-lo-ás estampados no meu rosto. Se queres lavar 

com sangue essas manchas, arranca-mo do seio! (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 188, grifos meus) 

                                                 
7 Perdoem-lhe a mentira pela intenção boa com que diz... (nota do narrador) (CASTELO 
BRANCO, 1926, p. 22) 



Para consolo de Ludovina, Angélica considera a possibilidade 

de que surja uma amizade entre a filha e seu futuro marido, pois eles podem 

reparar o amor vinculado ao desejo sexual que não existe, numa convivência 

em que a companhia passará a ser mais compensadora que o companheiro, 

ideia defendida também pelo autor brasileiro Machado de Assis (1996, p. 273, 

grifos meus) em sua crônica publicada n’A Semana – “Gazeta de Notícias” - em 

17 de julho de 1892: 

Viúva minha, o que tu queres realmente, não é um marido, é um 

remédio contra o enjoo. Vês que a travessia ainda é longa, - 

porque a tua idade está entre trinta e dois e trinta e oito anos, - 

o mar é agitado, o navio joga muito; precisas de um preparado 

para matar esse mal cruel e indefinível. Não te contentas com 
o remédio de Sêneca, que era justamente a solidão, "a vida 
retirada, em que a alma acha todo o seu sossego". Tu já 
provaste esse preparado; não te fez nada. Tentas outro; 
mas queres menos um companheiro que uma companhia. 

Em O que fazem mulheres, Camilo Castelo Branco cria 

diversas personagens que estabelecem relações sociais e profissionais 

distintas. Por exemplo, Nunes (CASTELO BRANCO, 1926, p. 13) seria um 

possível candidato a escritor caso seu nome fosse outro, pois se chamar 

Francisco Nunes é candidatar-se à morte literária. 

Não escrevia nada; mas falava muito, e, quase sempre, sozinho, 

em casa, e na rua. Não incomodava ninguém; era um anjo; tinha 

só a perversidade de chamar-se Francisco Nunes. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 12, grifos do autor) 

Além desse comentário paralelo ao enredo, o narrador, por 

meio de expedientes referenciais, demonstra grande conhecimento sobre a 

produção do tabaco, associando-a a elementos bíblicos e históricos, chegando 

a esclarecer a origem da palavra nicotina8, por exemplo, e explicitando, 

                                                 
8 A nicotina (alcaloide presente na folha do tabaco) começou a ser difundida em 1560, 
quando Jean Nicot, embaixador francês em Portugal, enviou as primeiras sementes do 
tabaco à rainha Catarina de Médicis, com intuito de aliviar suas enxaquecas. Com 



posteriormente, sua revolta por ser um condenado social, expurgado do 

convívio de todos por ser incompreendido.  

Nunes, em meio a sua revolta, condena ao inferno a planta de 

onde foi extraído o tabaco e desfila uma sequência de pragas a tudo o que 

favoreceu a criação do fumo e a todos os que se beneficiam dele, jogo 

metafórico que, ao final da narrativa, se esclarecerá, uma vez que é, 

justamente, por causa de um charuto que a maior desgraça se abateu sobre a 

vida de Ludovina - a acusação de adultério: 

Arado pelo fogo do inferno seja o torrão maldito onde nasceu 

a folha d’este charuto! 

A chuva candente de Sodoma e Gomorra tisne a folha do tojo 

e do carrasco que nascer no terreno que te produziu! 

Frieiras, gota, paralisia, e morte tolham os dedos que te 
colheram! 

O sol, que te secou, morra nos olhos de quem te trouxe aqui! 

As mãos que te enrolaram, charuto infame, sequem-se e 
mirrem-se como as das múmias de Menfis. 

E para vós, contratadores, caixas, comarqueiros, e estanqueiros 

do contrato do tabaco, para vós o inferno ilimitado, a região 
tenebrosa dos condenados, onde há o ranger dos dentes, e 
o sempiterno horror! 

Para vós, Borgias, para vós, raça de Locusta, e de Brinvilliers, 

para vós, envenenadores impunes, o patíbulo n’este mundo, 
d’onde fugiu espavorida a vergonha e a justiça; e as caudais 

de sulfa em combustão eterna nas furnas tartáreas, onde é de fé 

que dá urros medonhos um condenado chamado Nicot, que 

                                                                                                                                                     
isso, o hábito de fumar espalhou-se rapidamente por toda a Europa, chegando a 
serem catalogadas cinquenta e nove doenças que se poderiam curar com o fumo.  
(http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/jun2001/unihoje_ju163pag07.html,  
acesso em 13 de janeiro de 2008) 



trouxe para a Europa o tabaco, e teve a impudência de o trazer 

a Portugal em 1560, onde viera com embaixada de França. 

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 12, grifos meus) 

A linguagem associada aos recursos poéticos de que dispõe 

Francisco Nunes contrasta com a poesia apaixonada de Marcos, dedicada a 

seu amor platônico por Ludovina no final da obra, em que, por meio de 

metáforas e clichês tipicamente românticos, em versos redondilhos maiores, o 

apaixonado de Ludovina revela seu grande amor: 

Se alguém existe na terra 

Que tanto possa, és tu só! 

Tu só, mulher, que eu adoro, 

Quando a Deus piedade imploro 

E a ti peço amor e dó. 

 

Se soubesses que tristeza 

Enluta meu coração, 

Terias nobre vaidade, 

Em me dar felicidade, 

Que eu busquei no mundo em vão. 

 

[...] 

 

Depois, no mundo cercado, 

Só de angústias, divaguei 

De um abismo a outro abismo 

Pedindo ao louco cinismo 

O prazer que não achei.  

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 201) 

Os versos de Marcos Leite exibem o comportamento 

apaixonado do homem dilacerado pela não correspondência amorosa, 

metaforizada por expressões como “tristeza”, “enluta”, “angústias” e “abismo”, 

culminando com a infelicidade por não encontrar prazer em sua existência 

amargurada pela não aceitação de Ludovina de seu amor.  



A poesia de Marcos Leite revela uma linguagem diversa das 

que vão se multiplicando ao longo da obra. Bakhtin (2002, p. 171) classifica os 

romances em de “primeira linha” em que o plurilinguísmo social ocorre a partir 

de um refinamento o qual iguala as falas sociais variadas justapostas, 

caracterizando um padrão de fala e ação social. Há também, segundo Mikhail 

Bakhtin os romances de segunda linha, que se destacam pela presença do 

plurilinguísmo social, dispensando-se o refinamento linguístico e aproveitando-

se os adornos dos discursos literários como elementos possibilitadores da 

paródia, da crítica e da sátira.  

O teórico russo apresenta, em seu estudo sobre Dostoiévski, o 

homem em sua vida social inicial, período em que a sociedade agrária ainda 

não era dividida em classes sociais distintas e o ser humano sequer imaginava 

a dualidade entre mundo exterior e interior. Desse modo, o trabalho, a vida, o 

amor, a morte, a luta pela existência caracterizam a concretude de seu mundo. 

Segundo Bakhtin (2005, p. 52, grifos meus), 

Afirmamos mais uma vez: a vizinhança analisada por nós não 
se apresenta para o homem primitivo como uma reflexão ou 
uma contemplação abstrata, mas dentro da própria vida, no 
trabalho coletivo sobre a natureza, no consumo coletivo 
dos frutos do trabalho e na preocupação coletiva com o 

crescimento e a renovação da entidade social. 

Além dessa perspectiva social e a par da literatura 

embelezada, ou do sublime, outras formas discursivas também ganham força, 

ligando-se à construção cômica e histórica presente nos capítulos iniciais de A 

mulher fatal e de O que fazem mulheres, respectivamente: 

Rir é contraírem-se o diafragma e os músculos faciais. 

Operação materialíssima, muscular, carnal, e que nenhum outro 

animal exercita. 

Claro é que o rir é atributo de ser racional. 



A par e passo que a razão se alumia e fecunda, as 
contrações musculares amiúdam-se. Raciocinar é rir. O 
acume da sabedoria humana é ver os reversos das 
tragédias sociais; lá está por força a comédia. A ignorância 

que esteriliza e mirra e encalvece é a que só deixa ver uma face 

da medalha. 

Eu não cheguei ainda aos pináculos da sabedoria9. 

Vou subindo. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 8, grifos meus) 

Portugal, tu queimavas os judeus industriosos, a quem 
deveste os melhores livros da ciência, as obras primas da 
arte, os dinheiros extorquidos à pobre raça, que tão caro 
pagou os trinta dinheiros que Judas não comeu! Queimavas 

o povo inofensivo, nação da cafres, e dás refrescos, e 

condecorações, e honrarias, e montes de oiro aos 

envenenadores públicos, aos sicários de charuto, que te 

desentranham a alma n’um rolo de fumo negro! (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 15, grifos meus) 

Ao lado de considerações de cunho social, os romances O que 

fazem mulheres e A mulher fatal de Camilo Castelo Branco são narrativas em 

que os elementos tipicamente românticos, tais como os desesperos amorosos, 

o sentimentalismo exagerado e o amor impossível também são alvo da crítica e 

da ironia do narrador: 

Estes amores de Antônio de Almeida e D. Angélica, tratados por 

imaginação de mais pulso, davam para muito brilhar. Estou a 

vê-lo a ele, pelo prisma fantástico dos mestres, erguer-se da 

cama com a mecha ainda na aberta chaga, um par de 
pistolas de doze tiros nas algibeiras, entrar, de cabelos hirtos 

e rosto lívido, no quarto de Angélica, e semi-desfalecido nos 
braços dela, dar largas à parlenda, e vociferar, por entre 
amorosas frases, esconjúrios odientos contra o gênero 
humano, contra a instituição do matrimônio, e contra os 

                                                 
9 Observe-se a ironia camiliana presente mais uma vez. 



deveres conjugais! (CASTELO BRANCO, 1926, p. 176, grifos 

meus) 

A ironia decorre principalmente da visão crítica que Camilo 

Castelo Branco apresenta da sociedade portuguesa, dos seus valores de época 

e do modo como o ser humano vivencia a realidade que o envolve no século 

XIX.  Wellek (1967, p. 13, grifos meus) afirma que 

Quando se fala em ironia romântica, há uma tendência 

expressiva a tomar-se como base a teoria enunciada por FR. 

Schlegel. Para ele, a ironia romântica decorre da 
compreensão do mundo como paradoxo, do mundo como 
aglomerado de contradições e incorrências. Em 
consequência disso, a obra de arte deve, necessariamente, 
refletir essas contradições se quiser abarcar a realidade.  

Friedrich Schlegel (1994, p. 85), um dos principais teorizadores 

da ironia romântica e identificador de sua capacidade de aspirar ao absoluto, 

afirma que o autor é capaz de variar suas reflexões em nível aprofundado que 

versa sobre si mesmo e sua arte, resultando em constante ato reflexivo que 

altera o conceito de arte como objeto de contemplação apenas para se tornar 

elemento ativo de autocrítica e crítica geral: 

O romance estava acabado. Os meus numerosos admiradores, 

que eu regalara com a leitura dessas duzentas páginas, haviam 

asseverado, com a costumada franqueza, que este volume era a 

flor da virtude a rescender perfumes de deleitosa aspiração para 

as almas. Um desses, cujo voto muito respeito pela massa de 

conhecimentos que amassou em Frederic Soulié e Alexandre 

Dumas, acrescentou que o romance O que fazem mulheres era 

a flor do meu talento. Cheio de encantadora modéstia, 
perguntei se a virtude da minha heroína precisaria de mais 
três ou quatro capítulos para ser vista a toda a luz celestial 
com que a Providência lhe irradiara o espírito. Disseram-me, 

a uma, que não escrevesse mais uma só linha, que deixasse à 
perspicácia das leitoras o desvelarem mistérios do coração, 



que eu não saberia iluminar sem profaná-los, que deixasse às 

lágrimas das almas sensíveis o fecho desta história, que 

esperasse, finalmente, alguns anos, para então escrever a 

segunda parte da biografia da baronesa de Celorico de Basto, 

que talvez os colégios de meninas adotassem para uso das 

educandas. (CASTELO BRANCO, 1926 p. 193 - 194, grifos 

meus) 

No fragmento, fica clara a liberdade de expressão a que 

Schlegel também se refere, fazendo com que o autor manifeste em sua obra 

algo que lhe permite o questionamento de seu próprio texto por meio de ironia.  

Nesse caso, a ironia se caracteriza pela justaposição de contrários que opõem 

a realidade e a aparência, coexistindo o poder criativo com a observação crítica 

dessa capacidade de criação que leva o leitor ao questionamento da ilusão 

ficcional a partir de sua frequente afirmação e negação: 

Se os espanta as excelências da mulher que vou debuxar, 
antes de mas impugnarem, afiram-nas pela natureza, 
interroguem-se, concentrem-se no arcano imaculado da sua 
consciência. Se me rejeitam a verdade de Ludovina, se me 

dizem, que a este inferno do mundo não podia baixar tal anjo, 

sabem o que é esse descrer? É apoucamento d’alma para idear 

o belo; é o regelo do coração que combate as imagens ainda 

esquecidas do hálito puro da divindade. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 9, grifos meus) 

Douglas Colin Muecke (1982, p. 24, 25, 33) observa na ironia 

romântica dois momentos: o da criatividade intensa norteada pela inspiração e 

o da autoanálise de valores reflexivos. O jogo com esses dois elementos, 

conforme o crítico afirma, faz com que a obra registre o processo de sua 

própria criação e, desse modo, torne-se “romanticamente irônica”. No entanto, 

é importante reforçar que o conceito de ironia romântica diferencia-se da teoria 

de ironia retórica ao se valer também da tendência ao humoresque, procurando 

manter a ambiguidade do texto enunciado. 



Há, portanto, a perspectiva da ironia que deseja ser 

identificada como uma fala irônica e a que pretende manter a ambiguidade do 

discurso e impedir que se chegue a um sentido único e evidente do que foi 

enunciado anteriormente: 

EU NÃO DESCONFIO DE MINHA MULHER; SE NÃO VOU 
AOS BAILES É PORQUE NÃO QUERO QUE OS OUTROS 
DESCONFIEM. 

Isto é uma grande ideia, das quatro ideias grandes, que 

aparecem em cada século, e que, por engano, entrou na cabeça 

inóspita do comendador. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 73, 

grifos meus) 

Assim, o leitor exigido para a leitura do fragmento não deve ser 

passivo diante das afirmações, uma vez que, caso esteja desatento ao que foi 

enunciado, não poderá perceber o significado real do texto, nem participar 

ativamente da narrativa: 

Eu dou os sinais do homem. 

Tem uma bela cabeça, uns belos cabelos, uns belos olhos ... Já 
conheceram? 

De vinte leitoras, dez estão na dúvida. Se v. exca. é uma das 
dez perplexas, desperte as suas reminiscências com os 

seguintes traços:  

O nariz é a feição mais característica deste homem. Na base 

tem um promontório, no centro uma protuberância, na ponta 

uma recurva como bico dum pássaro. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 196, grifos meus) 

Percebe-se no texto camiliano que o autor literário desperta no 

leitor a necessidade de uma leitura pontual e atenciosa, observando todos os 

elementos empregados para a construção do texto e para a devida 

compreensão do que está sendo narrado. 



O leitor do texto configura-se, portanto, elemento participativo 

dele, uma vez que é necessário agir também para acompanhar o raciocínio 

desenvolvido pelo autor, os elementos ambíguos e a ironia para chegar a uma 

conclusão que trará ao leitor o reconhecimento de sua capacidade 

interpretativa: 

Eu costumo reunir alguns peritos em letras magras como 
estas, e leio-lhes alguns capítulos dos meus romances, com 
adorável modéstia e exemplar submissão. Recito-lhes 

sempre um preâmbulo improvisado que estudo cinco horas, no 

qual os convido, com humildade de aprendiz inexperto, a que 

me corrijam as hipérboles desgrenhadas, me desbastem as 

excrescências da taramelice a que sou atreito, e me 

recomponham os desatavios a forma em que me descuido, se a 

imaginação desfila comigo pelos prados floridos do inverossímil. 

(CASTELO BRANCO, 1926, p. 137, grifos meus) 

Essa forma de ironia remete ao caráter socrático que se valia 

do efeito que o discurso desencadeia no leitor. Lausberg (1972, p. 163-164, 

grifos meus) define a ironia retórica: 

A ironia (simulatio, illusio, permutatio ex contario ducta; em 

grego ironia = antífrase), como tropo de palavra [...] é a 
utilização do vocabulário que o partido contrário emprega 
para os fins partidários, com a firme convicção de que o 
público reconhecerá a incredibilidade desse vocabulário. 
Deste modo, a credibilidade do partido que o orador defende é 

mais reforçada e de tal modo que, como resultado final, as 

palavras irônicas são compreendidas num sentido próprio. 

Nessa perspectiva, a ironia não se reduz ao uso de palavras 

em sentido inverso ao exposto, mas depende da recepção do leitor que pode 

perceber que a palavra não apresenta um sentido único e que pode variar 

dependendo do contexto em que for inserida e até mesmo dizer algo sem expor 

claramente. 



A ironia socrática está presente em muitos autores do 

Romantismo, principalmente quando eles utilizam um discurso que vislumbra 

menosprezar antigas representações literárias ou, até mesmo, seu próprio 

texto. Há, então, três procedimentos a serem considerados num texto de 

proposta irônica: o leitor, a ambiguidade da mensagem e o narrador. 

Misturando a seriedade com o humor, o sublime e o patético, a ironia romântica 

vale-se da representação para mostrar a verdade a partir de um jogo de 

palavras e pensamentos contínuos que envolvem constantemente a 

participação do leitor: 

Sei quanto devo, e que favores impagáveis me deveria, leitor 

bilioso, se eu lhe encurtasse as horas com páginas galhofeiras, 

picarescas, travando bem à malagueta, nos beiços de toda 

gente, afora os seus. 

Tenha paciência: há de chorar ainda que lhe custe. 

Se respeita a sua sensibilidade, fique por aqui; não leia o 
resto, que está aí adiante uma, ou duas são elas, as cenas das 

que se não levam ao cabo sem destilar em lágrimas todos os 

líquidos da economia animal. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 6, 

grifos meus) 

Essa tendência da prosa romântica, consumida pelos leitores 

do século XIX, justamente por causa do aspecto embelezador do real, é 

empregada por Camilo Castelo Branco muitas vezes associada ao que Guido 

Almansi (1978, p. 413 – 426) chama tongue-in-cheek.  Ele vai espalhando pela 

narrativa elementos que sinalizam o caráter do texto, isto é, os elementos 

irônicos, paródicos ou indicadores de qual será o verdadeiro caminho do 

enredo.  

No fragmento a seguir, por exemplo, há indicativos da 

habilidade de D. Angélica, capacidade que será nítida no desfecho do romance 

quando será revelado o adultério que ela soube ocultar de todos e que só foi 

descoberto anos depois: 



O monólogo continuava, quando Ludovina, conduzida 

maquinalmente por sua mãe, se colocava atrás duma vidraça da 

alcova imediata à sala. 

D. Angélica era um assombro de esperteza. A leitora já 

admirou a eloquência persuasiva com que ela abalou o coração 

da filha; já disse, de si para si, que, com tal mãe, não há filha 

que rejeite o casamento de um brasileiro; já leu as páginas que 

aí ficam à mãezinha para que ela saiba os argumentos com que 

se vence a desobediência das filhas, em casos idênticos. Pois, 
se gostou e admirou as palavras de D. Angélica, há de 
também admirar-lhe as obras. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 

31 - 32, grifos meus) 

Além disso, “casos idênticos” referem-se ao que ocorrera a 

Angélica e que se repetirá com Ludovina em parte: um casamento arranjado e 

o consequente adultério de uma das personagens, esse último fato recusado 

por Ludovina, embora não deixasse da haver oportunidades para que viesse a 

acontecer. 

Camilo Castelo Branco por vezes dá pistas do que virá a 

ocorrer, mas muda o rumo esperado pelo leitor induzido pelas pistas do autor. 

Por exemplo, em A mulher fatal, Virgínia, na verdade Narcisa, alcunhada Vaca-

loira (paradoxo a Virgínia), é apresentada inicialmente como uma mulher 

ingênua, pura, conforme sugere seu primeiro nome, mas se envolve com o 

padre libidinoso, que se aproveita da situação para gerir os bens dela em 

benefício próprio: 

Vi aí uma mulher chamada Narcisa, vivendo com um padre 

chamado Joaquim das Neves. Era linda, teria vinte e dois 
anos. Impressionava suavemente a quem lhe não sabia a 
vida. 

O nome que lhe davam era a Vaca-loira, porque diziam ser filha 

de outra Vaca-loira, recoveira de Cavez. 



Esta rapariga, quando tinha quinze anos, amou um estudante de 

clérigo, e perdeu-se. O estudante, que era filho de um pequeno 

lavrador, deixou-a, e foi para Braga continuar sua ordenação. 

Narcisa, criança demais para aceitar como lição o primeiro 

infortúnio, buscou seu remédio descendo de uns a outros 
abismos, até parar no extremo, que tem a porta franca aos 
que passam.  

Estava ela aqui no Porto, arrebanhada com as de sua 
condição, quando a visitou um padre. Este padre era 

Joaquim das Neves, àquele tempo abade na terra onde eu 

estudava. Ela reconheceu-o e chorou. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 82, grifos meus) 

Todorov (2003, p. 119 - 120, grifos meus) defende que  

Não há personagem fora da ação, nem ação independente 
de personagem. Mas, sub-repticiamente, uma segunda ideia 

aparece nas últimas linhas: se as duas estão indissoluvelmente 

ligadas, uma é entretanto mais importante que a outra: as 

personagens. Isto é, os caracteres, isto é, a psicologia. Toda 
narrativa é “uma descrição de caracteres”. 

No entanto, a recepção da psicologia da personagem é filtrada 

por Camilo Castelo Branco, que determina os conceitos do que é positivo na 

sociedade e do que não seria aceitável.  

Para Maria de Lourdes Ferraz (1987, p. 80) “em nome da 

autenticidade, a desmistificação reforça a força mistificadora da ficção”, 

acrescentando que a “chave da ironia do narrador” está no tratamento do 

tempo (1987, p. 91, grifos meus): 

O tempo do narrador só o é enquanto refere outro tempo – o da 

história. O discurso, dito do narrador, só assim se pode designar 

porque enquadra a temporalidade da história; nada fixa o 
sujeito enunciador senão o próprio enunciado; o momento 
da enunciação só se percebe quando enunciado. É como se 



o presente intemporal e atemporal só valesse pelo tempo que 

cria, inserto num devir onde o que importa é o passado e o 

futuro.  

Dessa maneira, em A mulher fatal, encontra-se um tempo 

definido em que a trajetória existencial de Carlos Pereira já ocorrera numa 

época passada em relação ao tempo do enunciado e em O que fazem 

mulheres, o mesmo ocorre. Como teoriza Julia Kristeva (1984, p. 195, grifos 

meus), 

Dois tipos de temporalidade nos parece que surgem no 

romance: a temporalidade da enunciação narrativa e a 
temporalidade do enunciado (enunciado distributivo ou auto-

referencial) A primeira, que se exprime na enunciação 
narrativa, constitui o fio da enunciação, e sua linearidade, o 
seu causalismo e a sua motivação – em resumo, a sua 
finalidade. É o tempo da história que nos é contada, assumido 

por um sujeito anterior ao discurso.  

A segunda, que se exprime no enunciado distributivo, é a 
temporalidade da fala que se enuncia, o próprio curso do 
enunciado. 

Assim, o tempo da história está inserido no conteúdo da 

história, como afirma Umberto Eco (1994, p. 60 – 63), e o tempo do discurso 

resulta da técnica narrativa que “interage com as respostas dos leitores e lhes 

impõe um tempo de leitura”. Em A mulher fatal, por exemplo, encontra-se o 

padre Joaquim das Neves envolvido com uma mulher, Virgínia, configurando-se 

tal relacionamento anteriormente ao interesse que Carlos demonstra pela 

mulher. Logo, há um tempo ulterior narrativo e um posterior ao triângulo 

Carlos/Virgínia/Padre.  

O envolvimento dela com Carlos Pereira é posterior ao com o 

Padre Joaquim das Neves e ambos anteriores ao ato narrativo que é recebido 

pelo leitor depois de todos esses amores terem já seu desfecho determinado 



pelo narrador e sequer exista mais Carlos Pereira, morto antes do início da 

narrativa. 

Há, portanto, uma história, a de Virgínia/Narcisa e seu romance 

com o Padre Joaquim das Neves que é encaixada nas aventuras amorosas de 

Carlos Pereira e, desse modo, uma personagem que originalmente nada tem a 

ver com a trama intervém indiretamente nos fatos.  Para Todorov (2003, p. 126, 

grifos meus), 

A estrutura da narrativa nos fornece a resposta: o encaixe é 

uma explicitação da propriedade mais profunda de toda 

narrativa. Pois a narrativa encaixante é a narrativa de uma 

narrativa. Contando a história de uma outra narrativa, a 
primeira atinge seu tema essencial e, ao mesmo tempo, se 
reflete nessa imagem de si mesma; a narrativa encaixada é 
ao mesmo tempo a imagem dessa grande narrativa abstrata 
da qual todas as outras são apenas partes ínfimas e 
também da narrativa encaixante, que a precede diretamente. 
Ser a narrativa de uma narrativa é o destino de toda narrativa 

que se realiza através do encaixe.  

Em O que fazem mulheres, Camilo Castelo Branco emprega a 

técnica do encaixe apresentando no “Capítulo Avulso”, espécie de terceira 

parte da introdução, a história de Francisco Nunes, um suposto escritor que 

abandonou a literatura para não se ver obrigado a assinar o seu nome “peco e 

charro”. 

Parece, a princípio, que a narrativa girará em torno dessa 

figura, mas ela é apenas apresentada para que o narrador possa falar sobre 

charutos, a origem do tabaco e seus males, em meio a outras reflexões sociais 

e religiosas.  

Ao partir para o restante da leitura do livro, o leitor acaba 

esquecendo-se dessa personagem e, envolvido definitivamente com a narrativa 

da desilusão afetiva de Ludovina, é surpreendido com a ressurreição de 

Francisco Nunes: 



O barão de Celorico não dava fé das belezas matutinas que o 

rodeavam. Atravessou, sorvendo haustos de ar fresco, o 

passeio central do seu jardim, até parar no muro, que o 

estremava de outra rua. Esta rua é justamente aquela por 

onde vimos passar Francisco Nunes, raivando imprecações 
garrafais contra o charuto incombustível. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 87, grifos meus) 

Ao longo da obra, há uma pontual e importante referência ao 

charuto, elemento que possibilitará identificar o amante de Angélica (como o 

lenço em Otelo de Shakespeare), e, finalmente, se pode estabelecer o vínculo 

com os malefícios do tabaco, em um raciocínio diferente do inicialmente 

apresentado. 

Dessa maneira, as personagens de O que fazem mulheres e A 

mulher fatal vão se multiplicando, assim como também as ações, num projeto 

definido do autor de atingir e surpreender uma expectativa previamente 

elaborada pelo leitor. Para Bakhtin (2003, p. 165, grifos meus), 

Aqui (na estética romântica) a individualidade da personagem 

não se revela como destino, mas como ideia, ou melhor, como 

materialização da ideia. A personagem, que de seu interior 

age segundo seus fins, ao realizar significações do objeto e 
do sentido realiza de fato certa ideia, certa verdade 
necessária da vida, certo protótipo de si mesma, o desígnio 
de Deus para ela. Daí serem um tanto simbolizados sua 
trajetória vital, seus momentos e acontecimentos e amiúde 
o ambiente material. A personagem é um vagabundo, um 

viandante, alguém à procura de algo (as personagens de Byron, 

de Chateaubriand, Fausto, Werther, Heinrich von Ofterdingen, 

etc.), e todos os momentos de suas buscas de valores e sentido 

(ela tem vontade, ama, considera algo verdadeiro, etc.) 

encontram a determinação transgrediente como certas etapas 

simbólicas do caminho artístico único de realização da ideia. Os 
elementos líricos ocupam inevitavelmente na personagem 



uma posição de destaque (o amor de uma mulher, como na 
lírica).  

Além disso, a concepção de mundo bakhtiniana (BAKHTIN, 

2003, p. 145) credencia à personagem o direito à liberdade e o respeito 

humano na perspectiva isenta de posturas individualistas e enquadradas no 

âmbito de uma dialética social, na relação do eu com o outro. 

Para tal, é na linguagem que o contexto social se realiza, 

concretiza-se num recurso de reciprocidade social, pois as palavras são 

construídas a partir de elementos ideológicos, segundo Bakhtin, (2003, p. 135), 

uma vez que o processo de enunciação compreende mais do que apenas a 

matéria linguística. 

Por exemplo, no desabafo do narrador de A mulher fatal há 

uma reflexão sobre a velhice, a vida e o amor na qual se destaca a 

necessidade essencial da existência em meio aos diversos momentos afetivos 

que norteiam a vida humana: 

Este parágrafo é um parêntesis urgente, mas breve. 

Trata-se de mim. Peço ao leitor vênia para a imodéstia.  

Os anteriores diálogos e outros que depois vierem, acusando 

juízo e sã moral no autor, não pareçam inverossímeis ou 

temporãos na sua idade. Eu tenho amigos vivos que me 
podem ser testemunhas da discreta velhice que, no 
aconselhar, me antecipou a desgraça precoce. Eu conhecia 
especulativamente todas as restingas deste pego 
borrascoso em que mareamos as nossas paixões. Em 
algumas naufraguei irracionalmente, estando a ver os 
espigões das rochas à flor da água. Depois, assim que via 

lenho aproado nelas e pilotado por alma sem norte, gritava-lhe, 

e quase de mãos erguidas lhe pedia que safasse o coração dos 

escolhos infamados. O mais triste é que não consegui salvar 

ninguém. 



Se alguma vez, porém, os meus rogos tiveram a unção da 

piedade foi quando vi criancinhas à volta dos homens que as 

não viam, cegos da sua fatal perdição. Eu, antes de ser pai, já 

sentia o travor acervo deste horror que chamam orfandade, 

desamparo, ninguém que aconchegue do peito um menino que 

sente fome e sede de amor... O parêntesis devia ser maior. 
Não posso. Há ideias que se dissolvem em lágrimas 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 128 - 129, grifos meus) 

No excerto, percebe-se o desabafo do narrador que expõe a 

sua interioridade e a sua emoção ao leitor, levando-o a pensar na possibilidade 

de encontrar um destino similar ao dele. No entanto, ao se referir a si próprio, 

como enuncia no primeiro parágrafo, ele fala de todos e da recepção que terão 

da vida e da velhice. 

Embora a intenção primordial do livro não seja o narrador falar 

sobre si próprio, ele revela-se a partir de suas reflexões e mostra-se alguém 

que também tem vida e conhece o sentimento amoroso melhor do que Carlos, 

daí poder relatar o que ocorre com o amigo, julgar seu comportamento e 

aconselhá-lo segundo os valores morais que considera corretos e adequados 

ao que vive Carlos: 

Amaste, quanto se pode, esta mulher. Diz-mo assim 

singelamente; que a tua história não é original, nem sequer 
rara. É uma catástrofe vulgar, mas ainda remediável. Vai para a 

Madeira; deves ir; mas leva tua esposa e teus filhos. 

[...] 

Tens a alma enferma de doenças remediáveis. Saudade, 
remorso e talvez a consciência do opróbrio são chagas que 

fecham quando nos sorriem os entes queridos que fizemos 
chorar, e a consciência se sente reabilitada, ao passo que as 
ofensas nos são perdoadas. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 

186, grifos meus) 



Entre os seres amados por Carlos, encontra-se Filomena, 

personagem que incorpora precisamente o perfil da figura feminina viúva, no 

entanto, seu delineamento a coloca adiante de seu tempo, uma vez que não se 

entrega à prostração frente às adversidades que lhe são impostas pelo 

abandono de Carlos. 

Pelo contrário, ela estabelece o domínio de sua vida ao se ver 

abandonada pelo segundo marido, reage e seu movimento primordial passa a 

ser a busca de sua possível sobrevivência. Seu comportamento, após a 

desilusão amorosa, é amplamente discutido pelo narrador, que se posiciona em 

favor dela e defende-a na sua integridade. 

Em sua iniciativa bastante liberal, que pouca relação tem com 

a libertação da mulher, mas se vincula com a necessidade de ordem 

econômica, o narrador defende o trabalho externo ao lar como a única forma de 

salvação financeira e moral de Filomena. 

Assim, Filomena é o “resultado definitivo de sua consciência e 

autoconsciência, em suma, a última palavra da personagem sobre si mesma e 

sobre seu mundo” (BAKHTIN, 2005, p. 47) ou ainda, como diz Simone de 

Beauvoir (1980, p. 9), ela se definiu mulher. Ela, a partir da decisão de 

continuar sua vida na companhia apenas dos filhos pequenos e permitir ao 

marido que leve a dele, mesmo numa situação ilegal, torna-se livre e 

independente nas atitudes e pensamentos.  

Diferentemente de Filomena se comporta a personagem 

Estela, submissa, analfabeta, impotente e dominada por tudo e todos, ela se 

transforma em adorno social. Há nela uma quase total falta de vida, sua 

interioridade parece deteriorada mesmo antes da doença se manifestar de 

maneira violenta. 

Mesmo tendo consciência de que morrerá por causa da 

tuberculose, ela casa-se com Carlos para satisfazer o desejo de experimentar o 

matrimônio. Segundo Bakhtin (2005, p. 51, grifos meus), 



No plano monológico, a personagem é fechada e seus 
limites racionais são rigorosamente delineados: ela age, 

sofre, pensa e é consciente nos limites daquilo que ela é, isto é, 

nos limites de sua imagem definida como realidade; ela não 

pode deixar de ser o que ela mesma é, vale dizer, ultrapassar 

os limites do seu caráter, de sua tipicidade, do seu 

temperamento, sem com isso perturbar o plano monológico do 

autor para ela. Essa imagem se constrói no mundo do autor, 
objetivo em relação à consciência da personagem; a 
construção desse mundo, com seus pontos de vista e 
definições conclusivas, pressupõe uma sólida posição 
exterior, um estável campo de visão do autor.  

A personalidade de Filomena é apresentada pelas atitudes da 

própria personagem, como é possível detectar no fragmento em que ela leva os 

filhos a ver o pai em seu último suspiro:  

O moribundo recuou, teve-se em pé um instante em convulsões, 

caiu de joelhos, estendeu um braço proferindo “Eduardo”, mas 

já o não via, porque a sua mão pousara no rosto da menina. 

Filomena achegou-lhe do peito o filho; ele inclinou a face 
como se quisesse beijá-lo; mas nos lábios de Carlos o que 

estremecia então era o último alento. A face desceu,desceu, até 

encontrar o amparo do braço de Filomena. (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 208, grifos meus) 

Mikhail Bakhtin (2005, p. 47, grifos meus) afirma que em 

Dostoiévski,  

[...] tudo de que se serve o autor para criar uma imagem rígida e 

estável da personagem, o “quem é ele” - tornam-se objeto de 

reflexão da própria personagem e objeto de sua 

autoconsciência; a própria função desta autoconsciência é o 
que constitui o objeto da visão da representação do autor.  

É o que ocorre, em O que fazem mulheres, com Ricardo de Sá, 

bacharel formado em direito, janota, vaidoso e artificial, que “não ama as 



mulheres, pranteia-as como vítimas do seu poder fascinante” (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 27). Seu caráter sedutor empenha-se apenas na conquista, 

sem nenhuma intenção de compromisso, inclusive quando se aproxima de 

Ludovina, vítima do don-juanismo de Ricardo: 

Algumas vezes, tem a piedade de as não encarar para as não 
abismar. Outras, exerce a crueza da experiência, fitando-as 

com o olho carregado de eletricidade, fala-lhes com um timbre 
magnético que ele sabe, e, não há que ver, o sonambulismo é 

pronto, a atração é irresistível como a da cobra cascavel do 
Canadá após o tangedor de flauta. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 28, grifos meus) 

Conforme Bakhtin (2005, p. 51, grifos meus), 

A autoconsciência já se basta por si mesma para decompor 
a unidade monológica do mundo artístico, desde que a 
personagem seja realmente representada e não expressa 
enquanto autoconsciência, ou melhor, não se funda com o 

autor nem se torne veículo para a sua voz, desde que, 

consequentemente, os acentos da autoconsciência da 

personagem estejam realmente objetificados e a própria obra 

estabeleça a distância entre a personagem e o autor. Se não 

estiver cortado o cordão umbilical que une a personagem ao seu 

criador, então não estaremos diante de uma obra de arte mas 

de um documento pessoal.  

A construção do herói estabelece a necessidade de que a 

palavra o revele e, para isso, todas as artimanhas devem ser empregadas para 

provocar a personagem e obrigá-la a se desvelar, dentro de suas leis 

particulares, partindo do princípio de que  

[...] a liberdade do herói é um momento da ideia do autor. A 

palavra do herói é criada pelo autor, mas criada de tal modo que 

pode desenvolver até o fim a sua lógica interna e sua autonomia 

enquanto palavra do outro, enquanto palavra do próprio herói 

(BAKHTIN, 2005, p. 65, grifos do autor).  



Observou-se anteriormente que as personagens de Camilo 

Castelo Branco podem apresentar diferentes maneiras de expressão, conforme 

suas ideologias, classes sociais e condições econômicas, assim como a fala do 

narrador também exibe suas convicções, segundo os padrões estabelecidos 

pelo século XIX.  

Logo, os romances deste corpus não dependem 

exclusivamente de uma forma única de linguagem, uma vez que ela resulta de 

uma reunião de estilos representativos da sociedade portuguesa do período 

romântico. Esse plurilinguísmo é o elemento basilar para a análise da “pessoa 

que fala no romance”, conforme Bakhtin (2002, p. 134 - 135), pois determina a 

característica essencial do gênero romanesco: “o homem que fala e sua 

palavra”. 

Portanto, o sujeito falante define-se como um homem que 

ocupa um lugar específico na sociedade e com ela convive e relaciona-se, 

sendo sua fala representada por meio do tratamento artístico estabelecido no 

romance, sem se distanciar da perspectiva de que o homem é um ser 

essencialmente social. 

Ao longo de O que fazem mulheres, Camilo Castelo Branco 

expõe uma série de personagens que vão tecendo o fio narrativo principal por 

meio de suas angústias amorosas ou fazem intervenções paralelas ao que está 

sendo narrado.  

Em A mulher fatal, as mulheres de Carlos vão aparecendo 

sequencialmente às desilusões amorosas, nos capítulos que se intitulam 

alternadamente numa referência ao amor descoberto e ao golpe experimentado 

por ele, numa relação de causa e efeito. 

Assim, vão desfilando pelas narrativas várias personagens 

chamadas ao palco na medida em que a cena as solicita. Para Todorov (2003, 

p. 123, grifo do autor), 



A aparição de uma nova personagem ocasiona infalivelmente a 

interrupção da história precedente, para que uma nova história, 

a que explicar o “eu estou aqui agora” da nova personagem, nos 

seja contada. Uma história segunda é englobada na primeira: 

esse processo se chama encaixe. 

Nos capítulos iniciais de O que fazem mulheres, por exemplo, 

Camilo Castelo Branco comenta o nome da personagem, a perspectiva 

ficcional, o relato documental de seu texto, os caminhos da narração e da 

narrativa, trabalhando, na verdade, muito mais a enunciação do que o 

enunciado. 

No desfecho da obra, há também um capítulo suplementar o 

qual apresenta o que denomina prefácio, em que há um longo poema de um 

novo admirador de Ludovina, Marcos, e que serve para deixar ao leitor o 

questionamento sobre o futuro da personagem, até mesmo, supor o quanto de 

virtude nela é suportável. 

Numa carta, Ludovina explica a impossibilidade de 

corresponder ao afeto de Marcos, criticando-o, pois, em um primeiro momento, 

ele afirma que compreende a situação dela, mas depois, ameaça se matar por 

não ser correspondido: 

Muito egoístas são os homens, santo Deus! Há uma infeliz 

mulher, como eu, que impressiona um homem como o Sr. 

Marcos. Sou procurada na minha solidão por v. s.a que me 

oferece o seu amor. Respondo-lhe que o não posso aceitar, 

porque a infelicidade me tornou dura e insensível aos 
prazeres dos afetos do coração. (CASTELO BRANCO, 1926, 

p. 217, grifos meus) 

É notável a forma como Camilo Castelo Branco passeia pelo 

texto com liberdade e domínio de sua composição, enunciando à sua vontade 

narrativas paralelas à principal, pensamentos envolvendo assuntos variados, 

redigindo e, depois, questionando o que fora escrito. 



Senhor absoluto do texto, o autor romântico confessa 

ignorâncias, previne leitores quanto à continuidade da leitura de sua obra e da 

ação, antecipa justificativas, ironiza comportamentos, divaga filosoficamente, 

enfim, utiliza diversos artifícios com o propósito evidente de atingir a todo e 

qualquer possível leitor, principalmente quando o assunto é comum a todos: o 

amor. 



4 - A MULHER E O AMOR CAMILIANOS  

 

 

Figura 4: Leitura, 1892 - óleo sobre tela - José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899)  
Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 
 

A mulher foi escrava do braço, antes de o ser da 
superioridade moral. 

Quando o homem chamou a ciência a dar um 
testemunho falso da sua primazia, a mulher, 

quebrantada pela escravidão do braço, não pode 
remir-se com as forças do espírito. 

Ainda assim, o tirano, receoso da emancipação, fez 
em redor da escrava as trevas da ignorância, para 

que a razão da mulher não pudesse conceber da luz 
o gérmen que a reabilitasse. 

Pegou da formosa flor, cerceou-a de estevas, cobriu-
a de sombras por onde o sol não podia coar uma 

réstia reanimadora. 
Esta maquinação arteira sobreviveu a todas as 

borrascas sociais. Os fautores, e ainda os mártires 
da igualdade perante Deus e perante a lei, nunca 

proferiram uma palavra, nem verteram gota de 
sangue para o resgate moral da mulher. 

 
Camilo Castelo Branco 
O que fazem mulheres 



No Romantismo literário a união entre dois amantes privilegia a 

concepção da perenidade, fosse o sentimento amoroso concretizado em vida 

ou não, estando sempre o ser humano em busca do verdadeiro e eterno amor, 

mesmo que frustradas as expectativas iniciais. Esse excesso de emoção é, 

segundo o teórico russo Bakhtin, (2003, p. 166, grifos meus) “produto da 

desintegração do caráter clássico” em que  

[...] No sentimentalismo, a posição de distância é usada 
tanto em termos artísticos quanto morais (em detrimento do 

artístico, é claro). A piedade, o enternecimento, a indignação, 

etc. – todas essas reações éticas axiológicas, que colocam a 

personagem fora do âmbito da obra, destroem o acabamento 

artístico; começamos a reagir à personagem como uma pessoa 

viva (a reação do leitor e às primeiras personagens 

sentimentalistas – pobre Lisa, Clarissa, Grandison, etc., em 

parte Werther – é impossível diante da personagem clássica), 

embora ela seja artisticamente bem menos viva que a 

personagem clássica. As desventuras da personagem já não 

são destino, mas simplesmente criadas e a ela causadas por 

pessoas más; a personagem é passiva, apenas passa pela vida, 

não consegue nem morrer, os outros é que a destroem. O herói 
sentimentalista é o que melhor se presta a obras 
tendenciosas – para suscitar sentimentos extra-estéticos de 

simpatia ou de hostilidade social. 

Desde o Egito e a Grécia Antigos, o sentimento amoroso é 

apresentado como o que há de mais elevado nas ações ou nos 

relacionamentos, fosse ele um envolvimento entre homens e mulheres, ou entre 

seres do mesmo sexo. Platão (1986) conceitua o amor como necessidade de 

se conquistar e resguardar a posse dele, pois ele se destina à aparência do 

Bem. Já Aristóteles (2009, p. 258, grifos meus) visualizava o amor sexual como 

sentimento superior, uma vez que seria impossível ser atingido se não fosse 

conquistado pelo prazer da beleza:  



Assim, enquanto no que tange às outras espécies animais, a 
união dos sexos visa apenas à perpetuação da espécie, os 
seres humanos vivem juntos não apenas para gerar filhos, 
como também para prover o que é necessário à vida, 
inclusive entre os seres humanos a divisão de trabalho 

começando nos primórdios, homem e mulher assumindo 

diferentes funções. 

No século XII, o amor cortês cultuava a figura feminina ideal 

para a realização amorosa plena, idealizada e carnal, como forma de alcançar 

a felicidade eterna. Grandes amores eram amplamente tematizados pela 

literatura medieval, como o de Abelardo e Heloísa10, Dante e Beatriz11 e Laura 

e Petrarca12. Amar é sinônimo de amor impossível. 

Já no Quinhentismo, as grandes navegações trouxeram ao 

homem novos horizontes e a influência do pensamento neoplatônico garantiu à 

figura feminina inúmeras qualidades espirituais e morais, sendo a beleza da 

                                                 
10 Heloísa e o filósofo Pedro Abelardo conheceram-se em Paris entre o final da Idade Média e 
o início do Rensacimento. Heloísa, numa tarde em que saiu para passear com a criada Sibyle, 
viu um grupo de estudantes reunidos em torno Abelardo, o qual apanhou-lhe o chapéu que 
havia voado com o vento. A partir desse momento, ela só pensava nele e dispensou seus 
antigos professores, interessando-se em estudar as obras de Platão e Ovídio, a alquimia e 
essências e ervas, pois sabia que desse modo atrairia Abelardo. Ele, tornando-se amigo de 
Fulbert de Notre Dame, tio e tutor de Heloísa, passou a ser o novo professor dela, 
oportunidade em que eles ficavam a sós. Abelardo apaixonou-se e juntamente com 
racionalizavam o amor. A criada adoece e foi substituída por outra que encontrou uma carta de 
Abelardo dirigida a Heloísa e a entregou a Fulbert. Abelardo foi expulsou da casa, mas Heloísa 
preparava poções que faziam o tio dormir e conduzia Abelardo ao porão, o ponto de encontro 
dos apaixonados. Fulbert descobriu o que acontecia,  Heloísa levou uma surra passou a ser 
vigiada. Abelardo e ela passaram a se encontra nas igrejas e ela engravidou. A fim de impedir 
o escândalo, Abelardo levou-a à aldeia de Pallet, deixando-a sob os cuidados de sua irmã e 
revelou a Fulbert o amor que unia o casal. Fulbert concordou com o casamento,  Heloísa, 
voltou a Paris e casaram-se no meio da noite, porém maledicentes começaram a  zombar de 
Fulbert que contratou dois carrascos para arrancar o membro viril de Abelardo. Assim, 
perturbados pela tragédia, Alberto e Heloísa não mais se falaram e ela retirou-se para o 
convento. Abelardo criou uma escola-mosteiro ao lado da escola-convento onde Heloísa ficava 
e, assim, viam-se, trocavam cartas apaixonadas, mas não se falavam. Abelardo morreu aosm 
63 anos e Heloísa construiu-lhe um grande sepulcro. Ela faleceu algum tempo depois, sendo 
sepultada ao lado de seu amado Abelardo. Segundo se conta, ao abrirem a sepultura de 
Abelardo, para o enterro de Heloísa, encontraram o corpo dele intacto e de braços abertos à 
espera de Heloísa. (ETIENNE, 2007, p. 56) 
 
11 Dante conheceu Beatriz , viu a bela mulher uma única vez e nunca falou com ela. O amor 
dele por ela é a justificativa de sua poesia e de sua própria vida. 
 
12 Petrarca viu Laura na Igreja de Santa Clara, Avignon, e se apaixonou por ela. De acordo 
com seu secretum, ela o recusava porque já era casada com outro homem. 



alma muito maior e mais perfeita do que a física, conferindo-se ao sentimento 

amoroso uma dimensão de inalcançável. A partir do dolce stil nuovo surge uma 

imagem estereotipada da figura feminina que se manteve por muitos outros 

períodos. A mulher loira, branca, de rosto rosado e dentes de pérola conquista 

alguns atributos idealizadores de perfeição e feminilidade registrados nos 

gestos delicados e comportamento angelical. 

No entanto, a tranquilidade do mundo se dissolve no século 

XVII, período de um homem atormentado pela crise religiosa e pressão dura da 

Inquisição, em que o ser amado está acima do Bem e eternamente perdido. 

Seu completo sofrimento leva-o à melancolia constante e viver passa a ser 

sinônimo de morrer. Já no Neoclassicismo, o convencionalismo traz de volta os 

temas e lugares-comuns clássicos, idealizando o amor e a mulher como retrato 

de calmaria e não-passionalidade, requisitos imprescindíveis à figura feminina 

ideal. 

A moral do Cristianismo dominante no século XIX aceita o 

amor como um sentimento incorpóreo e o prazer físico como objeto do pecado. 

A maioria dos autores românticos mantém essa visão, recusando a ideia de 

Eros13 como elemento ligado ao corpo e seus estímulos e mantendo a posição 

de que o amor é o alimento das almas mais puras.  

Numa retomada parcial dos valores medievais e barrocos, o 

romântico expressa sentimentos envolvidos também nas mudanças 

econômicas da sociedade, experimentando fortes contradições e instabilidade 

emocional aliadas à sensação de impotência, elementos geradores de conflitos 

de sorte variada. Schopenhauer (1993, p. 47, grifos meus) afirma que 

O amor é poderoso e sabe enganar o ser humano; consegue 

iludi-lo, prometendo-lhe uma felicidade que jamais poderá se 

                                                 
13 Eros, deus grego do amor, Cupido na mitologia romana, segundo Hesíodo, era filho de Caos, 
portanto um deus primordial, belo e irresistível. Ele casou-se com Psiquê com a condição de que 
ela jamais visse o rosto dela, porém, induzida pelas irmãs invejosas, Psiquê, com o auxílio de uma 
vela, olhou o rosto de Eros uma noite, encantou-se com a beleza dele e deixou cair uma gota da 
vela nele, acordando-o. Ele abandonou Psiquê que ficou vagando pelo mundo até se entregar à 
morte. Eros, então, implorou a Zeus que tivesse compaixão dela, sendo permitido-lhe o resgate da 
esposa, vivendo o casal, a partir daí, no Olimpo. (BRUNEL, p. 319-324) 



realizar: o próprio prazer carnal acaba sendo uma 
experiência apenas momentânea e insatisfatória, 
justamente porque a verdadeira finalidade do encontro 
amoroso não é satisfazer o homem e a mulher, mas 
possibilitar a geração de novas vidas e, através desta 
geração, a preservação da natureza. 

Note-se que, Schopenhauer só permite a ideia de amor para a 

procriação, contrariando a afirmação de Platão (1986, p. 79, grifos meus), em O 

Banquete, de que o amor é simplesmente um desejo, uma privação:  

Portanto, a pessoa, e quem quer que deseje alguma coisa, 

deseja forçosamente o que não está à sua disposição, o que 
não possui, o que não tem, o que lhe falta; ora, não são 
estes justamente os objetos do desejo e do amor? 

Logo, o romântico aceita o amor como uma intensa relação 

entre dois seres ativos em que os movimentos de ambos geram o desejo de 

conversão e complemento de um em outro, como afirma Camões (1997, p. 50) 

na paráfrase de Petrarca: 

Transforma-se o amador na cousa amada, 

Por virtude do muito imaginar; 

Não tenho logo mais que desejar, 

Pois em mim tenho a parte desejada. 

 

Se nela está minha alma transformada, 

Que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si somente pode descansar, 

Pois consigo tal alma está liada. 

 

Mas esta linda e pura semideia, 

Que, como o acidente em seu sujeito, 

Assim co'a alma minha se conforma, 

 

Está no pensamento como ideia; 

[E] o vivo e puro amor de que sou feito, 



Como matéria simples busca a forma. 

Assim, o amor pode surgir por uma necessidade do homem de 

ser amado, fugindo para o outro e transformando-se nele como forma de 

complemento de sua essência. Conquista-se, então, definitivamente o amado, 

concretizando o projeto de se fazer amar. Essa religião do amor, no entanto, é 

muitas vezes sacrificada por impossibilidades sociais e, por isso, acompanhada 

de crimes e profanações. São duas formas de amor distintas, as quais se 

destacam nesse caso: o amor paixão, que leva ao desespero e à morte, e o 

amor sentimento, o qual proporciona a salvação. 

 

4.1 - MÁRTIRES DO AMOR  

 

Diversos mitos do amor traduzem esses dois tipos de 

sentimento; no entanto, para atingir seus fins próprios, o mito cumpre a função 

de envolver as realidades mais profundas, os motivos pelos quais são movidos 

os homens, e, assim, relaciona a vida humana a um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais. Mircea Eliade 

(1985, p. 17, grifos meus) afirma que 

Se tentarmos compreender o significado autêntico de um mito 

ou de um símbolo arcaico, somos forçados a concluir que esse 

significado revela a tomada de consciência de uma 

determinada situação no Cosmos e que, por consequência, 

implica uma posição metafísica. É inútil procurar nas línguas 

arcaicas os termos tão cuidadosamente criados pelas grandes 

tradições filosóficas ... Mas, se a palavra falta, a coisa existe: 
só que ela é ‘dita’- isto é, revelada de modo coerente – por 
símbolos e mitos. 

Os mitos se referem a um tempo e a um lugar extraordinários, 

bem como a deuses e processos sobrenaturais e diferenciam-se dos contos de 



fadas, por exemplo, por se referirem a um época anterior ao nascimento do 

mundo convencional diverso do tempo comum característico dos contos 

tradicionais, podendo inspirar muitos aspectos da vida individual e cultural.  

Cabe ressaltar que o mito pode expressar uma verdade, pois para aquele que o 

vive passa a ser autêntico, dando sentido ao mundo:  

O acontecimento histórico em si só perdura na memória popular 

e a sua recordação só inspira a imaginação poética na medida 

em que esse acontecimento histórico se aproxima de um 

modelo mítico (ELIADE, 1985, p. 57). 

Dentre os diversos mitos do amor que se imortalizaram, estão 

Tristão e Isolda14, Orfeu e Eurídice15, Cêix e Alcione16, Píramo e Tisbe17, dentre 

                                                 
14 A história de Tristão e Isolda passa-se na Cornualha, onde Marco, tio de Tristão, é o rei. 
Levado para Bretanha para receber educação de cavaleiro, Tristão é detido em um navio 
muçulmano, do qual foge para a costa da Cornualha onde permanece oferecendo-se para lutar 
contra Morolt. Na luta ele foi ferido pela espada envenenada de Morolt, mas curado pela rainha 
da Irlanda, lugar em que ficou disfarçado com o nome de Tãotris e onde conhece a princesa 
Isolda que estava prometida a Marco. Tristão retorna à Irlanda para buscá-la de volta e durante 
a viagem de regresso, bebem um filtro do amor que a criada de Isolda havia preparado para a 
noite de núpcias da princesa com Marco, tornando-se amantes. Isolda e Marco se casam, 
Tristão é descoberto e foge para a Bretanha, onde se casa com uma princesa que também se 
chama Isolda, mas não há a consumação do matrimônio. Às vésperas da morte em 
decorrência de uma infecção, Tristão pede a Isolda da Irlanda que viesse ter com ele, 
ordenando que se o barco a trouxesse, fossem hasteadas velas brancas e negras caso ela não 
viesse. Ao se aproximar o navio, Isolda, a esposa de Tristão, diz-lhe que as velas são negras e 
ele. desolado e triste mais uma vez,  morre. Isolda da Irlanda chega e morre ao lado dele. 
(BRUNEL, 1997, p. 886-897) 

15 Orfeu e Eurídice eram casados sendo ela uma mulher de extrema beleza a ponto de atrair 
um apicultor chamado Aristeu, que, rejeitado por ela, perseguiu-a e Eurídice na tentativa de 
escapar, tropeçou em uma serpente que a picou. Com a morte da amada, Orfeu, transtornado 
de tristeza, foi ao mundo dos mortos e, comovendo a todos com sua música emocionada, 
convenceu o barqueiro Caronte a levá-lo vivo pelo rio Estige. Sua música  adormeceu Cérbero, 
o cão de três cabeças que vigiava os portões, chegando finalmente Orfeu ao trono de Hades, 
cuja esposa Perséfone implorou-lhe para que atendesse o pedido de Orfeu de buscar Eurídice. 
Hades atendeu seu desejo, mas com a condição de que ele não olhasse para ela até que ela, 
estivesse à luz do sol. Orfeu partiu tocando músicas de alegria durante a caminhada, guiando 
a sombra de Eurídice de volta à vida, no entanto, ao atingir a luz do sol, ele virou-se para se 
certificar de que Eurídice estava atrás dele, mas ela ainda estava na escuridão e tornou-se um 
fino fantasma ou, segundo algumas versões, estátua de sal.. (BRUNEL, 1997, p.765-771) 

16 Cêix, rei da Tessália, era casado com Alcíone, precisou partir para uma longa viagem pelos 
mares para consultar o oráculo. Alcíone encheu-se de dor e de medo e pediu-lhe que não 
fosse, mas o pedido não surtiu efeito, mesmo deixando Cêix comovido.Na noite em que ele 
partiu, uma tempestade violenta desabou sobre o mar, o navio ficou o nome de Alcíone esteve 
em seus lábios até seu momento final. Enquanto isso, Alcíone contava os dias tecendo um 
traje para o marido usar quando voltasse e outro para ela própria, o que comoveu a deusa 
Juno que convocou sua mensageira Íris, ordenando-lhe que fosse à casa de Somnus, o Deus 



outros, que focalizam personagens as quais cometeram atos extremados em 

nome do sentimento afetivo e de sua perpetuação, veio principal da prosa 

romântica. 

Indiscutíveis são os vínculos entre a Mitologia e a Literatura, 

enquanto associados ao mistério da representação, orientando a libertação de 

uma retrospectiva no tempo e no espaço para o alcance das linhas de 

intersecção que há entre os dois universos. Esses dois discursos, o literário e o 

mitológico, alicerçam-se fundamentalmente nos jogos metafóricos de ampla 

significação, embora tenham como objeto signos distintos. 

Na filosofia romântica, a mitologia e a literatura ganham 

proximidade de maneira mais definida dando aos desejos humanos a 

esperança de realização. Bernadette Bricout (2003, p.16, grifos meus) alerta 

que  

[...] os mitos saídos da memória coletiva - prolongam o eco 
das vozes anteriores, mas que se atribuem no momento da 

narração uma palavra nova – puderam unir solidamente entre si 

os grupos que os perpetuavam. Ritmavam os tempos da vida, 

pontuavam cerimônias, afastavam – dizem – os espíritos e 
                                                                                                                                                     
do Sono, para ele enviar a Alcíone um sonho por meio do qual ela soubesse da morte de Cêix. 
O Deus do Sono despertou seu filho Morfeu, que voou até a cama de Alcíone e, assumindo o 
rosto e a forma de Cêix mostrou a ela o momento exato de seu afogamento. Em seu sonho e 
aos prantos, Alcíone estendeu os braços e tentou alcançá-lo. Acordou convencida de que o 
marido estava morto, e de que o que tinha visto não fora um sonho, mas o próprio Cêix. Ao 
raiar o dia Alcíone foi para a praia, olhou fixamente para o mar e viu o corpo de Cêix boiando. 
Ela lançou-se na água aos gritos quando começou a pairar por sobre as águas, ganhando asas  
e o  corpo coberto de penas, transformando-se em um pássaro, assim como os deuses fizeram 
a Cêix que se juntou a ela. (OVÍDIO, 1999, p. 65) 
 
17 Píramo e Tisbe, dois jovens apaixonados, desejavam se casar, porém os pais de ambos não 
permitiam o envolvimento deles. Morando em casas vizinhas, o casal trocava declarações de 
amor por uma fresta entre as paredes, até que resolveram que só poderiam ficar juntos se 
fugissem. Eles combinaram um encontro no túmulo de Nino, sob um pé de amoreira branca. 
Tisbe apressou-se, chegou primeiro ao local de encontro e foi surpreendida por uma leoa com 
a boca ensanguentada que ia molhar-se na fonte. Amedrontada, Tisbe correu e na fuga deixou 
seu véu cair. A leoa pegou o véu e o rasgou. Ao chegar, Píramo viu as pegadas da leoa e o 
véu de Tisbe todo rasgado, ensangüentado e, deduzindo que ela tinha sido devorada pelo 
animal, ele, desembainhou sua espada e enterrou-a no próprio coração. Ao voltar ao local do 
encontro, Tisbe viu Píramo morto e, deduzindo o que ocorrera, matou-se com a mesma 
espada. Por causa do sangue dos apaixonados derramado aos pés da amoreira, os deuses 
deram a cor vermelha às amoras. (BRUNEL, 1997, p. 781-783)  
 



conjuravam a má sorte. Mas, principalmente, deram forma aos 
sonhos e às esperanças dos homens, a seus combates, a 
seus desejos, que vêm manifestar-se em claro-escuro 
numa praia de silêncio ou numa tela de algodão branco. 

Mártires do amor, alguns mitos são elementos inspiradores da 

prosa romântica de Camilo Castelo Branco, que norteia suas novelas por 

acontecimentos em que as personagens, embora se tornem vítimas de amores 

desgraçados, não podem fugir ao sentimento amoroso: 

É o primeiro amor uma estranha comoção vagamente 

deliciosa, uma prelibação de delícias celestiais, um sentir 

muito à flor da alma a essência do amor divino. 

Nestas definições há, talvez, demasiada teologia. Quem ama 
pela primeira vez, não sente semelhantes alianças de divino 
e humano.  

[...] 

Neste, por assim dizer, período mitológico do coração, 
encontrei Carlos Pereira em 1849. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 23, grifos meus) 

Elevando o sentimento amoroso à sacralização e, em alguns 

casos mais comuns, ao fatalismo e à fatalidade que arrastam os amantes para 

fora do plano terreno e humano, para a eternidade e divinização, Camilo 

Castelo Branco habilita suas personagens às tragédias. Os desenlaces 

catastróficos, normalmente acarretando suicídios, loucuras e mortes 

generalizadas, carregam a simbologia da expiação dos pecados e das culpas 

dos amantes, desenvolvimento que segue o trilho indicado por presságios 

terríveis e estranhos que culminam no sacrifício dos amantes. 

É o que se pode observar na atitude suicida de Mariana em 

Amor de perdição. Envolta num misto de sentimento moral delituoso e 

pecaminoso, o que lhe é incutido pela sociedade e pelas ideias do pai,  a 

personagem ainda crê na realização do amor num plano suprarreal, do 



intocável, o que a transforma em vítima de uma relação não consumada. Por 

sua vez, Teresa de Albuquerque, de certa forma responsável involuntária da 

morte de Simão, resgata toda a pureza da figura cândida de sua personagem, 

acredita num amor que, quase celestial, aparece santificado por Deus, porém 

condenado pelo homem e acaba com sua existência numa forma de suicídio 

diverso do de Mariana, mas com o mesmo motivo central: o amor impossível de 

ser concretizado no plano terreno. 

Segundo Platão (1986, p. 79), o objeto do amor seria o desejo 

da imortalidade: “Não deves pois te espantar de que todos os seres amem o 

que procriaram, pois é devido ao desejo de imortalidade que amam e se 

desvelam”. Em outro momento ele reafirma que o amor é o desejo de possuir 

sempre, até mesmo o que parece impossível. 

Esse amor, cego e pertinaz, é um sentimento capaz de superar 

obstáculos e aqueles que são envolvidos por ele fazem das dificuldades um 

estímulo na continuidade da luta pela felicidade, que pode ser encontrado em 

algumas obras de Camilo Castelo Branco como O que fazem mulheres ou A 

mulher fatal. No entanto, uma das ilusões vinculadas ao amor é a de que ele 

seja permanente. Desse modo, a realização total do ser humano exige que o 

amor se execute e se torne perene e, para isso ocorrer, institui-se a 

necessidade do casamento, formalidade que oficializa a união frente à 

sociedade e à Igreja. 

O casamento na Grécia era uma instituição de valor jurídico e 

social, pois, a partir dele era permitida a manutenção da espécie. Nessa 

organização matrimonial, cabia ao homem o papel de chefe da família, 

provendo o sustento da esposa, filhos e escravos, enquanto à mulher eram 

destinadas as atividades domésticas, a obediência e o respeito ao marido. 

Robert Flacelière (1985, p. 68, grifos meus) afirma que  

[...] Casavam-se, antes de tudo, para ter filhos varões, ao 
menos um, que lhe perpetuasse a raça, e assegurasse a seu 

pai o culto que este celebrara em honra dos seus antepassados, 



culto que era considerado indispensável à felicidade dos mortos 

no outro mundo.  

Aos indivíduos masculinos são destinados também outros 

meios de realização pessoal, como a carreira profissional ou a conquista de 

posições econômicas e políticas, e, mesmo que o indivíduo se apresente com 

um ser débil e grotesco, é capaz de conquistar um casamento e uma linda 

mulher caso seja privilegiado economicamente, como é o caso de João José 

Dias em O que fazem mulheres,: 

As pernas de João José eram dois cepos, postos em peanha 

a uma esfera armilar. Tão curtas eram elas, e tão desmesurados 

os pés, que me não seria dificultoso convencer-vos de que a 
natureza, em hora de travessura, fez da porção de matéria, 
destinada para perna e pé, duas partes iguais, juntou-as, e o 
ponto de junção denominou-o calcanhar. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 40, grifos meus) 

 A mulher, por seu turno, tem seu caminho vinculado quase 

que exclusivamente, pensando-se no século XIX, ao matrimônio, "carreira" 

semelhante a qualquer profissão e preocupação incessante, sendo que, um 

bom casamento era reconhecido pela sociedade pelas joias e roupas belas que 

a esposa usasse: 

[...] Ludovina era o primor da casquilhice, e do mais rico em 

gosto e droga. Para cada baile, para cada exposição do 
teatro lírico, um vestido não visto, só comparável aos que 
trajara antes, e sempre inferior aos que trazia depois. 
(CASTELO BRANCO, 1926, p. 64, grifos meus) 

Ao se casar, a figura feminina conquista estabilidade 

econômica, torna-se senhora de sua casa e passa a ser considerada adulta, 

além de responsável por seu comportamento moral e pela administração 

doméstica. No entanto, há uma diferença da instituição do casamento para o 

homem e a mulher, pois as mulheres são dadas em casamento, ou melhor, 

trocam de proprietário, enquanto os homens unem-se voluntariamente e 



continuam sendo donos de si próprios, além de, por meio do enlace, 

comandarem também a vida da esposa, como faz João José em O que fazem 

mulheres. 

É significativa a maneira como Ludovina define o tratamento 

que o marido lhe impõe: 

- Poucas filhas há tão respeitadoras como eu lhe tenho sido na 

qualidade de mulher. Tudo que há nesta casa, sr. Dias, seu tem 

sido, como seria, se eu aqui não fosse mais que uma pessoa 

estranha, sujeita à sua generosidade. A sua vontade é o móvel 
das minhas ações. Enquanto o senhor me concedeu a 

liberdade honesta, que meus pais me concediam, aceitei-a, sem 

lha agradecer, porque achei isso tão natural como absurdo e 

impossível o contrário. Logo que o senhor, sem me explicar a 

causa da sua mudança, de repente me afastou da 
sociedade, como se faz às pessoas incapazes de viverem 
nela, aceitei também, sem me queixar, o cativeiro, e 
suportei-o seis meses como uma mulher culpada que expia 
a culpa com paciência muda. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 

77, grifos meus) 

Diante dessa vida prisioneira, Ludovina segue o caminho mais 

comum: quando solteira, devia obediência ao pai; quando casada, concordava 

com os desmandos do marido, adotando a reclusão social. Sua situação lembra 

a das mulheres gregas que só podiam sair de casa para adquirir suas próprias 

roupas ou ir a uma festa religiosa e, mesmo assim, acompanhadas por algum 

membro da família. 

Considerando que as alterações impostas  à sociedade 

europeia, como o capitalismo e a urbanização intensificada, a comunidade 

portuguesa alterava-se, principalmente, em sua organização familiar. Havia 

maiores possibilidades à figura feminina como algumas liberdades e a 

ocupação de novos espaços, o que lhe permitia ter uma vida social mais 



intensa, sem excluir a administração do lar e os cuidados com o marido e os 

filhos.  

Segundo Ingrid Stein (1984, p. 76), o casamento passou a 

simbolizar, para a maioria das moças, uma maneira de obter um status social 

mais elevado, ultrapassando a mera vida doméstica, uma vez que a ascensão 

da burguesia trouxe para a sociedade uma maneira diferente de organização 

das vivências familiares e domésticas. No entanto, havia também um grande 

grupo de mulheres solitárias formado por aquelas que não conquistaram o amor 

de um homem, ou perderam-no por ser proibido pela família ou pela sociedade, 

e pelas viúvas, remanescentes de uma vida repleta de felicidade perdida ou de 

sacrifícios conjugais. 

Costumeiramente, essas mulheres solitárias partiam para uma 

outra atividade, ao perceberem que não se realizariam amorosamente, 

buscando auxiliar a felicidade de outras pessoas, sobrinhos, afilhados, crianças 

desprotegidas, jovens abandonados, isto é, a mulher dedicava-se à felicidade 

alheia, uma vez que a sua havia sido amputada. 

Diante disso, cabe frisar que o homem se encontrava diante ou 

da mulher que se entregava facilmente à sensibilidade, ou da que aceitava 

novas formas de pensar o amor, ultrapassando o discurso da Igreja, 

frequentemente misógino e enaltecedor da força viril masculina, determinando 

a função básica da mulher: a procriação. 

Muitas mulheres, portanto, estavam limitadas à necessidade do 

casamento e da família para conquistar a segurança social e a realização dos 

requisitos ideais da figura feminina, que se valia de atributos como a 

passividade, a submissão e a obediência. Em Luz coada por ferros (1995, p. 

140, grifos meus), Ana Plácido18, esclarece a situação da mulher e, em 

especial, a dependência feminina:  

                                                 

18 Ana Plácido nasceu em 1831 e aos  dezenove anos de idade, casou-se com Manuel Pinheiro 
Alves, vinte e três anois mais velho do que ela. Conheceu Camilo Castelo Branco em 1856 



Dependência! palavra maldita. Se não fosses tu, chamar-me-

iam ainda anjo, e santa, e o tipo da mulher nobre que conhece 

as suas faltas e chora não poder repará-las. Agora, que és tu? 

Uma criação diabólica! – Eva, cedendo à tentação da 

serpente, ouvindo as queixas do Adão, que, menos forte, se 
precipitou com ela.  

O casamento era uma forma de submissão da esposa ao 

marido e a autonomia dela era regida pelas leis que a mantinham em segundo 

plano, como se, sem a figura masculina, a mulher não tivesse nenhuma 

existência social. Para Schopenhauer (2000, p. 50, grifos meus), 

Os casamentos de amor são contraídos no interesse da 
espécie, não dos indivíduos. Os envolvidos presumem 
promover sua própria felicidade, mas o seu verdadeiro alvo 

é alheio a eles mesmos, na medida em que reside na 
produção de um indivíduo apenas possível por meio deles. 
Reunidos por esse fim, devem procurar doravante entender-se o 

melhor possível. Mas com muita frequência, o par unido pela 

ilusão instintiva que é a essência do amor apaixonado será, no 

que resta, de índole a mais heterogênea. Isso vem à luz quando 

a ilusão, como necessariamente tem de acontecer, desaparece. 

Em consequência, os casamentos contraídos por amor, via 
de regra, tornam-se infelizes, pois, por meio deles, se cuida 
da geração vindoura à custa da presente: Quien se casa por 

amores, ha de vivir com dolores [Quem se casa por amor, 
há de viver com dor], diz o provérbio espanhol. 

                                                                                                                                                     
com quem teve um envolvimento extraconjugal. O marido traído mandou-a para o Convento da 
Conceição, de Braga. Sem conseguir conter a paixão de Ana Plácido,  Pinheiro Alves abriu um 
processo de adultério em 1860. Ana Plácido foi presa em 6 de Junho na Cadeia da Relação do 
Porto, e Camilo Castelo Branco entregou-se em 1° de Outubro. Absolvidos em 16 de Outubro 
de 1861 o casal passa a morar em Lisboa, separam-se temporariamente por razões financeiras 
e, em 1863 passam a viver juntos novamente. A morte de Manuel Pinheiro Alves propiciou a 
Ana administrar a fortuna que o seu filho Manuel herdou do pai. Camilo Castelo Branco e Ana 
Plácido vão para o Porto e, depois, para a quinta de São Miguel de Ceide. Ana Plácido 
dedicou-se também à literatura, colaborou em diversas publicações, fez traduções, escreveu 
poesias e auxiliou o marido Camilo Castelo Branco. (CABRAL, 2003, p. 499 - 504) 



Essa visão pessimista do filósofo considera em parte o que era 

pensamento calcificado na mulher: O desejo de casamento estava vinculado a 

uma vida tranquila, ao lado dos filhos e do marido, ao qual ela se uniu por 

amor. No entanto outros valores, especialmente de ordem econômica, estavam 

em pauta. 

Assim, o casamento português, na burguesia ou na nobreza, 

resultava de ajustes econômicos, o que fazia da instituição, muitas vezes, uma 

farsa e causa possível da decadência social e moral lusitana.  Para a 

manutenção da ordem matrimonial, o Código Civil Português (1867, p. 163 -

164, grifos meus) estabelecia em seu Capítulo I do título II – Dos contratos em 

particular – intitulado “Dos direitos e obrigações gerais dos cônjuges”: 

Art. 1184 – Os cônjuges têm obrigação: 

1º. De guardar mutuamente fidelidade conjugal; 

2º. De viver juntos; 

3º. De socorrer-se e ajudar-se reciprocamente; 

Art. 1185 – Ao marido incumbe especialmente a obrigação 
de proteger e defender a pessoa e os bens da mulher, e a 
esta de prestar obediência ao marido; 

[...] 

Art. 1187 – A mulher autora não pode publicar seus escritos 

sem o consentimento do marido, mas pode recorrer à 

autoridade judicial em caso de injusta recusa dele; 

[...] 

Art. 1189 – A administração de todos os bens do casal 
pertence ao marido, e só pertence à mulher na falta ou no 

impedimento dele; 



Art. 1190 – A mulher administradora, na ausência ou no 

impedimento do marido, não pode alienar bens imobiliários sem 

autorização do conselho de família, com assistência do 

ministério publico; 

[...] 

Art. 1192 – A mulher casada não pode estar em juízo sem 

autorização do marido, exceto algumas situações referidas; 

Art. 1193 – A mulher não pode, sem autorização do marido, 
adquirir ou alienar bens, nem contrair obrigações, exceto 
nos casos em que a lei especialmente o permite. 

Ludovina e o marido João José Dias, em O que fazem 

mulheres, respeitam o artigo 1184 do Código Civil Português de 1867, mas 

Angélica, do mesmo romance, não obedece à determinação de “guardar a 

fidelidade conjugal”.  

Já Filomena, em O que fazem mulheres, segue à risca o que 

determina o artigo 1189, uma vez que administra os restos dos bens que 

sobraram, quase nada, do casamento com Carlos na ausência dele, contraindo 

obrigações para poder sobreviver e alimentar os filhos, prerrogativa salva nas 

exceções que prevê o mesmo artigo. 

 Observe-se que todos os artigos selecionados do Código Civil 

Português de 1867 favorecem a figura masculina e o casamento apresentado 

como uma aliança para preservar bens e garantir a estabilidade social, 

confirmando os valores patriarcais, segundo os quais a mulher é objeto de 

posse masculina.  

François Furet (1999, p. 11, grifos meus) explica que 

A regularidade dos costumes conjugais constitui a sua (da 

mulher) condição, juntamente com um sutil equilíbrio entre as 

inclinações amorosas dos indivíduos e a união dos patrimômios. 

A raridade do divórcio é um indício suficiente da solidez do 



laço matrimonial, traído, mas não desfeito pela eventual 
infidelidade do marido. Mais rara, a infidelidade da mulher 
fornece um rico material ao romance, que é o grande gênero 
literário do tempo. 

Assim, simulacro de escravidão, à mulher eram destinadas as 

tarefas domésticas e os cuidados com a família. Seus poucos divertimentos 

reduziam-se à leitura dos folhetins, trabalhos manuais e música. Simone de 

Beauvoir (1980, p. 359, grifos meus) complementa que 

[...] Porquanto o espírito permanece desocupado: é o 

divertimento absurdo tal qual o descreve Pascal; com a agulha 

ou o crochê, a mulher tece tristemente o próprio vazio de seus 

dias. [...] A mulher desocupada não tenta, entregando-se a 
isso, adquirir um domínio sobre o mundo, busca apenas 
desentediar-se. 

Caso a mulher não desejasse, se lhe fosse possível isso, um 

casamento que lhe tolhesse a alma, caber-lhe-ia, por exemplo, o destino da 

solteirice. No entanto, evitar o casamento não daria autonomia à mulher, uma 

vez que ficaria na dependência de seus pais, irmãos ou sobrinhos. Passaria, 

então, a ser a mãe moral dos sobrinhos, a enfermeira dos velhos pais, uma 

educadora e mãe aparente de seus alunos. Laura Carvalhais, em A mulher 

fatal, por exemplo, inicialmente não deseja o casamento e, tendo a irmã Júlia 

como modelo de comportamento vergonhoso, pede ao pai para ir para um 

convento: 

Laura, a outra filha, escutava as tias com ares de mui pesarosa 

e envergonhada. E dizia, com gestos de Sofonisba, que o 

padecer e morrer louvada e admirada era heroísmo; 

enquanto que a alegria criminosa de sua irmã, o pompear 
nos trens e sedas, o levantar-se da lama somente à altura 
do eixo da carruagem, causava-lhe grande amargura e 
vexame. Sentimentos dignos de suas quartas avós! (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 29, grifos meus) 



Além disso, não se casar imputaria à figura feminina a marca 

da incompetência por não ter sido capaz de conquistar um marido mesmo que 

fosse para um matrimônio catastrófico, por ser a meta feminina o casamento e 

não o amor a um homem, como, sob certo prisma, é o caso do enlace de 

Angélica. 

Para escaparem dos riscos que corriam por terem ficado 

solteiras, muitas mulheres optavam pelos conventos, nos quais, embora 

conquistassem alguma autonomia, clamavam ao Senhor sem grande devoção, 

confirmando o ditado popular: “Antes casada arrependida do que freira 

aborrecida”. Angélica e Ludovina, em O que fazem mulheres, por exemplo, 

refugiam-se no convento após a experiência catastrófica de um casamento 

movido pelas circunstâncias sociais que teria como resultado infalível a 

infidelidade e a infelicidade conjugal, respectivamente. 

Constituir uma família era, na verdade, o ideal feminino 

comum, mantendo o projeto burguês de família monogâmica por parte da 

mulher, uma vez que ao homem eram aceitáveis relacionamentos 

extraconjugais, prova infalível da virilidade masculina. O futuro das mulheres 

que se mantivessem solteiras era a velhice solitária em que a perda da 

juventude, dos sonhos e das esperanças de felicidade total se dissolveriam. 

Conforme Dante Moreira Leite (1979, p. 58, grifos meus),  

O matrimônio seria afetivamente insatisfatório, e a 
permanente frustração encontraria fuga no romance de 
folhetim, que representava, portanto, uma necessidade no 
sistema de repressões da época. A situação do homem era, 

sem dúvida, mais cômoda, pois o ambiente social permitiria a 

busca de relações afetivas mais satisfatórias, sem que por isso 

devesse renunciar ao respeito da família e da sociedade. Para 

ele, o castigo seria de outra ordem: viveria atormentado 
pela ideia de que sua mulher também pudesse traí-lo. Para 
o romântico, o pior de todos os castigos.  



À mulher cabia a castidade até o matrimônio e a fidelidade 

após ele. Enquanto para ela o adultério é pecado e crime, para o homem, não 

era um delito passível de castigos e restava à figura feminina a aceitação das 

traições do marido. 

Na Grécia Antiga, por exemplo, o adultério feminino era 

suscetível a severas punições, já que representava uma oposição à autoridade 

representada pelo marido e, também, um risco à legitimidade de possíveis 

filhos que continuariam a saga familiar. Por sua vez, lá o adultério masculino só 

seria punido caso a traição envolvesse a mulher de outro homem, que tinha, 

nessa situação, a prerrogativa de matar o ofensor se houvesse o flagrante. 

Havia, no entanto, permissão para as relações que envolvessem as cortesãs. 

Alexandre Kollontai (1982, p. 95, grifos meus) afirma que 

Durante muitos séculos a mulher foi valorizada, não pelas 

propriedades da sua alma, mas sim pelas virtudes femininas 

que exigia a moral burguesa da propriedade: à pureza, à virtude 

sexual. Não haveria perdão para a mulher que pecasse 
segundo o código da moral sexual. Por isso, os romancistas 
evitavam, com todas as precauções, a queda das suas 
heroínas preferidas, enquanto deixavam que as outras 
pecassem como os homens ainda que estes não perdessem 
por isso o seu valor moral. 

Ao homem são, portanto, permitidas aventuras que sanem 

suas angústias e necessidades outras, mas a figura feminina fica condenada à 

impossibilidade da plenitude amorosa, sendo apenas merecedora do amor 

romântico aquela que for pura e passiva. 

A mulher que ousa romper com o silêncio da submissão física 

e espiritual é condenada ao desprezo e à perseguição da sociedade do século 

XIX. Assim, a moral burguesa estabeleceu à mulher papéis de mãe santificada 

ou, às de categoria social menos elevada, o papel de objeto sexual. Segundo 

Le Goff (1992, p. 191 – 192, grifos meus) 



O aumento do comércio de sexo é um fenômeno que 
acompanha o crescimento das cidades e os bons burgueses 

preferem sustentar uma jovem para satisfazer o que a 

sociedade designar pelas suas “necessidades”, a submeter-se 

aos rigores de sexualidade procriadora. 

Enquanto competia aos homens o espaço público, às mulheres 

era permitido apenas o mundo privado, sendo de sua alçada tudo o que fosse 

pertinente à vida doméstica, chegando a ser denominadas de anjos do lar. 

Mudando apenas de lares, competia, na cultura do século XIX, à mulher sair da 

autoridade paterna para o domínio do marido, 

[...] O destino da mulher era o casamento e a maternidade; 

atribuições, ou melhor, funções que em nada mudavam a 

condição feminina, uma vez que a mulher continuava tutelada 
pelo marido e mantida como uma “menor”, “uma 
marginalizada” diante do poder constituído. (MOREIRA, 

2003, p. 52, grifos meus)  

Desse modo, o homem, predominantemente em todos os 

tempos, governou com supremacia em toda a sociedade, comportando-se no 

espaço do lar como o comandante que nunca deveria ser desrespeitado, 

ditando as normas e permissões que regiam a vida feminina. Em caso de 

desobediência por parte da mulheres, frequentemente elas eram apenadas com 

severidade, enquanto aos homens era permitido qualquer delito de ordem 

amorosa, especialmente o relacionamento com outras mulheres, o que lhes 

credenciava o status de sedutores irresistíveis. 

Eça de Queirós, por exemplo, descreveu os mecanismos da 

família em suas obras. Em O primo Basílio, o autor criticou o matrimônio 

burguês, mas defendeu a família patrilinear ao tornar alvo central da narrativa o 

adultério feminino, devidamente castigado conforme os ditames da instituição 

familiar. Logo, muitos casamentos simulam uma família, no pleno sentido da 

palavra, e escondem a farsa da instituição na busca de salvar as aparências da 

boa e tradicional família burguesa. 



4.2 A MULHER E O MITO 

 

O século XIX, marcado por profundas reivindicações sociais, 

apresentava a emancipação da mulher como meta secundária ao 

desenvolvimento do proletariado. No entanto, algumas figuras femininas 

procuravam associar essas duas lutas, a do proletariado, à da mulher, como é 

o caso da francesa Flora Tristan19, que em 1820 foi trabalhar como operária de 

uma oficina de litografia. 

Dessa forma, como já observado, a definição de amor vai se 

alterando ao longo dos tempos e o status feminino acompanha tais mudanças. 

Enquanto na Grécia a mulher limitava-se às funções de mãe ou prostituta, em 

Roma, não tinha poder de decisão. 

Na Idade Média, a figura feminina ganhou algum espaço em 

decorrência da ausência masculina proporcionada pelas constantes guerras, 

passando também a ter acesso às artes, mas se iniciou ao mesmo tempo a 

forte repressão à ela, frequentemente associada à imagem da bruxa20. Nessa 

época, as imagens da mulher constantemente giravam em torno de três 

tendências essenciais: a figura tentadora, associada à serpente e a Eva; a mãe 

de Deus, rainha dos apóstolos; e a pecadora resgatada, Maria Madalena. 
                                                 
19 Flora Tristan nasceu em 1803, em Paris, e muito jovem conheceu a pobreza com a morte do 
pai. Foi trabalhar como operária numa oficina de litografia e acabou casando-se com o 
proprietário aos 17 anos. Decepcionada com o casamento, Flora foi trabalhar como criada de 
uma família inglesa, viajou para a Inglaterra e acabou tornando-se uma grande revolucionária,  
precursora do movimento feminista e defensora do operariado 
 
20 Christiane Klapisch-Zuber explica a visão medieval da mulher a partir de três exemplos: O 
primeiro vem de um monge do século XII, Rupero de Deutz. Eva, enganada pela serpente, deu 
o fruto a Adão. "Ela já não mostrava desta forma sua personalidade abusiva, arrogante e 
insistente?, pergunta-se Ruperto. Dois séculos mais tarde, Boccaccio coloca na boca de 
algumas mulheres desamparadas por causa da peste as seguintes palavras: "Lembrem-se que 
somos todas mulheres, nenhuma de nós ainda é criança para não daber como as mulheres se 
ajeitam entre si e sabem se entender sem a ajuda de um homem! Nós somos volúveis, 
contraditórias, deconfiadas, covardes e medrosas [...]. Na verdade, os homens são os chefes 
das mulheres e sen a autoridade deles raramente algo que fazemos chegam a um fim 
louvável". E para terminar: " A mulher é fraca, ela vê no homem o que pode lhe dar força, da 
mesma maneira que a lia recebe sua força do sol. É por isto que ela é submissa ao homem, e 
deve estar sempre pronta para servi-lo". Não é um homem, mas uma contemporânea de 
Rupero, Hildegarda de Bingen, que escreve estas linhas no século XII. (LE GOFF,  2006, p. 
137) 



A caracterização da mulher, embora tenha se alterado 

gradativamente ao longo dos tempos, mantém frequentemente a perspectiva de 

que ela seja um elemento poderoso, principalmente por meio da artimanha da 

sedução e, por isso, ela deva ser controlada. 

Na Península Balcânica, por exemplo, muito antes da chegada 

dos povos de língua grega, a mitologia, assim como a religião, fundamentavam 

a representação da mulher a partir dos mitos da criação em que há sempre a 

imagem feminina primordial, como, por exemplo, as titânides. 

Enquanto as Vênus paleolíticas, primeiras das representações 

femininas, caracterizavam-se pelas formas opulentas dos seios, ventre e 

nádegas, bem distintas às da Deusa Mãe, representação da Natureza, a terra, 

as matas, os rios, os animais, no período Neolítico Médio, a imagem da Deusa 

Mãe passou a representar a terra fértil da qual se extraia tudo o que o homem 

necessitava, reinando absoluta como Senhora da fertilidade. 

Porém, essas culturas matrilineares acabaram sendo 

dominadas pelo Deus Macho, restando à Deusa apenas o papel de mãe, 

esposa ou filha dele, e o culto a ela tornou-se diminuído e paralelo, ocupando o 

segundo plano no panteão grego. A mulher era vista, então, desde Hesíodo até 

o século V a.C., como um grande mal, um castigo infringido aos homens por 

Zeus. 

Já no mito de Prometeu e de Pandora21, a mulher apareceu 

como um "presente" dado aos homens. Hesíodo conta que ela foi moldada  

                                                 
21 Prometeu era um dos titãs, raça gigantesca que habitou a terra antes do ser humano. Seu 
irmão, Epimeteu, e ele foram incumbidos de  fazer o homem com a condição de assegurar a 
ele e aos outros animais a preservação. Epimeteu atribuiu a cada animal dons específicos , 
mas, quando chegou a vez do homem, não havia mais atributos a distribuir. Prometeu subiu ao 
céu, acendeu sua tocha no carro do sol e trouxe o fogo ao homem. Com esse dom, o homem 
assegurou o domínio sobre todos os outros animais. Júpiter, para punir  Prometeu e Epimeteu 
pela ousadia de roubar o fogo, enviou-lhes  a mulher, que até então não havia sido criada. 
Chamava-se Pandora e Vênus lhe deu a sedução, Mercúrio, a persuasão e Apolo, a música. 
Epimeteu aceitou o presente de Júpiter e vivendo com Pandora, avisou-a para nunca abrir a 
caixa  em que guardava os bens  e maldades dele. Pandora abriu a caixa e espalhou por toda 
parte as pragas que perturbaram o mundo, restando na caixa apenas um bem: a esperança. 
Na versão de Hesíodo, para castigar os homens mortais que possuíam o fogo,  Zeus mandou o 
filho de Hera, Hefesto,  criar uma mulher fascinante, a qual foi moldada com atributos dados 
pelos deuses e que a tornaram irresistível. Pandora  (pan = todos, dora = presente), como foi 



semelhantemente às deusas nas feições e que os demais deuses e deusas 

concederam-lhe ainda muitos dons: 

 Disse assim e gargalhou o pai dos homens e os deuses; 

 ordenou então ao ínclito  Hefesto muito velozmente 

terra à água misturar e aí pôr humana voz e 

força, e assemelhar de rosto às deusas imortais 

esta bela e deleitável forma de virgem; 

e a Atena ensinar os trabalhos, o polideláleo tecido tecer; 

e à áurea Afrodite à volta da cabeça verter graça,  

terrível desejo e preocupações devoradoras de membros. 

Aí pôr espírito de cão e dissimulada conduta 

determinou ele a Hermes Mensageiro Argifonte. 

Assim disse e obedeceram Zeus Cronida Rei 

Rápido o ínclito coxo da terra plasmou-a 

conforme recatada virgem, por desígnios do Cronida; 

 Atena, deusa de glaucos olhos, cingiu-a e adornou-a;  

deusas Graças e soberana Persuasão em volta 

do pescoço puseram colares de ouro e a cabeça,  

com flores vernais, coroaram as bem comadas Horas  

e Palas Atena ajustou-lhe ao corpo o adorno todo.  

Então em seu peito, Hermes Mensageiro Argifonte  

mentiras, sedutoras palavras e dissimulada conduta 

 forjou, por desígnios do baritonante Zeus. Fala  

o arauto dos deuses aí pôs e a esta mulher chamou  

Pandora, porque todos os que têm olímpia morada  

deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão.  

(HESÍODO, 2006, p. 25 - 26) 

Hermes, especificamente, lhe pôs no coração a perfídia e os 

discursos enganosos, além da curiosidade que a fez abrir a caixa, espalhando 

                                                                                                                                                     
nomeada por Hermes, foi dada de presente a Epimeteu, que, ignorando a advertência de 
Prometeu,  aceitou a mulher, juntamente com um jarro dado como presente de núpcias, onde 
Zeus depositou o resto de sua vingança. Curiosa que era Pandora, ela abriu o jarro e fechou 
rapidamente, porém houve tempo para que as desgraças se espalhassem pelo mundo e a 
calamidade afetasse a humanidade. No entanto, ainda restou no jarro o bem da esperança. 
(BRUNEL, 1997, p. 784-793) 
 



males pelo mundo e, por isso, a mulher foi considerada a origem dos tormentos 

da humanidade. 

Por seu turno, Afrodite22 faz-se temida por ser implacável e 

terrível com aqueles que despertam seus desafetos, mas sabendo ser doce e 

generosa com aqueles que ama. 

Por meio da tradição judaico-cristã, o comportamento negativo 

de Eva condenou a figura feminina a um mundo de culpas, sendo a mulher 

indigna de confiança, moralmente inferior e de índole maldosa. Desde o Velho 

Testamento (2001, grifos meus) em Eclesiastes 7:26, 28, concebe-se a mulher 

como um mal: 

Eu acho a mulher um pouco pior do que a morte, porque 
ela é uma armadilha, cujo coração é um alçapão e cujas 
mãos são cadeias. O homem que agrada a Deus foge dela, 

mas ao pecador ela o aprisionará ... enquanto eu estava 

procurando, e não estava encontrando, achei um homem 

correto entre mil, mas não encontrei uma só mulher correta 

entre todas elas. 

A Bíblia católica (2001) em Eclesiastes 25:19, 24, defende 

claramente que “Nenhuma maldade está mais próxima do que a maldade de 

uma mulher [...] O pecado começa com a mulher e, graças a ela, todos nós 

devemos morrer”. Como precisamente afirma Anatole France (1928, p.8-9): "Le 

christianisme a beaucoup fait pour l’amour en faisant un péché".  

Já os rabinos judeus listaram nove maldições infligidas às 

mulheres, como resultado da Queda: a morte, o peso do sangue da 

menstruação e da virgindade, peso da gravidez, as dificuldades do parto, e de 

                                                 
22 Afrodite é a deusa mãe em muitas tradições. Há a Afrodite Uraniana, que nasceu da espuma 
do mar após Cronos castrar Urano, pai de Afrodite, e também tem-se a Afrodite Pandemos 
nascida de Zeus e Dione. Todos os deuses se apaixonavam por ela que os desprezava. Como 
vingança, Zeus a fez casar-se com Hefesto, o ferreiro divino, filho de Hera e Zeus, a divindade 
do fogo, dos metais e da metalurgia. AFrodite começa a trair o marido o qual a cobria de jóias, 
inclusive um cinto com filigranas de ouro que, quando ela usava, ninguém resistia a seus 
encantos. (BRUNEL, 1997, p. 20-25) 



educar crianças, a cabeça coberta como no luto, o furo na orelha como marca 

de escravidão permanente, ela não deve ser tomada por testemunha.  

O apóstolo Paulo (1 Cor 11,10) afirma “pois o homem não 

procede da mulher e sim a mulher do homem; nem o homem foi criado para a 

mulher, senão a mulher para o homem; deve, pois, a mulher usar o sinal de 

submissão”. São Paulo, no Novo Testamento (I Timóteo 2: 11,14, grifos meus), 

afirma: 

Uma mulher deve aprender em calma e total submissão. Eu 

não permito a uma mulher ensinar ou ter autoridade sobre um 

homem; ela deve ser calada. Porque Adão foi feito primeiro, e 

depois Eva. E Adão não foi o que perdeu, foi a mulher que 
perdeu e se tornou pecadora. 

Para encerrar a sequência de definições parciais sobre a figura 

feminina, alicerçadas pelos dogmas da fé, ainda hoje os judeus ortodoxos 

recitam em tom de alívio: “Abençoado seja Deus, Rei do universo que não nos 

fez mulher”.  

As tradições religiosas, então, destinaram à figura feminina o 

mito da inferioridade da mulher que, por ter desencadeado o pecado original, 

poderia ser considerada um ser inferior, propagador de desgraças e 

desencadeador de sofrimentos. Essa condição feminina é um tema reincidente 

dentro da Literatura, revelando ao mundo a situação da mulher e a maneira 

como é vista em momentos histórico-culturais específicos, sendo representada 

prioritariamente como anjo na literatura clássica e romântica, até chegar à 

mulher estigmatizada como prostituta ardilosa nas literaturas realista e 

moderna. 

Na tradição cabalística, Lilith23 seria o nome da mulher criada 

antes de Eva, ao mesmo tempo que Adão, não de uma costela de homem, mas 

                                                 
23 Na Cabala, Lilith é vista como a serpente que induziu Eva a comer o fruto proibido; no 
folclore hebreu medieval, é a primeira esposa de Adão que o abandonou por desejar a 
igualdade de tratamento e não admitir sua posição inferior frente ao homem. Assim, ela juntou-
se aos anjos caídos, casou-se com Samael e fez Adão cair em adultério. Na antiga 



formada diretamente da terra. Ela se tornará instigadora de grandes conflitos e 

amores ilegítimos; a perturbadora de leitos conjugais, assim como faz a 

personagem Cassilda Arcourt em A mulher fatal:  

Àquele tempo, quem quer que fosse, era desconhecido o 

amoroso de Cassilda. Sabia-se que, seis meses antes, um 

duque francês, filho doutro duque do Império, saíra de Lisboa 

importunado por credores, que o enxovalhavam nas praças. O 
duque de *** desonrara-se para manter à esposa do seu 
compatriota as regalias que lhe deixara o seu antecessor 
decaído da graça. O sucessor do duque, se existia, era menos 

fátuo que os outros: em geral, os amantes de Cassilda 

alardeavam sua fortuna pendurando a fotografia dela de par 
com o retrato duma esposa prometida, com o duma amiga 
de infância, com o duma parente respeitável, e com o de 
sua mãe. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 155, grifos meus) 

Enquanto Filomena, em A mulher fatal, representa, ademais, a 

mulher desdenhada ou abandonada por causa de outra, Cassilda Arcourt, como 

Lilith simboliza os ódios contra a família, a repulsão aos casais e aos filhos.  

Espírito maligno identificado com a noite, Lilith é ora 

representada como uma prostituta de seios secos, que não podia ter filhos; ora 

como uma linda jovem com pés de coruja, o que identificava sua vida 

noctívaga. É uma ninfa vampiro da curiosidade, que a seu bel-prazer arranca 

ou recoloca os olhos, e a que dá aos filhos do homem o leite venenoso dos 

sonhos. Nesse mesmo perfil de Lilith, Cassilda atrai os homens pelo que 

desperta neles e os leva com ela, como foi o caso de Carlos Pereira, o qual 

abandonou o lar, a esposa e os filhos à sorte para seguir seu desejo irresistível 

de possuí-la. 

A literatura tem maior interesse sobretudo por Lilith revoltada, 

que, na afirmação de seu direito à liberdade, ao prazer e à igualdade em 

relação ao homem, perderia a si própria, assim como deixaria de ter também 
                                                                                                                                                     
Mesopotâmia, Lilith é associada a um demônio feminino, portadora de doenças e de 
desgraças. (BRUNEL, 1997, p. 583-585) 



aqueles que encontra. Cassilda Arcourt, por exemplo, desfaz-se inicialmente de 

sua liberdade quando se envolve com Carlos e, depois, ao se separar 

definitivamente dele, explora outro homem e recompõe sua existência como se 

tivesse cumprido apenas uma etapa de seu destino. 

Portanto, a mulher, para caracterizar seu lado feminino, deve 

reprimir ou rejeitar o modelo Lilith, conforme a convenção social burguesa, 

enquanto Eva, que representa dependência, culpa, curiosidade, fraqueza, 

inferioridade, emotividade, deve ser seguida como exemplo de comportamento 

submisso femininil.  

Enquanto Lilith simboliza a natureza instintiva feminina, Eva é 

a imagem da obediência às leis de Deus, modelo ideal de mulher a ser seguido 

como padrão de conduta feminina, o oposto de Lilith, símbolo de liberdade, 

independência, igualdade, desejo, sensualidade, instintividade, opinião, rancor, 

vingança, inveja, solidão e morte. Esse comportamento de Lilith, portanto, 

estaria refletido em Cassilda e a figura de Eva, em Filomena, ambas 

personagens de A mulher fatal como comprova a caracterização que o narrador 

atribui a elas, respectivamente:  

Cassilda, a exterminadora, tinha direito à benquerença da 

Fatalidade que lhe ervara o punhal com que ela coava aos 

corações as nevralgias dilacerantes. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 216) 

A virtuosa senhora ... mentiu. O termo é duro; mas perdoe-mo a 

sua piedosa indulgência. Os santos também se desviaram do 

prumo da verdade, quando a inexatidão agravava o seu martírio. 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 204) 

Eva, a primeira mulher conforme o Cristianismo, originou-se a 

partir da costela de Adão, o que os tornava uma só carne, e teria sido criada 

depois que Lilith o abandonou por querê-la subordinada a ele.  Na literatura 

rabínica, a primeira mulher de Adão, Lilith, foi criada do mesmo barro que ele, 



portanto, igual a Adão, mas diferente de Eva, parte dele e, logicamente, a ele 

submissa.  

Considerada a primeira mulher e mãe de todos os que vivem, 

Eva é subordinada a Adão, mas o leva ao pecado causador da expulsão do 

paraíso, culpa que ela carregará eternamente, fonte da separação entre espírito 

e corpo norteadores do preconceito e da rigidez dos valores vinculados à 

mulher e ao sexo. Nesse sentido, Filomena também seduzirá Carlos sem 

intenção direta, como Eva, mas o fará pelo mistério que sua imagem apresenta 

a ele: 

- Amei. Parece-me que amei. Deparou-ma um acaso ... Aí vai 

a história. Estava eu em Viseu, onde me chamavam interesses 

comerciais. Encontrei um condiscípulo que me levou a um baile 

do Antônio de Albuquerque. Uma elegante mulher vestida de 
meio luto, e não dançava. Perguntei quem era. Simpatizei com 

a viúva melancólica. Pedi que me apresentassem. Recebeu-se 

atenciosa, mas friamente. Falou-me ... Era a primeira mulher 

de espírito que eu ouvia. O tom da voz melodiosa quadrava 
com o luto de vestir e o triste dos pensamentos. Não sei 

como foi, meu amigo. Fiz-me também lúgubre. Começaram as 

lágrimas a envidraçar-me os olhos e ... (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 125, 126, grifos meus) 

Para reforçar esses valores, o Cristianismo apresentou Maria, 

a que concebeu um filho sem pecado. A figura de Maria, mãe de Jesus, torna-

se elemento principal de tributo de grande respeito uma vez que, na 

cosmogonia cristã, concebe o próprio Filho de Deus, destacando-se-lhe como 

virtudes principais a humildade e a obediência. Observe-se no Novo 

Testamento, n'O Cântico de Maria:  

Então disse Maria:  

A minha alma engrandece ao Senhor,  

e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,  

porque contemplou na humildade de sua serva.  



Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-

aventurada. (Lucas, 1:46-48)  

Logo, por um lado, destaca-se a visão do universo feminino 

envolto de desejos, prazeres e perversões e, por outro, a despretensão, 

sujeição e docilidade.  

O mito de Lilith, assim como o de Maria, também resiste no 

inconsciente da humanidade à margem do processo sóciocultural e, em termos 

religiosos, Lilith é inscrita como a condutora do mal, dos desvios de 

comportamento, da versão demoníaca do feminino, o retrato avesso de Maria. 

A mulher na literatura, e não só na literatura, desempenha papéis de santa, 

bendita, doce, pura, representante da divindade, simbolizando Marias, 

especialmente a mãe de Jesus ou, então se converte numa mulher demoníaca, 

monstro que não se deixaria dominar pela sociedade patriarcal e, por isso, dela 

excluída ou discriminada. 

É comum o homem associar a figura feminina, principalmente 

se esposa consumada, à mulher íntegra e ao mito de Maria – personagem 

bíblica.  Ao perceber que a figura feminina também pode se deixar corromper, o 

homem, sujeito do discurso e do comando sócio-político, disponibiliza para ela 

a categoria de objeto passível de domínio e manipulação temíveis, desde as de 

caráter psicológico até sexual. 

O patriarcado instituiu um sistema jurídico em que a autoridade 

e os direitos sobre os bens e as pessoas obedecem a uma regra de filiação: 

patrilinear, se este poder estiver nas mãos do homem, e matrilinear, se os laços 

genealógicos passam pelas mulheres, como se pode perceber no Código Civil 

Português de 1867.  

A clássica oposição entre fadas e bruxas, o maniqueísmo 

sempre reforçado por uma visão dialética que patrocina a convivência do Bem 

e do Mal, segue a receita tradicional em que a bruxa jamais reflete sobre seus 

atos, ou ainda destrói-se, motivada pelo sentimento de vingança. 



O pendor para o Mal atribuído à figura feminina possui, como já 

se viu, uma longa tradição, conforme se pode ler em Eclesiástico 25, 26: “Toda 

a malícia é leve em comparação da malícia da mulher; sobre ela caia a sorte 

dos pecadores”. Desde o mundo greco-romano ofereciam-se imagens da figura 

feminina que alimentavam essa ideia misógina, como por exemplo, o mito de 

Pandora. Observe como é evidente a diabolização da mulher nessa referência 

de Zeus24 a Pandora, presente enviado por ele aos homens: “Um mal em que 

todos se deleitarão em rodear de amor para a sua própria desgraça” 

(NOGUEIRA, 1995, p. 78). 

Lilith figura o lado sombrio feminino tornado temível por ser 

reprimido da consciência. A humilhação perante a postura masculina 

representada por Adão associa-se à desforra da mulher atraente e 

exterminadora, como faz Cassilda Arcourt com Carlos Pereira em A mulher 

fatal. Ao receber, por exemplo, uma carta de Carlos se declarando 

amorosamente, ela responde desdenhando do sentimento do rapaz, 

considerando-o mais um a cair em suas malhas de sedução, como realmente 

ocorrerá: 

Pouco depois das informações muito de servir, chegou o 

carteiro com a réplica aos versos de Musset. Lastimava-se ele, 

queixando-se da injustiça, e obtestando Deus sobre a 

sinceridade de sua paixão. Da aleivosa de hipócrita, constante 

do primeiro verso, defendia-se aquele abatido espírito com 

tamanho zelo e cópia de argumentos que nem um varão justo 

caluniado de salteador. Cassilda, na correnteza da leitura, 

quantas vezes diria de si consigo: “Este homem, se não é 

parvo, é velhaco de marca!” Infelizmente, não era velhaco 

nem parvo ... Era homem. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 162, 

grifos meus) 

                                                 
24 Segundo Hesiodo (2006, p. 25), Zeus disse: Filho de Jápeto, sobre todos hábil em tuas 
tramas,/ apraz-te furtar o fogo fraudando-me as entranhas;/ grande praga para ti e para os 
homens vindouros!/ Para esses em lugar do fogo eu darei um mal e/  todos se alegrarão no 
ânimo, mimando muito este mal.  



Porém, a imagem de Lilith não pode ser apenas vinculada à 

expressão demoníaca, mas também a um denso erotismo feminino que leva os 

homens ao êxtase ou à ruína. Assim, avaliando por um determinado prisma, é 

frequente a imagem da figura feminina associada à ideia de crime e pecado, 

uma vez amalgamados o amor e a ilegalidade do sentimento. Dessa maneira, o 

que seria um anjo sublimador converte-se na imagem satânica da 

exterminadora da paz dos corações masculinos, como o que faz com os 

homens Cassilda Arcourt em A mulher fatal: 

Estava em uma frísia. Não se vestia ... despia-se com 
riquíssimo impudor. Bela como os demônios que apareciam 

aos anacoretas da Ístria. Petulante de altivez como só 
costumam sê-lo as perdidas que não têm outra vingança 

senão o despejo. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 156, grifos 

meus) 

As mulheres, ou vítimas, ou rés, são, em qualquer caso, 

elementos centralizadores da desgraça, sejam elas fracas e acatadoras do 

sofrimento, ou figuras misteriosas capazes de transformar o amor, que as 

desgraçou, em força competente para a vingança. 

No final da Idade Média, em que o período feudal começava a 

ruir, literariamente havia um desfile de esposas adúlteras e de comportamentos 

irregulares, como muito bem satiriza, por exemplo, Gil Vicente na Farsa de Inês 

Pereira. Porém, muitos autores focalizavam o sentimento amoroso numa 

perspectiva unilateral, isto é, visando à realização não do amor em si, mas da 

estabilidade econômica e social. Tal comportamento, que a literatura reproduz, 

é alicerçado por ideias e influências do contexto sóciocultural aliado aos 

conceitos de valores e de moral vigentes na época, como os de religião e de 

família.  

Nesse mundo, real ou ficcional, o campo de manifestação 

destinado à figura feminina era contido em limites estreitos, quando não eram 

totais, e a sua impotência essencialmente mantida para que o sistema social se 

movimentasse.  



No intuito, talvez, de registrar o papel da mulher no século XIX, 

Camilo Castelo Branco, por meio de um olhar masculino, observa atentamente 

e destaca, mediante à acumulação de um variado repertório, as mais diversas 

circunstâncias amorosas das quais a figura feminina é, muitas vezes, vítima. 

Em conflitos novelescos repletos de tramas, culpas, vinganças, forças ocultas, 

fragilidades juradas, sofrimentos generalizados das mais diferentes criaturas e, 

quiçá, dos leitores também, Camilo converge à reunião de todos para o mesmo 

sentimento: o Amor. 

A figura feminina construída pelos autores românticos resulta 

de um mundo imaginário essencialmente masculino e da observação limitada 

dos valores da mulher que reflete o olhar minimizador que o homem alimenta 

em relação à realidade feminil. Similar a um títere, a mulher é dominada pelo 

narrador em todas as suas atitudes, falas, pensamentos, desejos que 

mimetizam, ou tentam, os novos horizontes proporcionados às mulheres. 

É o caso de Ludovina em O que fazem mulheres, que, 

ironicamente, tem em seu nome próprio a referência ao brinquedo, ludus, em 

latim, “jogo, divertimento”, conforme o dicionário Houaiss (2001, p. 1789), unido 

à “-vina”, “instrumento hindu de cordas dedilháveis, com predominância de uso 

melódico”, segundo o mesmo dicionário (2001, p. 2862). Ela torna-se um 

brinquedo nas mãos dos pais e do marido que veem nela apenas uma criança 

que não deseja crescer e, por isso, deve ser dominada como um instrumento 

nas mãos hábeis de quem sabe comandar a música: 

Anuia o cônjuge, folgazão no rosto, e zangado por dentro. O 

bom siso dizia-lhe que sua mulher era uma criança, vezada a 

bailes, e ainda verde para gostar da quietação doméstica. Bem 

via ele a inocente alegria com que Ludovina andava nos 

honestos brinquedos, e o desapercebimento, se não desprezo, 

com que ela aceitava as louvaminhas dos primos.  

[...] 

Ludovina disse um dia a sua mãe: 



- Estou casada há treze meses, e sinto-me velha. Até aqui 
obedeci como criança, a minha mãe, a meu pai, e a esse 
homem, que entrou na nossa família com certa autoridade 
que me intimidava. Eu fui sempre dócil, dócil até a 

pusilanimidade. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 59 e 75, grifos 

meus) 

Essas figuras femininas ficcionais muitas vezes se tornam 

modelos para as mulheres do século XIX, sem a consciência das leitoras de 

que as personagens são seres subjetivos manipulados pela mão masculina 

autoral. É o que ocorreu a um grande número de leitoras da obra de Camilo 

Castelo Branco, principalmente às que não sabiam ler e que dependiam da 

leitura de outras pessoas que, no tom de voz, levavam suas ouvintes a crer 

num mundo propagado como ideal. 

A projeção das leitoras nas personagens femininas camilianas 

é um dos fatores do grande sucesso do autor, o qual afirma que sua literatura 

se norteia pela experiência vivida: “Eu não tenho imaginação, tenho memória, 

memória do que vi, do que senti, do que experimentei” (CASTELO BRANCO, 

1858, p. 79). Sendo assim, pode-se afirmar que muitos casos experimentados, 

vividos ou testemunhados pelo autor são tornados ingredientes de sua vasta 

obra e a vivência afetiva de Camilo Castelo Branco ganha eternidade em suas 

páginas de amores impossíveis e aventuras sentimentais proibidas. 

Sua experiência sentimental caracteriza-se por grandes 

complicações, como, por exemplo, seu envolvimento com Ana Plácido, 

protagonista de um escândalo passional com Camilo Castelo Branco, aquele 

que seria seu companheiro por toda a vida.  

Após uma luta incansável pela união com Camilo Castelo 

Branco, Ana Plácido superou as barreiras impostas e alterou o comportamento 

passivo feminino, chegando a colaborar, já como autora, em O Ateneu, em 

1859; O Nacional e Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, em 1860; O 

Futuro, do Rio de Janeiro, em 1862/63; O Civilizador, em 1865; A Esperança, 



em 1865/66; Gazeta Literária do Porto, em 1868; Almanaque da Livraria 

Internacional, em 1873. 

Valendo-se ora de pseudônimos masculinos, ora de suas 

iniciais apenas, Ana Plácido, estimulada pelo marido Camilo Castelo Branco, 

ousou desafiar a propriedade masculina da escrita. Em 1863, publicou Luz 

Coada por Ferros, assinando, finalmente, Ana Augusta Plácido. Em 1871, Ana 

Plácido, pelo pseudônimo Lopo de Sousa, escreveu Herança de Lágrimas, 

romance de amor que envolve dois adultérios, situação conflituosa relatada por 

meio de cartas que a protagonista escreve a uma amiga. É importante salientar 

que o recurso aos nomes falsos masculinos por parte das autoras era muito 

comumente empregado pelas mulheres que desejavam publicar seus textos.  

Em sua atividade literária, Ana Plácido também se dedicou a 

algumas traduções, porém acabou abandonando o mundo das letras para 

cuidar exclusivamente do lar, de um filho louco e de outros dois 

inconsequentes. Até hoje, a esposa de Camilo Castelo Branco, como costuma 

ser reconhecida nos manuais de literatura, não foi alvo de um estudo valorativo 

por parte da crítica e da pesquisa literária brasileira ou portuguesa, seja ela 

feminista ou não. 

Cabe destacar que a escrita feminina do século XIX, mesmo 

que obscurecida ou esquecida por completo dos compêndios literários, 

apresenta alguns nomes audaciosos que dedicavam seus escritos, 

principalmente, a um público feminino, versando sobre questões amorosas que 

as mulheres da época vivenciavam ou sonhavam no espaço limitado ao 

doméstico.  

François Furet (1999, p. 11, grifos meus) em seu estudo sobre 

o Romantismo afirma que 

A Revolução Francesa, em certo sentido, indicou-lhes (às 

mulheres) o caminho: o general Bonaparte, que lhe confiscará a 

mensagem, tem um espírito patriarcal, como o da ilha onde 

nasceu; honra a família, colocada sob a autoridade do pai mas 



vigiada pela mãe, pilar da ordem privada, que é por seu turno 

condição da ordem pública. A religião, necessidade 

inseparavelmente social e moral, completa a sua visão do 

universo sobre o qual tenciona reinar. Não regressa de maneira 

nenhuma à ordem orgânica do passado. Mas rodeia a ordem 
burguesa de preocupações conservadoras extraídas de 
antigos costumes mediterrâneos. 

A mulher da época romântica não subscreverá todos os 

preceitos derivados da origem corsa de Napoleão. Mas 
encarnará bastante bem as virtudes da família burguesa, 
formada sob o Antigo Regime na escola da solidariedade e 
sob o signo da promoção social dos filhos, menos brilhante 
do que a família aristocrática, mas mais unida e mais 
afetuosa. 

Segundo Isabel Nobre Vargas (1995, p. 192), no final do século 

XVIII, a sociedade portuguesa já apresenta sinais de alterações. Os salões 

literários surgem e nesse espaço convivem homens e mulheres que se tornarão 

figuras representativas da cultura lusitana. 

Sendo anfitriã das reuniões, a mulher podia apresentar suas 

idéias e exprimir suas competências literárias sem a necessidade de artifícios 

para esconder sua identidade feminina vestindo-se como homem e adotando 

nomes masculinos para poder participar da vida intelectual da sociedade. 

Nessas ocasiões havia um pouco do melhor da cultura: música, poesia, 

debates, jogos, canto e a mulher podia exprimir suas opiniões e partilhar 

conhecimentos. 

Isabel Nobre Vargas (1995, p. 193, grifos meus) relata que a 

origem dos salões 

[...] remonta ao século XVIII nos primeiros núcleos que se 

reúnem nos conventos. Em Lisboa adquiriram um lugar digno 

de nota os conventos de S. Vicente de Fora e o de S. Bento. 
No primeiro, como nos revelou nas suas memórias José 



Liberato Freire de Carvalho, floresceu um importante centro 
ilustrado – referenciado como o dos “filósofos” – o qual, ao 
longo de vários antes de 1820, colocou em convivência alguns 

nomes conhecidos tais como Bocage e outras figuras como, por 

exemplo, os liberais Filipe Ferreira de Araújo, Bento Pereira do 

Carmo e Hermano Braacamp do Sobral. Entre 1820 e 1823 foi o 

convento de S. Bento o local de eleição para onde convergiam 

alguns liberais.  

[...] 

No Porto também se sabe que os prelados do Paço reuniam nos 

seus salões a mais distinta sociedade do seu tempo. 

Além disso, Isabel Nobre Vargas (1995, p. 193) afirma que o 

mais famoso destes cenáculos teria sido o da Marquesa de Alorna em sua casa 

de Benfica.  Daí para a frente, os salões proliferaram em Portugal e, no século 

XIX, ainda ocorriam reuniões que contavam com nomes como o de Camilo 

Castelo Branco. 

Em Paris, as mulheres que dirigiam os salões pertenciam a 

classes superiores e, além de produzirem literatura escrevendo romances ou 

fazendo traduções, eram habilidosas com a palavra nas conversas e com isso 

manipulavam e seduziam seus alvos. Dessa maneira, as mulheres ampliam 

seus horizontes, saem do lar e passam a produzir cultura, embora o poder 

político ainda esteja sob o domínio masculino. O status feminino vinculado à 

inferioridade ganha novo tratamento que amplia a visão da mulher 

mãe/esposa/dona de casa ideal, casta, pura, quase acéfala. 

Ainda assim, o trabalho feminino fora do ambiente doméstico 

não era admitido com bons olhos, a não ser que a mulher se dedicasse à 

função de lecionar.  Trabalhar fora de casa era sinônimo de necessidade 

econômica e isso desmerecia a figura masculina, uma vez que simbolizava o 

fracasso do homem para sustentar a família. 



Na literatura do século XIX, a mulher, via de regra, aparece 

sob a chancela masculina e o trabalho externo ao lar raramente é tematizado. 

Obras de Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco estão repletas dessas 

mulheres “domésticas” e “domesticadas” pelo homem, como é o caso de 

Amélia, em O crime do padre Amaro, e Estela, em A mulher fatal. 

Apenas as mulheres de castas inferiores se submetiam, sem o 

olhar preconceituoso da sociedade, aos serviços remunerados de empregadas, 

governantas, cozinheiras, como Juliana e Joana de O primo Basílio, de Eça de 

Queirós, ou as falidas ou abandonadas pelos maridos como Filomena em A 

mulher fatal, de Camilo Castelo Branco. 

Agir, para a mulher, era possível também por meio da 

filantropia e da religião. Assim, os papéis femininos giravam ao redor da 

caridade ou da perversidade, sendo, quase sempre, as figuras femininas 

dominadas pela mão do homem, elemento ativo da relação. Freud (2006, p. 

3080, grifos meus) afirma que  

A mulher reconhece o fato da sua castração e, com ele, 
também a superioridade do homem e a sua própria 
inferioridade; mas revolta-se igualmente contra este 
desagradável estado de coisas. 

De tal atitude díspar partem três caminhos evolutivos: o 
primeiro conduz ao afastamento geral da sexualidade [...] Se 

adota o segundo caminho, aferra-se numa tenaz auto-
afirmação da masculinidade ameaçada (nela mesma); 
conserva até uma idade imprevisível a esperança de que, 

apesar de tudo, poderá chegar alguma vez a ter pênis, 

convertendo-se este na finalidade crucial da vida, até ao ponto 

de a imaginação de ser realmente um homem domina com 

frequência largos períodos de sua existência [...] Só uma 
terceira evolução, bastante complexa conduz finalmente à 
atitude feminina normal, na qual toma o pai como objeto e 
alcança, assim, a forma feminina do complexo de Édipo. 



A busca por dinheiro afasta o homem do ambiente partilhado 

com a família e favorece a clausura doméstica feminina. Quase exilada da vida 

externa ao lar, a mulher sobrevive à pressão social do século XIX em que as 

funções masculina e feminina estão bem delimitadas e a desobediência aos 

papéis socialmente estabelecidos viabiliza punições em decorrência da coerção 

social. 

Nina Baym (1992, p. 124) considera que, no século XIX, o 

“culto da domesticidade”, foi amplamente tematizado pela literatura de autoria 

feminina, como um ambiente de realização do homem, em seu poder absoluto, 

e da mulher, mas apenas na virada do século houve a conscientização de que 

o espaço físico do lar funcionava como uma prisão psicológica para a figura 

feminina. O que em princípio parecia à figura feminina uma forma de 

emancipação, ser a administradora do lar e dos filhos, passava a ter outra 

dimensão: a castração social de experiências apenas favorecidas ao homem. 

Essa conscientização é proporcionada a partir do momento em 

que a mulher saltava os obstáculos da educação feminina limitadora do 

desenvolvimento intelectual mulheril. À preocupação com a beleza e com os 

cuidados destinados à aparência física é acrescida a necessidade de evolução 

intelectual. Tal conhecimento não se limita mais aos valores da Igreja, à vida 

alheia, à costura e ao piano. A vida feminina passa a requerer outros níveis de 

utilidade e de sabedoria em que a intelectualidade se aliará às prendas 

domésticas e estéticas. 

Em Luz coada por ferros (1995, p. 113, grifos meus), Ana 

Plácido afirma que 

A mulher é um ente débil em razão e força. Quando a 
inteligência desabrocha nessa fronte que fora mimosa, e o 

reflexo do espírito lhe irradia nos olhos, há aí um quadro 

imponente a estudar. Deslumbra-a uma luz demasiado viva; 
quer fitar esses horizontes grandiosos, e não pode; baqueia 
de repente no abismo da desconfiança de si; maldiz o 
destino invencível, e revolve-se nas convulsões do 



desespero. O mundo assombra-a. Dói-lhe mais a ela vê-lo 

atrozmente despoetizado, do que essas mil feridas que lhe 

gotejam o sangue mais puro do coração. 

Desse modo, algumas figuras femininas partem para o trabalho 

literário que se vale de recursos em que a linguagem mais intimista revela o 

silêncio da mulher do século XIX, atribuindo voz a quem, até então, era 

merecedora de anonimato. A vida fútil e improdutiva era, no entanto, perigosa, 

pois podia levar muitas mulheres ao adultério, estimulado também pela 

curiosidade, um dos fatores que contribui, por exemplo, para a relação 

extraconjugal de Luísa, de O primo Basílio de Eça de Queirós, que, leitora de 

folhetins, passa a imaginar novas experiências e se deixa conduzir pela sua 

voluptuosidade. 

Em As Farpas - Uma campanha alegre (19 [--], grifos meus), 

Eça de Queirós tece considerações que recriminam a educação feminina 

destinada apenas ao casamento: 

Ora o que se faz a esta mulher inteiramente, exclusivamente 

educada para o amor?  

Esta mulher, assim formada, casa. O marido vai, decerto, dar a 

esta natureza, que vem curiosa, impressionável e agitável, uma 

ocupação que a absorva e que a preencha?  

- Não. E nas classes ricas: o marido trata de lhe tirar todo o 
trabalho, todo o movimento, toda a dificuldade, alarga-lhe a 
vida em redor, e deixa-a no meio, isolada, fraca e tenra, 
abandonada à fantasia, ao sonho e à chama interior: a 
cabeleireira penteia-a, as criadas vestem-na, a governanta 
trata-lhe da casa, a ama cuida-lhe dos filhos, as moças 
arrumam-lhe os quartos, o marido ganha-lhe dinheiro, a 
modista faz-lhe os vestidos - um cupé macio caminha por 
ela, um jornal de modas pensa por ela. - O que resta a esta 

infeliz criatura, encolhida no tédio da sua causeuse? Resta-lhe a 



sua genuína ocupação, a que lhe ensinaram e em que é perfeita 

- o amor. 

Como já foi citado, a literatura do século XIX convencionou a 

figura feminina em tipos específicos: angelical, burguesa ou fatal, 

comportamentos da mulher frequentemente manipulados pela pena masculina. 

Logo, construída pela visão do homem, a personagem feminina é resultado do 

que ele vê nela e, portanto, ela é considerada como o elemento de seu desejo. 

Esculpindo a mulher, o narrador a faz se tornar a amada pura ou a sensual 

prostituta e permite, ao leitor menos atento, crer nela como uma figura que 

realmente pode existir: 

O coração de Ludovina estava cheio de sensações, que a 
faziam participante do amor divino. Que precisão tinha ela do 

amor dos homens? Estragou uma bela biografia, essa mulher! 

Talvez fosse única, e apontada à posteridade como molde. 
Era uma virtude original; converteu-se em vício vulgar. A 

minha heroína fez bancarrota, faliu, e deixou-me em hipoteca a 

palavra que eu dei a páginas 170, pouco mais ou menos, de que 

eram sólidos os fundos em virtude, e grandes os haveres em 

créditos desta mulher inimitável, típica, e bíblica, deixa-se 

dizer assim, porque ela merecia todos os epítetos 
levantados e grandiosos. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 208, 

grifos meus) 

Numa mesma obra, podem ser encontradas mulheres que 

respeitam a moral estabelecida socialmente e aquelas que desafiam os códigos 

de honra, conduta e respeitabilidade. A doçura dos sentimentos e a malícia da 

carne sugerem estereótipos femininos que mantêm ou pervertem a ordem 

burguesa. Essa sexualidade feminina, porém, é apresentada como menos 

intensa do que a masculina. Desse modo, Júlia Kristeva (1988, p. 135, grifos 

meus) afirma que  

Nada menos provável do que a mulher ser mais narcísica do 

que o homem, como sustenta Freud. Se uma mulher canaliza a 
sede insaciável de uma bela imagem de si para o interior de 



suas entranhas ou, mais psicologicamente, para a solidão 
interior, na dor voluptuosa da contemplação, do sonho e até 
mesmo da alucinação: eis o que constitui uma verdadeira 
resolução do narcisismo que nada tem de erótica (no 
sentido grego), mas que é inteira, delicada ou fanaticamente 
amorosa. Olhar que se consome nele mesmo, fusão e permuta 

de um e de outro objeto: esse amor no feminino em que 

esbarram as experiências místicas aninha-se no corpo-a-corpo 

mamãe-bebê, nas indecisões das imagens anteriores à fase do 

espelho. 

 

4.3 PERSONAGENS FEMININAS UMA A UMA 

 

A mulher que tornava público seu desejo sexual rompia com as 

estruturas de uma sociedade moldada nas aparências de correção da conduta 

feminina. Violavam-se, dessa maneira, os padrões morais e religiosos que 

conduziam a mulher à opressão e à castração dos desejos. Muitas mulheres 

que não se casavam e não tinham oportunidade de manutenção sob a proteção 

da família, acabavam optando para o caminho da prostituição, valendo-se, 

como forma de sustento, o bem que possuíam, no caso, a sexualidade.  

Havia, no entanto, as prostitutas de luxo que moravam bem em 

residências próprias ou em hotéis de alto nível, sempre muito bem trajadas e 

dedicadas a atender diversos homens ou darem exclusividade a um específico 

que as sustentava. É o caso da personagem Cassilda Arcourt em A mulher 

fatal.  

O nome germânico Cassilda significa “lança de combate”, 

sentido que se contrapõe ao estereótipo de submissão feminina ajustada às 

convenções sociais, mas que cabe à personagem camiliana que luta pelo que 

deseja ou pelo que precisa, sem considerar prejuízos que possam ocorrer a 

quem a cerca. O narrador instaura em relação a ela um clima de mistério que 



favorece o imaginário do leitor. Assim, Cassilda Arcourt é a mulher enigmática, 

a caçadora, que envolve o homem e leva-o à morte ou à destruição, como 

acontece a Carlos Pereira e aos demais que se conviveram com ela antes de 

Carlos.  

Ela é a mulher fatal, que corresponde ao estereótipo dado à 

figura feminina sensual nos mais diversos estudos literários, elemento do qual 

não existe resistência para o homem, pois é nela que refletem as expectativas 

e as necessidades do outro, inconsequente dos infortúnios que possam viver 

ou patrocinar às pessoas com as quais convivem. Para o narrador de A mulher 

fatal, Cassilda é a instigadora de desgraças, conforme informações que ele 

obteve: 

No trajeto de oito anos, ser-me-ia trabalhoso indagar os trens e 

amantes de Cassilda Arcourt. Contam-se a propósito, histórias, 

do recôndito das famílias, muito para as lástimas, 
desamparos de esposas, retaliações de esposas 
desamparadas, tentativas de suicídios, sequestros, 
expatriações, enfim, opróbrios e misérias, descabidas neste 

livro. Seja como for, aí está a mulher... fatal. (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 152, grifos meus)  

Esse comportamento decidido de Cassilda aproxima-a da 

conduta masculina, uma vez que, para realizar-se como ser humano, a 

personagem abdica, muitas vezes, da passividade feminina no sentido de se 

tornar o elemento ativo no processo de sedução. Porém, ao longo da narrativa, 

essa mulher forte, determinada e independente parece abandonar-se a um 

verdadeiro amor que a levará a uma vida de faltas materiais, atitude da qual ela 

se arrepende depois, regressando a sua verdadeira vocação e desfazendo a 

ilusão do leitor na crença de que o amor a teria transformado.  

Sabe-se ao final da narrativa, então, que ela não vive sem o 

essencial e, superando o trauma de um amor e de uma cabana, Cassilda 

revela-se novamente como a figura materialista e interesseira formada nos 

moldes masculinos da sociedade do século XIX: 



Era um belo anjo caído no esterquilínio e mesmo aí 
conservava sinais indeléveis da mão divina. Era assim uma 
criatura entre celestial e satânica, monstruosidade 
simbólica da luta primitiva entre Deus e os réprobos da 
glória. Deviam ser assim as mulheres de Madeão25 que, postas 

à frente do exército, sem mais armas que a infernal metralha 

dos olhos, renderam os hebreus. Se Jeová consentia que as 

madianitas quebrassem a golpes de lascívia os pulsos de seu 

povo, que podemos esperar nós, gente sem Deus nem fé, se 

mulheres daquele condão nos levam em récova pelo inferno 

dentro! S. Crisóstomo deplorava os hebreus vencidos; eu choro 

sobre a cristandade atual, que não vive do mel deserto nem se 

guia por colunas luminosas. Trevas e amargura, Cassilda e 
Carlos! ... Ao remanescente do gênero humano peço perdão. 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 171) 

Por outro lado, Cassilda Arcourt serve ao homem nos 

parâmetros por ele desejados, substituindo, inicialmente, os pesares, as 

frustrações e a sensação de culpa que Carlos Pereira carrega por ter 

abandonado a esposa e os filhos por momentos de felicidade aparentemente 

infindável. São sacrifícios rituais do vitimador e da vítima que, ao final de tudo,  

não resultam em grandes mudanças, mas dão movimento à narrativa que não 

se limita a conflitos psíquicos, porém se amplia no embate entre a personagem 

e as forças vitais.  

Assim, a violência que os amores frustrados conferem às 

personagens não se limita a estratégias ideológicas narrativas. Observe-se 

como Carlos se refere ao sacrifício de Cassilda para ficar ao lado dele: 

[...] Não será heroísmo o da mulher que se sacrifica, sabendo 

que eu vou morrer, e que após mim lhe há-de ficar a 

responsabilidade de me ter empobrecido, e matado? Quando 

ela passar indigentemente trajada, os que ainda a 

reconhecerem, dirão: “Aí vai a devassa que devorou a fortuna 

de Carlos Pereira!”. Pois aqui tens a mulher que encontrei há 
                                                 
25 Madiã, cidade da Arábia Feliz. 



três anos com mocidade, beleza, sem coração, mas feliz; sem 

amigos verdadeiros, mas adornada de todos os homens; odiada 

das mulheres, mas esplêndida na petulância com que as 

afrontava. Olha para ela, e verás que está envelhecendo; 

repara-lhe nos pulsos, não lhe verás uma pulseira; vai ao 
seu guarda-roupa e acharás vestidos que ela dantes não 
consentiria nas suas criadas. Esta mulher não é minha 
esposa, nem será lícito vestir luto por minha sorte... 
(CASTELO BRANCO, 1950, p. 188, grifos meus). 

Carlos inocenta Cassilda de segundas intenções ao se 

relacionar com ele e afirma que a vítima desse sentimento amoroso seria, 

conforme a leitura dele, a própria mulher. Cabe ressaltar que Carlos fez de 

outras mulheres vítimas de sua busca amorosa insaciável, como Estela e 

Filomena, porém, também experimentou desse mesmo sofrimento ao ser 

preterido por Laura e Virgínia/Narcisa, que apresentam, no entanto, um 

comportamento demolidor de menor proporção do que Cassilda:  

As mulheres dessa magia satânica ordinariamente avultam ao 

espírito ausente com seduções superiores das que têm para 

fascinar os olhos. Têm por elas o prestígio das lendas, as 

paixões lacerantes que inspiraram as lágrimas de uma família 

convertida a pérolas que lhe manilham os pulsos ... (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 133) 

Virgínia/Narcisa, por exemplo, aos vinte e seis anos, solteira, 

bonita e rica, embora não tenha o domínio total de sua vida, faz de sua 

sensualidade, inconsciente inicialmente, um instrumento e mostra-se 

determinada em seus objetivos: 

- Eu bem sei que as senhoras da minha qualidade são mais ... 

são mais ... sim, são mais demoradas em aceitar a corte dos 

cavalheiros que as adoram; mas eu tenho outro pensar. Se 

amo e vejo que sou amada, declaro logo os meus 
sentimentos. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 73, grifos meus) 



Ela chega a declarar seu interesse amoroso ao próprio Carlos, 

numa atitude ousada e que, de certa forma, revela a verdadeira 

Virgínia/Narcisa: a “Vaca Loira” que vive amancebada com o padre Joaquim 

das Neves, aparentemente o administrador de seus bens, auxílio imprescindível 

para ela uma vez que, não sabendo ler, jamais poderia gerir sua vida 

econômica. Na verdade, o padre Joaquim das Neves cuidava do corpo de 

Virgínia/Narcisa para chegar ao seu espírito, representação dos padres que, 

geralmente, dedicavam-se à pequena burguesia portuguesa e faziam das 

beatas as suas fiéis seguidoras, incapazes de contestarem a autoridade 

religiosa. 

Dominados pelo desejo de riqueza, pela gula de banquetes e 

pelos apelos carnais, os padres, frequentemente, ostentavam a amabilidade e 

pregavam que a pobreza era uma forma de se alcançar o paraíso, 

argumentando, desse modo, que não se deveria invejar os ricos, ideologia que 

parecia distante da realidade que eles buscavam. A hipocrisia do clero 

associada ao seu poder de comunicação facilitava o engodo de moralidade da 

qual muitos deles fugiam como o padre Joaquim das Neves, que chegará a 

pedir autorização ao Vaticano para casar-se com Virgínia/Narcisa e desfrutar 

definitivamente dos bens que ela possuía e era incapaz de gerir. Assim, unem-

se o desejo de riqueza e o de sexualidade.  

Na perspectiva freudiana, Eros corresponde à pulsão de vida à 

qual todo homem se submete involuntariamente por ser uma inclinação que o 

ser humano tem para a manifestação do prazer, necessidade comprovada pelo 

comportamento libidinoso do padre Joaquim das Neves.  

Como o padre Joaquim, Cassilda Arcourt, Laura Carvalhais, 

Virgínia/Narcisa de A mulher fatal, e Angélica de O que fazem mulheres, 

experimentam a satisfação plena e exercitam espontaneamente o caminho da 

sedução e realização de desejos carnais. No entanto, ao lado dessa vertente 

de Eros, caminha o desejo de retorno ao estado inorgânico e a necessidade de 

autodestruição, exatamente onde se encontra Tânatos, refletido na trajetória 

final de Angélica e, quase, a de Cassilda. 



A morte também assombra Filomena ao adoecer e após ter 

sido deposta de sua situação social de esposa, uma forma de morte do papel 

da figura feminina. Nesse momento, ela passa a ser dessacralizada e, 

indiretamente, motivo de comentários maledicentes, que a levam a uma total 

reclusão da própria existência, passando a viver exclusivamente para o outro e 

destruindo seu próprio eu. 

Nenhum desses comportamentos escapam a Camilo Castelo 

Branco. Para Bakhtin (2003, p. 11), um autor enxerga e conhece tudo o que as 

personagens pensam, individualmente ou em conjunto, e ele também vê o que 

é, em princípio, o inconsciente a elas, abrangendo-lhe todo o sentimento ou 

desejo, sendo as afirmações do autor penetrantes, desvendando o mundo 

interno da personagem.  

Assim, serve-se primeiramente do narrador, como o de O que 

fazem mulheres, que invade o interior das personagens, como se fossem 

criação absoluta dele, para lhes avaliar posicionamentos e capacidade de 

pensamento: 

Uma ideia, entre muitas ideias (se o leitor concede que Melchior 

tivesse muitas ideias) o incomodava. Seria Antonio de Almeida 

amante de sua filha, e o barão, por consequência, quem lhe 
dera o tiro? Era esta a conjectura que o preocupava, quando 

Ludovina lhe disse que não podia fazer-se a mudança naquele 

dia porque a receava perigosa para sua mãe. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 144, grifos meus) 

Cassilda, por exemplo, é uma personagem feminina autônoma 

e sem escrúpulos para sobreviver no mundo. Ela não confessa seus 

sentimentos com total sinceridade e aproveita-se da liberdade de que precisa 

para dispor do seu corpo sem a intenção do prazer pelo prazer, mas pela 

necessidade de sobreviver. Dessa forma, Cassilda é gerenciadora de seus 

desejos particulares e também administradora dos sentimentos e atitudes de 

Carlos e dispõe dele sempre para favorecer suas próprias intenções e sequer 

avalia o que pode prejudicá-lo. Segundo Jwain (1986, p. 24, grifos meus), 



É bastante claro que esta visão de uma força própria à vida, 

sempre suscetível de se impor irresistivelmente, pesa ainda hoje 

sobre as imagens sociais comumente difundidas de desejo 

feminino e talvez sobre a representação erudita. O homem está 

inteiro em seu desejo. Predador, ele escolhe, capta e leva. A 
mulher sofre o desejo do outro, como o seu próprio, ou 
melhor, aquele que nela se manifesta. Indiferente e fria 

enquanto pessoa, e mais ainda enquanto personagem social, 

enquanto mãe, ela é puta por natureza, imprevisivelmente 

destinada a se dar ao primeiro que apareça, presa que será 

subitamente de um desejo insaciável que não emana dela, mas 

do próprio sexo e que é pouco harmonioso quanto aos meios de 

satisfação.  

Essa manifestação de sexualidade de Cassilda Arcourt 

perturba os homens e Carlos, em especial, desequilibra-se de seu 

comportamento inicial de homem de família e regressa ao que era antes de 

encontrar Filomena: um homem em busca de algo que parece inalcançável e, 

até mesmo, indefinível, mas que ele nunca para de procurar. Carlos é um herói 

padrão da literatura do autor português, uma vez que lhe faltam profundidade 

psicológica, interioridade, espelhando em vários aspectos os costumes e tipos 

masculinos da sociedade portuguesa da época. 

O nome próprio Carlos (GUÉRIUS, 2002, p. 47) significa 

“homem” e indica uma pessoa que nunca deixa uma oportunidade passar em 

branco por estar desatento ou por ter medo de riscos. Nesse sentido, a 

personagem confirma o significado de seu nome, visto que está sempre em 

busca da mulher ideal, sem deixar que as apresentadas em seu percurso 

escapem de ser devidamente avaliadas na possibilidade de se tornarem 

esposas dele. 

Além desse desajuste amoroso de Carlos, há também o 

sofrimento desencadeado a partir de experiências como a orfandade, a falta de 

vocação religiosa, a busca de lucro imediato e outros percalços de toda sorte, 

geralmente vivenciados em clima de tragédia, principalmente os tormentos 



decorrentes de paixões e idealizações do amor. A Carlos Pereira tudo é 

permitido: trair, trocar, testar, selecionar, descartar, avaliar, julgar e escolher a 

mulher com quem deseja viver. Direito negado à figura feminina, seja em O que 

fazem mulheres ou em A mulher fatal, obras nas quais as mulheres cumprem 

um ritual quase mecânico de existência. 

Esse comportamento lembra o que Isabel Allegro de 

Magalhães (1987, p. 75), chama de tempo estático das mulheres na Idade 

Média, a quem havia uma obrigação de permanecer, um tempo de ficar, 

enquanto ao homem era determinado um tempo de partir, caracterizado por 

aventuras em um espaço a ser descoberto, restando às mulheres a prisão e a 

pouca descoberta da vida. 

Carlos confessa seus delitos e, até certo ponto, chega a se 

arrepender do abandono ao qual condenou seus filhos, em especial o menino 

Eduardo. Para Bakhtin (2005, p. 55), em Dostoiévski, “só na forma de 

declaração confessional de si mesmo é dada a última palavra sobre o homem, 

realmente adequada a ele”: 

- Cala-te, que me matas! Perdi-me ... não sei por quem! ... O 
céu ou o inferno que to diga! O raio fulminou-me quando eu já 

cuidava que o berço do meu filhinho me fecharia a boca dos 

abismos. Eu tinha caído ... Espantava-me da minha queda ... A 

honra e o amor paternal levantam-se pelos cabelos; mas o 

coração pesava-me para o fundo da voragem, e aturava-se às 

garras duma infernal voluptuosidade que o espedaçava. Eu não 

posso dizer-te o que esta mulher fez da minha alma! Todos os 
meus instantes eram paixões que se abrasavam umas 
noutras. Eu tremia de respeito e amor debaixo dos olhos dela. 

Erguia-me desta abjeção por um instante, enquanto a minha 

razão ma mostrava ... dez vezes perdida ... dez vezes inflamada 

... Oh! ... que despedaçadores ciúmes me deixava este instante 

de luz! ... Ciúmes do seu passado atroz, ciúmes da formosa 
mocidade que ela trocou por carruagens, por brilhantes, 
pelos esplendores do escândalo ... Tu compreendes que 



horror isto seja? Sabes o que é estar um homem a ver as 
manchas duma face adorada, e a querer lavar-lhas com 
suas lágrimas, e com o seu sangue? Sabes o que é o homem 

aceitar para si o desprezo, a desonra, o remorso, tudo, a ver se 

pode remir diante de seus olhos e de seu coração uma mulher, 

que nunca poderá, depois de contrita, apresentar-se ao 
mundo, e pedir-lhe perdão para o homem que lhe deu 
sentimentos bons e o instinto do bem? Compreendes isto? 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 185, grifos meus) 

Carlos afirma que o amor que sentiu por Cassilda é algo 

indefinível, mas que o leva do céu ao inferno. Na verdade, a personagem, em 

sua fuga constante do que ele realmente era, tenta se refugiar numa outra 

imagem, a de um homem que deu sua vida por uma mulher e que deseja a 

retribuição de algum modo, mas Cassilda, a mulher misteriosa e 

incompreensível, impõe-lhe um destino fatal.                         

Nesse universo camiliano, algumas figuras femininas 

conscientizam-se de suas existências, de suas funções e de seus destinos, e 

identificam o desequilíbrio entre o que elas são para si mesmas e o que o 

mundo espera delas, percebendo que são avaliadas pelos olhos masculinos do 

universo comandado pelo regime falocêntrico. Descobrem-se, então, como 

outra, diferente dela mesma, instrumento para que o autor coloque em questão 

a tomada de consciência feminina quanto à sua existência e sujeito-agente 

dela. Observe-se como o narrador resume as características das mulheres de 

Carlos Pereira em A mulher fatal: 

O marido de Filomena tinha escrito em sua vida pouquíssimas 

cartas amatórias. Laura não lhas recebia; Virgínia não sabia 
ler; Estela não sabia responder, e Filomena aceitara e 
retribuíra declarações vocalmente. (CASTELO BRANCO, 

1950, p. 158, grifos meus) 

Os homens eram pouco afeitos a palavras, enquanto as 

mulheres não as entendiam, ou por não saberem ler, ou por não lhes 

compreender os sentidos mais profundos, e retribuíam-nas com 



agradecimentos mecânicos. Esse preconceito ligado à capacidade intelectual 

feminina aparece em O que fazem mulheres na personagem Estela, por 

exemplo, primeira esposa de fato e de direito de Carlos Pereira, que, 

contrariamente à postura decidida de Cassilda Arcourt, é uma personagem sem 

vida, iniciativa e brilho.  

Segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 1249), Estela é 

substantivo feminino com duas acepções: “coluna ou placa de pedra em que os 

antigos faziam inscrições, geralmente funerárias; monumento monolítico feito 

em pedra vertical”, elementos que sugerem o desfecho fatal destinado à 

personagem de Camilo Castelo Branco: 

- E não reparou naquelas faces? Está tísica; morre como 
cinco irmãs que teve. 

- E Carlos sabe? 

- Quando se manifestou o primeiro sintoma já ela estava em 

depósito. Nestas circunstâncias, o aviso seria atormentá-lo 

inutilmente. O pobre moço ignora que lhe há de morrer a 
mulher antes que volte outra Primavera a desabrochar as 
flores da claustra. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 96, grifos 

meus) 

Além disso, considerando a significação completa do nome 

próprio (GUÉRIUS, 2002, p. 78), Estela indica uma pessoa talentosa, 

inteligente e versátil, alguém que procura sempre cumprir suas tarefas com 

dedicação e brilhantismo, pois adora os elogios.  

Na obra, essa caracterização, no entanto, não confirma a 

situação psicológica da personagem, a qual era uma menina de dezesseis 

anos, que omitia opiniões, era passiva e quase inativa, e, assim, conquistava a 

simpatia das pessoas e passava a vida sem grandes conflitos internos por não 

ter consciência da limitação de sua existência. 



O próprio narrador afirma que há uma dissonância entre o 

nome da personagem e suas características não tão estelares: “Estela – nome 

mal casado com a índole culinária e passarinheira desta senhora” (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 90).  Alguns conhecidos de Estela chegavam a afirmar que 

ela era uma mera idiota inocente que passava a vida tolamente criando 

pássaros e fugindo de sua existência, concepções que refutam a significação 

do nome próprio: 

Outros informadores menos sisudos disseram-me que a menina 

era idiota; que criava canários e passava o mais de sua vida a 

cozer ovos para as eles; tirante as horas de cozinhar para as 

aves, dormia e comia à proporção”. (CASTELO BRANCO, 1950, 

p. 90) 

Dessa maneira, Estela, completamente passiva frente à 

situação de domínio materno, paterno e de seu cônjuge, é a representação da 

mulher morta-viva, alienada ao desejo e à determinação do outro, conforme o 

narrador afirma:  

Em extremo alva, mas sem vida nas feições medianamente 

regulares; um quebranto de cores, e languidez de vista; mas 

denotando sangue pobre, anemia e desfalecimento. 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 98, grifos meus) 

O narrador habilmente concentra a tristeza de Estela como 

uma figura dependente e sem vida própria: 

Durante o repasto, Estela entrou escassamente em 
conversação monossilábica e só com as senhoras. O marido 

perguntou-lhe não sei que inocente frioleira acerca do frio da 

madrugada. A esposa sorriu-se e purpurejou-se. (CASTELO 

BRANCO, 1950, p. 94, grifos meus) 

O silêncio, a falta de movimento, a ausência de determinação, 

são formas de morte da personagem, reflexo da sociedade patriarcal em que o 

regimento determinante é masculino, cerceador e inutilizador das ações 



desejadas pelas mulheres. Opiniões, emoções inibidas e, talvez, pensamentos 

minúsculos fazem de Estela uma estrela sem brilho próprio, um ser morto, 

embora ainda esteja viva. Para Sarah Kofman (1980, p. 56), há um processo de 

cadaverização da mulher, isto é, seu caráter dominado, sua imobilidade social 

faz dela um modelo pétreo de ser humano. 

Estela compõe, portanto, o grupo de figuras femininas 

deformadas da literatura romântica e que era integrado essencialmente por 

tuberculosas, loucas, adúlteras, criminosas, acéfalas, histéricas, neuróticas, as 

quais não tinham outra maneira de vida, a não ser a que lhes era concedida 

pelos que as detinham em poder, fossem os pais ou o marido. 

A moldura do retrato de Estela prende-a e inibe-lhe a 

inteligência e a capacidade crítica. Porém, sua trajetória, mesmo semelhante à 

de um fantasma, preenche o fio narrativo, fazendo-a suportar, 

inconscientemente, as mais diversas provações. É importante considerar que 

as personagens femininas de Camilo Castelo Branco representam a sociedade 

burguesa de Portugal vigente, e, conduzidas por protagonistas masculinos, são 

caracterizadas pela perspectiva do homem sobre a condição feminina 

submissa, e, se houver rebeldia contra seu destino, a mulher ganha traços 

negativos, como é o caso de Teresa de Amor de perdição.  

No entanto, em A mulher fatal, considerando-se a situação de 

Carlos, ocorre o contrário do convencional. Ele é castigado enquanto Cassilda, 

após a morte dele, recompõe-se rapidamente ao lado de outro homem, e 

Filomena se refaz seguindo seu percurso independentemente da presença 

obrigatória de uma figura masculina.  

Filomena era uma mulher culta, compreensiva, ciente de sua 

condição feminina e plena de sabedoria quanto às verdades as quais regiam o 

comportamento da mulher que se deixa abater frente às adversidades 

apresentadas: 

Lembra-me que poderei aproveitar em benefício dela alguma 

educação que tive num colégio do Porto. Sei alguma coisa de 



piano e francês. Se encontrar casa onde possa entrar como 
mestra, irei preparando minha filha para ensinar as filhas 
das minhas discípulas. Até agora não vejo outro horizonte, 
e este vejo-o, meu amigo, através de lágrimas de sangue. 
Dar-me-á Deus coração que possa arrancar-se de meu 

Eduardo? Se eu for ser mestra, onde deixarei este menino? ... A 

resposta desta aflitíssima interrogação é que eu espero da 

bondade divina. Adeus. Escreva sempre à sua amiga Filomena. 

(CASTELO BRANCO, 1950, p. 177, grifos meus) 

Nome de origem grega (GUÉRIUS, 2002, p. 82), Filomena, 

significa “amiga do canto”, e vincula-se sua personalidade à lealdade e seus 

princípios, além de alimentar interesse pela criatividade intelectual e física, 

desejos presentes na personagem homônima camiliana, mas distantes da 

ambição de Cassilda. Essa fidelidade aos seus compromissos está presente 

em Filomena, que, depois de abandonada pelo marido, dedica-se à família e ao 

seu crescimento interior, desvinculando sua vida completamente da 

dependência econômica que poderia ligá-la a Carlos, já falido nessa fase da 

narrativa: 

Um mês depois, Filomena era recebida num colégio de 

educação como professora de piano, e coadjutora da mestra de 

Francês. Sua filha foi com ela, e Eduardo entrou como 

pensionista num colégio dirigido por um venerando sacerdote, 

que dava às criancinhas pouco abastadas ensino quase 

gratuito. 

Não assisti ao lance da separação. Devia de ser consternador! 

Mas, todos os domingos, Eduardo ia ver sua mãe e passear 
com ela e sua irmã. 

As proprietárias do colégio afeiçoaram-se por tal maneira a D. 

Filomena que a consideravam mais sua sócia que assoldada 

para o ensinamento. Neste viver pacífico e distraído pelo 
trabalho, a esposa de Carlos recobrou-se algum tanto, pelo que 

diz respeito ao vigor de espírito; quanto ao corporal, a 



velhice parecia medir-lhe as horas pelos anos das pessoas 
felizes. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 194, grifos meus) 

É dessa decepção com o casamento que resulta a destruição 

do mundo de fantasias de Filomena e nasce uma nova mulher, caracterizada 

pela força e desejo de se tornar a autoridade de seu próprio destino, em 

substituição da figura fragilizada e dominada que era no passado. 

Cresce em Filomena seu lado masculino, no sentido de agente 

motor da vida, que surge justamente de um momento instável provocado pelo 

abandono e, depois, pela morte de Carlos, o que possibilitou à personagem que 

descobrisse novas formas de ver o mundo e as pessoas. Ao lado da coragem, 

determinação e racionalismo que passam a compor o perfil de Filomena, 

convivem a delicadeza e a feminilidade, elementos que conjuntamente 

favorecem a ela desempenhar tanto o papel masculino como o feminino frente 

à família. 

Sem diminuir Filomena, o narrador volta-lhe um olhar 

compreensivo, afetuoso, quase fraterno, considerando o passado dela, filha de 

um magistrado, viúva de seu primeiro marido, que era seu tio, com dois filhos 

de Carlos para criar, Eduardo e Teodora, e amiga de infância do narrador que 

parece encantar-se definitivamente por ela e por suas atitudes: 

Querem que eu requeira o divórcio. Para quê? O divórcio não 

pode ser mais completo do que é. Querem que lhe peça a 
segurança dos alimentos para mim e meus filhos. Para mim 
nunca lhos pediria; para os filhos antes irei pedi-los aos 
meus parentes. Até hoje nada me tem faltado. Deixou-me um 
saquinho de dinheiro, que não sei quanto é. Se Carlos o 
quiser, enviar-lhe-ei, que é seu. Eu o dote que trouxe foi o 
bom coração que ele desprezou. (CASTELO BRANCO, 1950, 

p. 169, grifos meus) 

Neste fragmento, presentifica-se exatamente o que Bakhtin 

(2005, p. 48, grifos meus) diz quanto a quem é a personagem:  



Nós não vemos quem a personagem é, mas de que modo 
ela toma consciência de si mesma, a nossa visão artística já 

não se acha diante da realidade da personagem, mas diante da 

função pura de tomada de consciência dessa realidade pela 

própria personagem.  

Camilo faz de Filomena o alvo de Cupido que abusou de sua 

flecha e, numa pontaria violenta, feriu fortemente a esposa de Carlos. Erguida 

do machucado, ela reage de maneira altiva aos infortúnios e supera os traumas 

muito mais habilmente do que Carlos em suas decepções amorosas e 

econômicas anteriores. 

É importante destacar que Filomena é representação da figura 

materna, assemelha-se a um anjo pela delicadeza e, interiorizando seus 

sentimentos, espera conquistar a difícil tranquilidade, já que seus dois 

casamentos a levaram à frustração: 

Por enquanto, mal posso dizer-lhe qual venha a ser o meu 
futuro. Penso nele há muitos dias. A minha viuvez já 
principiou. Meus filhos há muito que são órfãos. Os meus 

parentes são bons, mas pouco afortunados. As três filhas do 

homem que serviu até a decrepitude honrada a sua pátria, e 

lhes gastou na emigração o dote, estão pobres. Meu primeiro 
marido deixou-me apenas ... a liberdade de ser mais infeliz 
com o segundo. (CASTELO BRANCO, 1950, p. 176, grifos 

meus) 

Se confrontadas a posição social de Filomena, que se altera 

significativamente de mulher abandonada para viúva, e a relação de Filomena e 

Carlos, percebe-se que a dignidade e o respeito próprio são traços que 

fortalecem a mulher ao passo que enfraquecem sensivelmente o homem frente 

à sua nova paixão. Embora nas tramas o conflito envolva a todos, a negação 

da felicidade atinge diretamente a figura feminina, como se fosse um 

atendimento ao ambiente patriarcal, sendo, constantemente, este amor 

perdedor rodeado de toda sorte de vícios que essa mesma sociedade oferece. 



A identificação das leitoras com o que ocorre com personagens 

como Filomena é frequente e, muitas vezes, não só favorece a conscientização 

e libertação da alma da mulher, a fuga da realidade angustiante e ociosa, mas 

também desperta, nos moralistas da época, o receio da desagregação da 

família patriarcal. Aníbal Pinto de Castro (1987, p. 7, grifos meus) afirma que 

Compreendemos deste modo que, em Camilo, a ficção se 

prenda tão fortemente à vida. Importavam-lhe, sem sombra 
de dúvida, a experiência e a vivência das personagens, 
segundo os cânones do idealismo, da emoção e das 
tempestades passionais que, sob o signo do fatalismo ou 
do titanismo satânico, tão profundamente tinham agitado a 
sua geração e a sua própria mundividência. Mas, ao recriar 
literariamente esse mundo, não se alheou da realidade 
envolvente, da qual era, ao mesmo tempo, comparsa e se 
julgava, tantas vezes, vítima. Bem pelo contrário: observou-a, 

captou-a e interpretou-a. Aí mergulham, pois, as mais tenazes 

e fundas raízes românticas da obra camiliana e assim se 

explicam algumas das suas marcas mais peculiares – a paixão, 

a ironia e a sátira pungente àquilo a que então se chamava o 

materialismo burguês ou até dos mesmos exageros da vivência 

passional de toda uma época, em várias gerações com as 

quais ele também convivera.  

Desse modo, não se pode esquecer que a mulher camiliana, 

ora revestida da mais alta dignidade, ora nula de complexidade psicológica e de 

força ativa, confirma a simbologia do eterno feminino, em que a mulher, 

arrastada pela impetuosidade do amor proibido e impossível, não pode escapar 

de acatar as consequências do sentimento dificultado, abandonando-se à 

solidão, à reclusão do convento, à morte envolvida em juras eternas de amor, 

ou ao reconhecimento do equívoco.  

A personagem Ludovina, em O que fazem mulheres, por 

exemplo, completamente passiva frente à situação de domínio materno e 

paterno, é representação típica dessa mulher morta-viva, alienada ao desejo do 

outro e imoladora de sua vida: 



- Não importa. Ludovina continua a ser um anjo, confessa. 

- Parece-me que o seria, se não saísse de ao pé do túmulo de 

sua mãe. Se João José Dias avilta uma criatura que é só 

humana, com o seu contato, como há de ele sustentar as 

qualidades de um anjo? 

- E se Ludovina aceita as torturas da convivência com tal 

homem, como provocações à morte? 

- Morrerá estupidamente. Será indigna de um necrológio, e 
terá apenas uma magra local chamando os amigos do 
marido a assistirem-lhe os funerais. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 223, grifos meus) 

Privada de realizar seu sonho, Ludovina morre interiormente, 

esvazia-se da presença da vida e dos vivos, da plenitude. Segundo Hélène 

Cixous (1974, p. 469): 

O ser inteiro da mulher cai sob o golpe de um mal 

aparentemente ”misterioso” que, estruturalmente, não é outra 

coisa que a resolução das tensões com as quais o narrador 

sobrecarregou a personagem.  

Ludovina é vítima justamente do tolhimento do convívio social 

que instaura na personagem uma forma de sacrifício praticamente insuportável, 

como afirma o narrador de O que fazem mulheres: 

Estas e outras palavras modificaram a força motriz de D. 

Ludovina. Os passeios rarearam-se, os convites para 
reuniões foram esquecendo à míngua de estímulo, e as 

massas amolecidas do Sr. João José Dias recobraram o vigor, 

com não menos gáudio do velho macho que as caminhadas 

traziam desmedrado e manhoso. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 

62, grifos meus) 

Assim, esse paradigma do amor filial desiste de todas as suas 

vontades e desejos para unir-se a um homem tosco que lhe foi escolhido como 



marido. Ludovina, vítima do sistema social do século XIX, abdica de sua própria 

existência para favorecer a vida de seus familiares com um casamento 

financeiramente rentável. 

Casando-se, ela habilita a vida econômica do pai, acaba 

acobertando o adultério da mãe, para salvá-la do desastre maior da descoberta 

de seu romance extraconjugal e consequente ruptura familiar, e solidifica a 

estrutura convencional dos casamentos. Ludovina vive para o outro em 

detrimento de seus mais íntimos desejos. Auxilia a mãe assumindo o adultério 

em seu lugar; o pai, com o dote de seu enlace com João José Dias, e até 

pessoas mais distantes, como as primas que ela ensinava a vestirem-se com 

decoro. 

Por meio de personagens como Ludovina, o narrador camiliano 

enaltece o sentimento amoroso como exemplo a ser respeitado, já que a luta 

incessante pela conquista e pela promessa de felicidade caracteriza as 

mulheres como figuras que simplesmente desejam ser amadas, como também 

é o caso de Estela em A mulher fatal. No enleio de concretizar sua fantasia, a 

personagem feminina de Camilo Castelo Branco submete-se ao outro e sujeita-

se à anulação de seu desejo em prol desse mesmo outro, quase um jogo de 

cumplicidade, ou um jogo de espelhos, em que as vozes acabam por se 

misturar.  

É o que ocorre com Ludovina ao assumir um adultério que não 

cometeu, mas o faz para proteger a mãe Angélica, verdadeira adúltera do 

romance, e manter seu casamento após aparecerem sinais de loucura em seu 

marido João José, nada mais fazendo para alcançar a felicidade amorosa que 

desejava no início da narrativa:  

- Quando me casaram com este homem – disse ela – não se 

estipulou a condição de que eu o desampararia, se ele 

enlouquecesse. Aumentam os meus deveres, agora que ele 

mais precisa d'uma amiga. A consciência da minha boa mãe 
manda-se ir; o coração deseja que eu não vá. Devo 
obedecer à sua consciência, para ser cada vez mais digna 



do seu coração. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 169, grifos 

meus) 

Ludovina transforma o casamento em uma grande amizade em 

favor da qual ela cumprirá suas obrigações como uma freira que obedece aos 

votos religiosos. É a religião da amizade substituindo a religião do amor mais 

uma vez na literatura romântica portuguesa. 

É notável que, mesmo depois de assumir o adultério no lugar 

da mãe e auxiliando o marido que enlouquecia lentamente, Ludovina conserva 

sua índole respeitável. Exemplo claro disso é a recusa do amor de Marcos 

durante a permanência dela no convento e a consequente volta à dedicação ao 

marido João José em decorrência de seu estado mental. Dessa maneira, a 

vontade da personagem é substituída pela obrigação, em meio ao 

questionamento interior de Ludovina que, desde a adolescência, não sabe com 

certeza a qual voz deve ouvir: a da mãe, a do coração ou a da consciência. 

Observe-se o que Angélica diz à filha logo no início da narrativa: 

Nunca é feliz com um vestido de chita a mulher que tem 

amigas com vestidos de seda. Hoje reina a opinião pública, 
Ludovina, não é a consciência de cada um. O agente 

principal do espírito de uma mulher é a modista. Se há casadas 

que envelhecem disputando às netas a melhor eleição d’um 
talhe de vestido, que farão as solteiras. (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 25, grifos meus) 

Curioso destacar que, depois de casada, Ludovina terá todos 

os vestidos mais lindos que a vida ao lado de João José Dias pode 

proporcionar, mas tais luxos vêm acompanhados de uma vida afastada do 

convívio social e da prisão doméstica que lhe impunha o marido: 

Ludovina queixava-se à mãe da reclusão em que vivia cheia de 

aborrecimento e tédio; perguntava se era aquela felicidade que 

dava o dinheiro; dizia que a pobreza e o ar livre eram 

preferíveis ao gozo de cinquenta vestidos que se traçavam 



no guarda roupa, e da luxuosa mobília que ninguém 
admirava. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 70, grifos meus) 

 Ao escutar a mãe, Ludovina crê na imoralidade de um 

envolvimento com Ricardo de Sá, como se o que os ligasse, que na perspectiva 

dela seria o amor, fosse um sentimento menos nobre do que a dedicação 

incondicional aos pais. Ludovina é, portanto, a figura da mártir, quase 

santificada, porém menos donzela que guerreira, assim como Filomena em A 

mulher fatal. 

Essa angelização de Ludovina fica clara no desfecho do 

romance O que fazem mulheres: “Ludovina continua a ser a flor da criação, 

o espelho de infelizes, o elo que prende a criatura ao Criador, o anjo que 
chora, esperando que os anjos a levem deste desterro” (CASTELO BRANCO, 

1926, p. 223, grifos meus). A mãe Angélica, por sua vez, na verdade não imola 

o amor de juventude pelo casamento, uma vez que mantém sua relação com o 

namorado rejeitado para o casamento. 

Na verdade, ela escolhe a perspectiva econômica do 

matrimônio e transfere para a filha a mesma sina, vislumbrando a segurança 

econômica de todos e, insistindo no casamento sem amor, mas saudável 

materialmente, como melhor caminho, aconselha a filha a aceitar um homem 

sem nenhum encanto como marido, mesmo sem haver amor: 

A felicidade no amor é uma criancice dos quinze anos, e às 

vezes dos quarenta; mas o desengano vem com todos os 

homens e com todas as idades. Não te persuadas que a vida 

te seria aqui mais risonha, por muito mais tempo, com um 
marido de tua escolha. Este homem, d’aqui a três meses, 
hás-de amá-lo como se ama um amigo. O outro, amá-lo-ias 

daqui a três meses, com o aflitivo amor da mulher que enfastia, 

que se vê cada vez mais aborrecida, e compara os ardores dos 

primeiros meses de casada com a fria sequidão dos que traz o 

cansaço. Poupaste-te ao maior dos infortúnios, que é esse 
para a mulher que não quer curar a chaga do amor a seu 
marido com a peçonha da infelicidade, compreendes-me, 



Ludovina? Eu não consinto que tu, sequer, recordes alguns 
exemplos de mulheres casadas que viste conciliadas com o 
desprezo dos maridos, aceitando a adoração d’outros, 
como vingança, e fazendo do crime uma necessidade. 

Lembra-te só delas como mulheres que casaram apaixonadas, 

que doudejaram de alegria nos primeiros tempos, e pareciam 

cheias de felicidade para toda a vida. Não te recomendo 

paciência, Ludovina, porque ninguém te dá causa de sofrimento; 

recomendo-te juízo. Este homem há-de merecer a tua 

amizade: logo que a tenha, viverás da melhor afeição, da 
que mais dura neste mundo; terás o bem que raras vezes 
fica dum amor ardente. (CASTELO BRANCO, 1926, p. 61 e 

62, grifos meus) 

Destaque-se que Angélica apresenta em sua fala indícios da 

própria experiência: o que há entre ela e o marido é amizade, não amor. O 

amar traz tristeza, e a vingança é uma forma de satisfação que Angélica parece 

sentir ao trair o marido com seu antigo namorado. 

Materialista ao extremo, Angélica era feliz com o dinheiro do 

marido e os carinhos do amante. A traição dela corresponde de certa forma a 

uma vingança ao marido por ele tê-la comprado como esposa, negociação da 

qual Angélica não pode fugir. Ela, “uma senhora de nobre presença, quarenta 

anos, ainda frescal” (CASTELO BRANCO, 1926, p. 21), acabou se casando 

sem amor ao marido e, até mesmo, com repugnância a ele, mas seduzida pela 

vida que teria no Porto, frequentando bailes e teatros, justamente a mesma vida 

social que estimulava Ludovina na fase inicial de seu casamento. 

No entanto, a suposta felicidade que Angélica experimenta 

com essa vida dupla se converte em desgraça ao ter que revelar sua conduta 

adulterina depois de ter sido abandonada pelo amante. Além disso, a 

descoberta da verdadeira paternidade de Ludovina, isto é, filha do amante de 

Angélica e não do marido Melchior, leva a personagem ao desespero e a uma 

retirada do convívio social para a reclusão num convento. Primeiramente 



Angélica morre para a vida social e, depois, fenece definitivamente com a morte 

física. 

A influência de Angélica sobre a filha é forte elo entre elas 

principalmente no que concerne ao condicionamento social. Ambas tiveram um 

casamento apenas para cumprir a obrigação estabelecida pelos pais, não 

aprenderam a amar os maridos, mantendo os relacionamentos por pena e 

interesse econômico, respectivamente, e afastaram-se da vida social na 

reclusão de um convento. Assim, em O que fazem mulheres, o autor retrata o 

adultério feminino, que, embora fosse discriminado, era muito comum numa 

sociedade em que a felicidade amorosa obedecia a regras e não ao sentimento 

afetivo genuíno.  

Júlio Dantas (1917, p. 215 - 216) explica que na época de D. 

João V, em Portugal, os maridos infelizes eram chamados “cucos”. A origem da 

denominação vem do fato de que o cuco tem o mau costume de pôr os ovos no 

ninho dos outros e, por analogia contrária, o marido cuco deixava os outros 

entrarem no ninho dele. 

Segundo o estudioso, classifica-se o estilo de marido com 

problemas quanto à fidelidade conjugal da esposa em: CUCO: marido de uma 

mulher infiel, o que seria o caso de Melchior Pimenta; ANTE-CUCO: homem 

casado com mulher que fora de outro antes do casamento e que mudou seu 

comportamento para mulher séria depois do matrimônio, como Cassilda, no 

entanto, ao ficar viúva de Carlos, volta à sua condição inicial; RE-CUCO: 

marido de mulher que fora de outros ou de outro antes do casamento, mas não 

se regenerou depois do enlace. 

Há ainda o marido CHISCISMELRO, que sabia das 

infidelidades da companheira e não se importava com elas; o RIBEIRINHO, 

marido consentidor que ainda por cima recebia e obsequiava os amantes da 

mulher e o ASSOMBRADO: marido que estivera para ser cuco por um triz, mas 

que não aconteceu por um milagre. 



O adultério, portanto, poderia ser visto como um reflexo da 

falta de exercício da razão, contingência natural da condição feminina, o que 

tornaria viável o perdão à infidelidade, embora seja uma forma de discriminação 

e preconceito em relação à mulher, pois indica que elas não sabiam o que 

faziam, mas uma atitude humanitária se observada de viés.  

Em A mulher fatal, o narrador posiciona-se de maneira 

compreensiva e solidária ao destino que privava a mulher da liberdade e do 

desenvolvimento intelectual, configurando-a como um ser passível de 

movimentar-se apenas pelo domínio da emoção, como seria o caso de Angélica 

em O que fazem mulheres. 

Angélica é um substantivo feminino que, segundo o dicionário 

Houaiss (2001, p. 217, grifos meus), se emprega para indicar planta,  

[...] nativa da Europa e aclimada no Brasil, muito cultivada como 

ornamental e usada na confecção de perfumes e licores; todas 

as partes da planta apresentam propriedades estomáquicas, 
estimulantes, carminativas, antiespasmódicas e 
emenagogas.  

As propriedades medicinais da planta associam-se ao caráter 

calmante da personagem que tenta de todas as maneiras tranquilizar a filha 

Ludovina a fim de que o casamento de Ludovina com o brasileiro não deixe de 

ocorrer. Segundo o mesmo dicionário (2001, p. 217), na liturgia, Angélica 

corresponde a uma 

[...] lição cantada quando da bênção do círio pascal. Na música, 

espécie de alaúde de pequena caixa de ressonância, braço 

muito longo, dois cravelhames e 17 cordas, semelhante ao 

arquialaúde, muito em voga na Inglaterra no final do sXVI e no 

sXVII.  

Angélica abençoa o casamento de Ludovina e, para mais 

espanto, aceita inicialmente a atitude da filha ao assumir o adultério que era da 

mãe. Entoa-se, assim, uma cantiga conduzida pelas hábeis mãos de uma 



maestrina: D. Angélica. Ainda considerando a significação do nome próprio 

Angélica, “feminino singular substantivado do latim angelìcus, a, um, de 

angèlus 'mensageiro'”, conforme o dicionário Houaiss (2001, p. 217), se aplicada 

à personagem de Camilo Castelo Branco, indica que ela é a responsável pela 

transmissão de determinações a serem seguidas pela filha.  

O discurso da mãe de Ludovina ao longo da narrativa 

corresponde ao que acreditava ser a vida ideal da mulher, “ser bonita, vestir 

com gosto e chegar onde as mais ricas não podiam chegar” (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 22) e, ao destacar as qualidades necessárias para sua filha 

se tornar boa esposa, defende a ideologia social portuguesa do século XIX: a 

passividade e a obediência. 

Curioso é que Angélica-mãe, inicialmente, parece agir e pensar 

de maneira sensata, preocupando-se com a futura felicidade da filha, no 

entanto, mantém-se dominada pelo poder masculino, excluindo de sua 

existência a idealização amorosa. Em seus discursos ela procura apresentar a 

importância do casamento como meio de segurança e estabilidade da 

moralidade e da situação financeira da mulher, como se pode notar numa 

conversa entre Angélica e Ludovina sobre o primeiro amor da filha, Ricardo de 

Sá: 

Basta de razões insignificantes, que devem humilhar a tua 
razão, Ludovina. Eu nunca embaracei esse ligeiro 

conhecimento que tens com o Ricardo de Sá, por saber que 

nunca seriam tardias as reflexões que faço agora. Não podes 
casar com esse homem sem desgostar teus pais, e granjear 

para ti o infortúnio, e para ele o arrependimento. Se soubesses 
o que deve ser o arrependimento entre casados, a maior 
prova de amor que podias dar a esse rapaz, seria esquecê-
lo. Tu sabes que vivemos do ordenado de teu pai: temos 
podido manter a decência e o luxo até dos teus caprichos 
de formosa; porém nada mais podemos. (CASTELO 

BRANCO, 1926, p. 25, grifos meus) 



No fragmento, Angélica dá sinais do que realmente 

experimentou: casou-se por respeito à determinação familiar, atitude da qual 

mostra arrependimento, uma vez que, além de ter que suportar o marido 

indesejado, vive, agora, uma situação econômica instável. Frente à infelicidade 

no lar, ela parte para a aventura extraconjugal que lhe proporciona momentos 

rápidos de satisfação. 

Segundo a Bíblia, se um homem acusa sua mulher de 

infidelidade, ela deve ser submetida a um julgamento penoso, enfrentando um 

ritual complexo e humilhante, chegando a ser, caso seu delito seja 

comprovado, sentenciada à morte. Em caso de inocência feminina, o marido 

também seria absolvido de qualquer injustiça.  

O adultério é considerado pecado em todas as religiões. Tanto, 

na Bíblia (2001) em Levítico 20:10, assim como também o Islam, decreta 

punição para ambos os adúlteros: “Se um homem comete adultério com a 

esposa de outro homem, ambos, adúltero e adúltera devem ser colocados para 

morrer”.  

Assim, Angélica, conforme a Bíblia, cometeu adultério, 

caracterizado quando mulheres casadas se envolvem com outros homens, 

além do marido, ou seja, o adultério é qualquer ato sexual ilícito envolvendo 

uma mulher casada. Esse comportamento feminino, a procura da satisfação 

amorosa fora do casamento, pode ser justificado se for considerado o conjunto 

de fatores sociais, como afirma Maria Saraiva Jesus (1998, p. 150, grifos meus) 

ao analisar a personagem Luísa de O primo Basílio: 

[...] a descuidada educação da mulher, mal formada por leituras 

ultrarromânticas de efeitos deletérios; as frágeis bases da 

instituição do matrimônio; a ociosidade que lhe 
proporcionava a vida caseira no lar burguês e o tédio daí 
decorrente; as influências de um meio social monótono, 
corrupto e hipócrita, incapaz de proporcionar à mulher 
meios de ocupação útil e, por outro lado, repleto de 
costumes dissolutos e de referências ultrarromânticas 



propícias ao exacerbamento da imaginação romanesca e da 
sensualidade, num caráter fraco como o de Luísa.  

Camilo Castelo Branco exibe uma incongruência de seu tempo, 

uma vez que a sociedade exigia um comportamento exemplar da mulher, mas, 

simultaneamente, negava-lhe a possibilidade de escolher um outro percurso 

mais satisfatório aos seus desejos. Logo, se ela é incapaz de decidir o que 

fazer de sua vida amorosa, tendo que obedecer aos critérios estabelecidos 

pelos pais, por exemplo, também seria inabilitada de saber que a vida 

adulterina caracterizava um comportamento inadequado. 

A concepção judaico-cristã da criação de Adão e Eva (Gênesis, 

2:4-3:24) relata que Deus não permitiu ao homem que comesse o fruto da 

árvore proibida, a do conhecimento do Bem e do Mal, porque no dia em que ele 

a saboreasse estaria condenado a morrer. Eva recebeu a mesma ordem de 

Deus, no entanto a serpente seduziu-a para  que desobedecesse à proibição, 

argumentando que, no dia em que ela comesse o fruto proibido, teria seus 

olhos abertos e seria como os deuses, conhecedores do Bem e do Mal.  

Então, Eva seduziu Adão para que experimentassem o fruto da 

árvore proibida, pois, além de atraente aos olhos, o fruto seria o caminho para 

se alcançar inteligência. Desse modo, ao dar o fruto proibido a Adão, Eva 

proporciona a ele a possibilidade de obter, juntamente com ela, a inteligência, 

além de dividir o prazer de saborear algo diferente, principalmente por ser 

proibido. 

Ressalte-se que no Alcorão, ao contrário da Bíblia, não há 

nenhuma sugestão de que Eva tentou Adão, ou mesmo que ela tenha comido 

do fruto antes dele; ambos teriam pecado e, ao pedirem a Deus o perdão, 

foram devidamente atendidos. A iniciativa das atitudes que coube a Eva no 

relato bíblico, com a evolução do universo, foi reservada ao homem em seu 

papel de impulsionador da ação, enquanto às mulheres destinou-se a 

representação da passividade.  



Essa abdicação da vontade própria é recusada, por exemplo, 

pela personagem Ludovina, em O que fazem mulheres, que é encarregada das 

grandes resoluções e das grandes mudanças no fluir do romance que é 

alimentado, na verdade, não pela jovem aparentemente sem experiência de 

vida, mas por D. Angélica e seu adultério responsável pela destruição do 

casamento de Ludovina.  Bakhtin (2002, p. 425, grifos meus) afirma que 

Um dos principais temas interiores do romance é 
justamente o tema da inadequação de um personagem ao 
seu destino e à sua situação. O homem ou é superior ao seu 

destino ou é inferior à sua humanidade. Ele não pode se tornar 

inteira e totalmente funcionário, ou senhor de terras, 

comerciante, noivo, rival, pai, etc. Se um personagem do 
romance consegue-o, isto é, se ele se ajusta inteiramente à 
sua situação e ao seu destino (o personagem “de gênero” da 

vida quotidiana, a maioria dos personagens secundários do 

romance), então o seu excedente de humanidade pode se 
realizar na imagem principal do herói; e este excedente 
sempre se realizará segundo a orientação formal e 
conteudística do autor, nos moldes da sua visão e da 
representação do homem. 

Pode-se observar, então, que algumas das heroínas de Camilo 

Castelo Branco não seriam modelos a serem seguidos, uma vez que fogem do 

protótipo em série que a literatura romântica desenvolve e que a sociedade do 

século XIX deseja. Por outro lado, o narrador camiliano enaltece o ideal 

amoroso como exemplo a ser perseguido, já que a luta incessante pela 

conquista e promessa de felicidade caracteriza as mulheres como figuras que 

simplesmente desejam ser amadas. 

No anseio de concretizar sua fantasia, portanto, há, na obra de 

Camilo Castelo Branco, a personagem feminina que se submete ao outro e, 

sujeitando-se à anulação de seu desejo em prol desse mesmo outro, quase um 

jogo de cumplicidade, ou um jogo de espelhos, termina por transformar sua 

existência numa mentira contínua. Por isso, algumas personagens são 



obrigadas a desistirem da possibilidade de escolha e sucumbem frente os 

grandes amores, enquanto outras ousam desafiar o mundo masculino, 

assumindo as rédeas de suas próprias vidas, alterando o rumo pré-

determinado. 

Camilo desfila por sua obra mulheres espelhadoras de 

variedades da condição feminina em todos os seus níveis, desde a mulher 

analfabeta, dominada pelas mãos masculinas, como Estela, até a polígama, 

caso de Cassilda, ou, ainda, a mulher organizada, socializada e digna, como 

Filomena. 

Percebe-se, em A mulher fatal, que Camilo Castelo Branco 

questiona a relação de poder masculino frente à figura feminina, pois Cassilda 

e Filomena não aceitam, depois da desilusão, a posição submissa e 

conformada de seus destinos, chegando a expor suas opiniões e até a ter uma 

profissão dentro dos padrões de correção comportamental, como o faz 

Filomena. 

Deste pequeno universo observado, algumas personagens 

femininas camilianas se caracterizaram pela diligência e ação em procurar 

estabelecer seus destinos, enquanto outras foram inertes, irrepreensíveis em 

suas atitudes virtuosas, honradas, obedientes e submissas, porém não foram 

recompensadas pelo bom comportamento. Títeres nas mãos hábeis de Camilo 

Castelo Branco, as personagens permitem por meio de suas atitudes, 

pensamentos e destinos a ironia camiliana farta de crítica e sátira a um mundo 

romântico em vias da necessidade de desintegração para o surgimento de uma 

literatura mais fecunda no que concerne à necessidade de ação da mulher do 

século XIX. 



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Figura 5: Camilo Castelo Branco - Memórias fotobiográficas (1825-1890) 
(Moutinho, 2009, p. 211) 

 
E, na altura onde estás, se te mover, como 

       desfastio, o desejo de ler este livro... 
       compra-o. 

 
 Camilo Castelo Branco 

 A mulher fatal 



O Romantismo, norteado pelos pressupostos da Revolução 

Francesa, é marcado pela revolta contra o desprezo dado à individualidade do 

homem, sendo que, a partir da conscientização de que o homem em seus 

elementos particularizadores deveria ser valorizado, o “eu” concretiza-se 

literariamente, associado aos desejos, reações, conflitos e dramas existenciais 

de cada ser social. 

Na prosa romântica, especialmente no caso das narrativas de 

Camilo Castelo Branco estudadas nesta pesquisa, é frequente a identificação 

do leitor com os conflitos existenciais vividos pelas personagens e, além disso, 

ele aparece constantemente como um leitor questionado, levado à reflexões e 

convidado a participar do enredo que, em determinados momentos é 

conservado em segundo plano, recurso que alavanca a obra camiliana na 

perspectiva de inserir já no Romantismo alguns recursos que se tornariam 

comuns apenas a partir do movimento realista. 

A conversa com o leitor, como foi observado, se estabelece logo 

no início das novelas, desde o título dos capítulos “A todos os que lerem”, “A 

alguns dos que lerem” e “Capítulo avulso: para ser colocado onde o leitor 

quiser” de O que fazem mulheres. Neles, o leitor pode colher informações que 

vão desde a análise do comportamento virtuoso ou pecaminoso das 

personagens femininas até a sátira em relação aos meios empregados para a 

construção do romance e composição das tramas. 

O narrador, desse modo, encaminha o leitor à discussão teórica 

em paralelo a comentários sobre os efeitos dos dramas sentimentais 

vivenciados pelas figuras femininas do século XIX, o que configura a 

demonstração de uma tese centrada na maneira como agiam os homens frente 

a situações sentimentais que envolviam também, e principalmente, os valores 

econômicos. Esse lector in fabula é, portanto, frequentemente solicitado a 

participar da narrativa que, por meio de clichês, ironiza costumeiramente o 

comportamento romântico associado ao típico melodrama sentimental que 

alimentava as expectativas dos leitores da época. 



A ironia romântica permite a Camilo Castelo Branco a criação 

de narrativas que incluam no transcorrer das aventuras o leitor e suas 

possibilidades de leitura, o estilo e suas diversidades, os elementos plenamente 

ficcionais e os fatos históricos, o autor e sua forma de criar. Desse modo, lhe é 

possível enfocar por meio da ironia múltiplas questões que induzem o leitor à 

arte de examinar o mundo em que vive, estabelecendo diferentes significados e 

valores a ele, além de proporcionar avaliações quanto à estrutura social vigente 

no século XIX. 

Pode-se constatar, portanto, os três camilos referidos na 

pesquisa, o folhetinista, o moralista e o personagem, atendendo às exigências 

e necessidades do público leitor, proporcionando surpresas e desencadeando 

decepções em relação aos padrões socialmente estabelecidos. Parodiando 

situações, falas e sentimentos, Camilo Castelo Branco oportunamente pontua, 

de certa forma autoritariamente, comportamentos e, por meio de comentários 

paralelos à narrativa, julga as personagens femininas em seu perfil ativo ou 

passivo frente ao homem, figura dominante. 

Há de se destacar que o autor português também condena 

algumas atitudes masculinas no que concerne ao desvio de conduta amorosa 

ideal, considerando-se a fidelidade à mulher que elegeu como esposa, 

principalmente quando o homem busca atender ao mecanismo social machista 

em que se permite toda e qualquer forma de abuso e traição das figuras 

femininas. 

Seja na avaliação do comportamento feminino ou do masculino, 

Camilo Castelo Branco suscita uma leitura crítica ao contexto moralista da 

sociedade portuguesa, moralismo do qual ele mesmo se desvincula em sua 

vida particular, encaminhando o leitor convencional e mantenedor dos padrões 

de decoro, que correspondem às ideias preconceituosas e limitadoras do 

homem da época, ao questionamento.  

Dessa maneira, a criação camiliana da figura feminina mantém-

se fiel à perspectiva da sociedade a qual concedia à mulher uma posição 



solidificada na pirâmide social que reservava a ela os papéis de mãe e esposa. 

Apenas uma mulher determinada e de capacidade intelectual desenvolvida 

poderia se revoltar contra a situação feminina estagnada e lutar para defender 

seus direitos, principalmente o de amar.  

Por meio deste trabalho, constatou-se que a condição feminina 

afirmava o poderio masculino e a desobediência a ele encaminharia a mulher 

ao abismo, reflexo na literatura do drama da figura feminina que se subordinava 

aos domínios machistas da acanhada sociedade lusitana. O casamento era, 

portanto, a maneira de conquistar uma emancipação que, embora não fosse 

plena, favorecia à mulher a possibilidade de materialização de alguns de seus 

desejos, mesmo que por vias ilegais, como o adultério. 

Incapaz de ter uma profissão que a completasse em sua 

existência humana, a figura feminina acostumava-se à obediência, à 

subserviência, à clausura, e apenas algumas mulheres buscavam aventuras 

que as tirassem do marasmo do lar e da Igreja. Os caminhos da fé conduziam, 

muitas vezes, à estrada da sensualidade sinalizada pelas palavras e também 

atitudes do padre. É o que ocorre com Virgínia, a qual se torna uma devota 

libertina que dissimula o desejo sexual em orações as quais não alimentavam 

exatamente a alma, mas o corpo material. 

Contrariamente é o que se encontra no comportamento de 

Ludovina que se retira para o convento e, depois, volta para o lado do marido 

doente, atitude espelhadora de seus ideais de correção, resultando o 

enquadramento da personagem nos valores dominantes da sociedade 

portuguesa do século XIX em fazer da vida uma simulação de felicidade ao se 

dedicar exclusivamente ao bem dos demais. 

Mulheres sábias, religiosas, tolas, incrédulas, libertinas, puras, 

espalham-se pelas obras analisadas neste trabalho e refletem os 

comportamentos das figuras femininas, principalmente do período romântico 

português, mas que, em muitos casos, assemelham-se à vida dos nossos 

tempos. Confinadas basicamente ao maniqueísmo camiliano, elas ou são 



sacrificadas a um casamento forçado e permanecem na bondade obrigatória de 

servir ao sexo masculino, ou se revoltam e transformam-se de anjos ou santas 

em vilãs demoníacas que expiarão todos os pecados com a finitude da vida. 

Tanto o amor quanto a morte atendem às necessidades do 

romance romântico, pois mantêm as expectativas do leitor de que os enredos 

apresentem finais felizes ou mantenham a fidelidade dos pares amorosos 

mesmo quando não podem se unir, reforçando, assim, a ilusão de que o amor é 

um sentimento permanente e eterno. 

A busca de uma vida feliz em que se realizassem todas as 

vontades parece guiar as personagens camilianas, muito mais do que apenas o 

sentimento do amor ou a ideia de que a união entre pessoas de sexos 

diferentes apenas se justifica pela necessidade de procriação. 

João José Dias, em O que fazem mulheres, confirma a teoria 

de Shoppenhauer de que a relação amorosa visa apenas a atender aos 

caprichos da natureza em fazer o homem se reproduzir, e, por isso, o 

casamento com Ludovina se realiza. Mas para Carlos Pereira, de A mulher 

fatal, a teoria pessimista se converte na busca do amor que ele procura pela 

vida inteira. 

Camilo Castelo Branco, num frequente diálogo com o leitor, e 

com sua colaboração indireta, elabora um retrato do padrão comportamental 

masculino e feminino do século XIX e exterioriza os pensamentos e reflexões 

comuns do período em relação aos papéis que a sociedade portuguesa espera 

serem desempenhados adequadamente pelos homens e pelas mulheres 

lusitanos. 

Em O que fazem mulheres e A mulher fatal, o autor apresenta 

perspectivas que superam a possibilidade da morte ou da infelicidade conjugal 

como desfechos para situações amorosas complexas, valendo-se do adultério 

como forma de realização de desejos frustrados em decorrência de valores 

sociais impostos principalmente à figura feminina. 



O adultério, tema caro ao Realismo-Naturalismo, é avaliado por 

Camilo Castelo Branco como resultado da falta de caráter do homem quando a 

traída apresenta um perfil socialmente correto, sendo exemplo de integridade e 

moral ilibada, como é o caso de Filomena. Mas se o delito é proporcionado 

apenas por necessidades de ordem material, como é o caso de Angélica, que 

casa por dinheiro, sem amor e trai o marido com o antigo namorado, ou como a 

situação de Cassilda que prioriza seus interesses econômicos antes de 

qualquer outra forma de sentimento, o castigo da morte ou da experiência da 

pobreza devem ser imputados. 

A mulher não tem autonomia sobre suas atitudes, a não ser 

quando ela é abandonada pelo marido e precisa sobreviver às custas de seu 

próprio sustento. Fora essa necessidade, as personagens femininas são 

condicionadas à prostração e ao discreto desenvolvimento intelectual que 

favorece o mando masculino. Por outro lado, há personagens femininas 

camilianas, de diferentes condições sociais, que ou se deixam comandar pela 

força masculina, ou se valem da inteligência, ou da arte de sedução para 

efetivarem suas vontades. 

Estela, em sua existência pálida à sombra de sua família e de 

uma escassa inteligência, no entanto meiga e sem formosura, cumpre o destino 

típico aos expedientes da prosa romântica de morrer tísica e ser lembrada 

como uma boa alma que passou pelo mundo. 

 Filomena e Ludovina levam uma vida de sacrifícios e de 

abnegações, aceitando o envelhecimento, sem a presença do grande amor de 

suas vidas, e a perda da beleza, da juventude, dos sonhos como consequência 

do destino a elas reservado. 

Angélica não abre mão de seus sonhos de uma vida amorosa 

plena, concretizada num adultério que consolida, por um lado, as necessidades 

físicas e emocionais da personagem e, por outro, mantém as aparências do 

casamento de conveniência associado aos interesses econômicos. 



Cassilda, por sua vez, alia a necessidade financeira à 

psicológica de ser desejada e de ter os homens a seus pés. No entanto, seu 

envolvimento com Carlos ilude o leitor na crença de que o amor verdadeiro é 

capaz de alterar comportamentos, uma vez que Cassilda recupera sua 

trajetória de vida inicialmente apresentada no romance.  

Na verdade, o relacionamento entre Carlos e Cassilda reflete a 

instabilidade do sentimento e do ser humano e, embora ele busque o amor ao 

longo da narrativa, ilude-se na emoção forte e na expectativa de permanência 

ao lado da amada, num envolvimento que nada mais é do que uma relação 

cercada pela atração e pelo desejo inconsciente do pecado. 

Após a morte de Carlos, Cassilda volta à sua essência 

promíscua, parecendo ter-lhe bastado esse amor possibilitador da 

concretização do sonho feminino comum de ser amada verdadeiramente. Ela, 

seduzida por Eros, contrapõe-se à Ludovina que morre em vida, alimentando 

Tânatos com sua vida apagada, sem brilho e sem esperança. 

Amores profanos e sagrados caminham lado a lado nas 

narrativas O que fazem mulheres e A mulher fatal, num reflexo do que a 

existência proporciona a muitas mulheres. Assim, algumas personagens dessas 

narrativas camilianas creem no amor romântico, fértil apenas como expectativa 

de vida, enquanto outras são alimentadas por contravenções e traem seus 

maridos e as demais abstêm-se totalmente da existência no refúgio da 

administração da família que lhes restaram. 

Atena, Hera, Afrodite e Lilith revivem, respectivamente, na 

sabedoria de Filomena, na fidelidade de Ludovina e na sexualidade de 

Cassilda, personagens que no mundo ficcional espelham o comportamento 

feminino em busca de se dar à vida sua verdadeira função: amar, força e 

energia vital do universo. Por seu turno, Estela, Filomena e Ludovina são anjos 

que iluminam as vidas masculinas, enquanto Cassilda, Angélica e 

Virgínia/Narcisa, dissolveram o brilho da existência no abismo do individualismo 

e do amor que só tinha um alvo: o amor por elas próprias. 



Camilo Castelo Branco não é um autor que exclua a mulher da 

possibilidade de ter vida própria. Pelo contrário, ele valoriza o direito à 

existência feliz daquelas que fizerem da vida uma trilha em que se busque o 

bem e a felicidade dos pares envolvidos, vinculando-se amor e sinceridade na 

realização da perfeita união entre um homem e uma mulher. 
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7 - ANEXOS  

 

ANEXO A 

VAE SOLI 

Machado de Assis 

 in “A Semana - Gazeta de Notícias” - 17/07/1892. 

 Fonte: A Semana - Machado de Assis - W. M. Jackson Inc. - 1946 

 

Um dia desta semana, farto de vendavais, naufrágios, boatos, 

mentiras, polêmicas, farto de ver como se descompõem os homens, acionistas 

e diretores, importadores e industriais, farto de mim, de ti, de todos, de um 

tumulto sem vida, de um silêncio sem quietação, peguei de uma página de 

anúncios, e disse comigo: 

- Eia, passemos em revista as procuras e ofertas, caixeiros 

desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, oficiais de barbeiro, casas 

para alugar, amas-de-leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, 

tosses crônicas... 

E o meu espírito, estendendo e juntando as mãos e os braços, 

como fazem os nadadores, que caem do alto, mergulhou por uma coluna 

abaixo. Quando voltou à tona, trazia entre os dedos esta pérola: 

"Uma viúva interessante, distinta, de boa família e 

independente de meios, deseja encontrar por esposo um homem de meia 

idade, sério, instruído, e também com meios de vida, que esteja como ela 

cansado de viver só; resposta por carta ao escritório desta folha, com as iniciais 

M. R..., anunciando, a fim de ser procurada essa carta." 



Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava 

ver-te, ou, quando menos, possuir o teu retrato, porque tu não és qualquer 

pessoa, tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres. Ai de quem 

está só! dizem as sagradas letras; mas não foi a religião que te inspirou esse 

anúncio. Nem motivo teológico, nem metafísico. Positivo também não, porque o 

positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, longa 

e aborrecida experiência? Não queres amar; estás cansada de viver só. 

E a cláusula de ser o esposo outro aborrecido, farto de solidão, 

mostra que tu não queres enganar, nem sacrificar ninguém. Ficam desde já 

excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta 

ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de 

amor, é claro, desde que impões a cláusula da meia-idade, zona em que as 

paixões arrefecem, onde as flores vão perdendo a cor purpúrea e o viço eterno. 

Não há de ser um náufrago, à espera de uma tábua de salvação, pois que 

exiges que também possua. E há de ser instruído, para encher com as luzes do 

espírito as longas noites do coração, e contar (sem as mãos presas) a tomada 

de Constantinopla. 

Viúva dos meus pecados, quem és tu que sabes tanto? O teu 

anúncio lembra a carta de certo capitão da guarda de Nero. Rico, interessante, 

aborrecido, como tu, escreveu um dia ao grave Sêneca, perguntando-lhe como 

se havia de curar do tédio que sentia, e explicava-se por figura: "Não é a 

tempestade que me aflige, é o enjoo do mar." Viúva minha, o que tu queres 

realmente, não é um marido, é um remédio contra o enjoo. Vês que a travessia 

ainda é longa, - porque a tua idade está entre trinta e dois e trinta e oito anos, - 

o mar é agitado, o navio joga muito; precisas de um preparado para matar esse 

mal cruel e indefinível. Não te contentas com o remédio de Sêneca, que era 

justamente a solidão, "a vida retirada, em que a alma acha todo o seu 

sossego". Tu já provaste esse preparado; não te fez nada. Tentas outro; mas 

queres menos um companheiro que uma companhia. 

Pode ser que a esta hora já tenhas achado o esposo nas 

condições definidas. Não estás ainda casada, porque é preciso fazer correr os 



pregões, e tens alguns dias diante de ti, para examinar bem o homem. Lembra-

te de Xisto V, amiga minha; não vá ele sair, em vez de um coração arrimado à 

bengala, um coração com pernas, e umas pernas com músculos e sangue; não 

vás tu ouvir, em vez da tomada de Constantinopla, a queda de Margarida nos 

braços de Fausto. Há desses corações, nevados por cima, como estão agora 

as serras do Itatiaia e de Itajubá, e contendo em si as lavas que o Etna está 

cuspindo desde alguns dias. 

Mas, se ele te sair o que queres, que grande prêmio de loteria! 

Junto à amurada do navio, vendo a fúria do mar e dos ventos, tu ouvirás muitas 

coisas sérias e graciosas a um tempo, seguindo com os olhos a fúria dos 

ventos e o tumulto das ondas, livre do enjoo, como pedia aquele capitão de 

Nero, e por diferente regime do que lhe aconselhou o filósofo. E a tua 

conclusão será como a tua premissa: em caso de tédio, antes um marido que 

nada. 



ANEXO B 

 

Uma Campanha Alegre - Volume II, Capítulo XXXIII: O problema do 

adultério. 

Eça de Queirós (Outubro 1872) 

 

Quando, em Paris, Mr. Dubourg foi ultimamente condenado em 

cinco anos de prisão, por ter assassinado sua mulher às facadas - os srs. 

jornalistas, arrastando essa desgraça através da sua prosa, envolveram-se, por 

cima da memória da pobre senhora nervosa e infeliz, numa discussão vibrante 

acerca do amor, do adultério, do casamento e da morte. Mr. d'Ideville, um bom 

rapaz, que foi secretário de legação em Itália na missão de Tour d'Auvergne, 

escrevendo sobre este caso impertinente, teve a ingenuidade de pedir ao Sr. 

Alexandre Dumas filho - a sua opinião e a sua prosa. 

Provocar a pena indiscreta e aparada em bisturi do Sr. Dumas, 

é acordar o escândalo que dorme. Sobretudo em questões femininas: porque aí 

o Sr. Dumas supõe-se uma espécie de Santo Padre do amor, julga possuir a 

plena compreensão da mulher, saber desde as leis até às pantoufles toda a 

fisiologia do casamento, e ser no tempo presente um S. Tomás de alcova. De 

sorte que sempre que se trata de um caso sentimental, o Sr. Dumas filho 

entorna sobre o boulevard, como um barril de lixo, o seu depósito de 

observações: porque o Sr. Dumas é observador como outros são trapeiros. E 

de noite, com uma lanterna e um gancho, cosido com os muros conjugais, 

apanhando e fisgando em segredo tudo o que cai da alcova, cravos, panos 

revolvidos, cuias velhas, farrapos reveladores - que ele vai coligindo a sua 

ciência. Sabe pelo que esgaravata no lixo. E doutor - em roupa suja. 

Foi assim que o Sr. d'Ideville provocou L'homme femme. 

L'homme femme tornou-se então um rebate através das alcovas: jornalistas, 



lorettes, publicistas retirados, tudo correu pelo faro do escândalo. Ganiu-se um 

grande charivari filosófico - com panfletos, com Livros, com artigos e com 

vaudevilles. E o amor, o casamento, a virgindade, a maternidade, o pudor, o 

adultério, a mulher, saias e consciências, tudo foi sacudido, revolvido, 

remexido, voltado ao sol, e exposto à vil publicidade como um guarda-roupa na 

tristeza de um leilão. 

Ora a conclusão da questão era estranha: tratava-se de decidir, 

a sangue-frio, com argumentos e boa gramática - se os maridos deviam matar 

suas mulheres. O Sr. Dumas tinha dito com o charuto na boca, folheando a 

Bíblia - mata-a! Outros, fechando a navalha no bolso, diziam generosamente: 

não a mates. Alguns vaudevillistas ensinavam entre um bock e uma pilhéria - 

vai-a matando sempre! E outros acrescentavam, expondo que era necessário 

estudar mais a questão e consultar dicionários: por ora não a mates! 

E no entanto, de faca na mão, os maridos esperam. 

Antes de tudo, não os escandaliza esta questão? Laplace, o 

antigo, o astrónomo, era um homem sereno e recolhido, firme como a ciência e 

tranquilo como a verdade. Uma só coisa o fazia irritar e sacudir como uma juba 

o seu comprido cabelo à Convenção: era ouvir um peralvilho da mocidade 

dourada, algum Incrível dos que tinham feito fechar o clube dos jacobinos e 

traziam a reacção entalada na alta gola do seu fraque à Barrás - falar de 

astronomia. Então o sereno Laplace rugia. Ora se alguma coisa deve irritar e 

fazer rugir, é ver os Srs. Dumas, d'Ideville, e outros galantes, falar e decidir, 

como Evangelistas do macadame, sobre o casamento, esse ângulo tão 

perigoso da dificuldade social. Não a resolveu, esta questão esmagadora, a 

Bíblia; não a resolveu, com toda a sua grandeza, o velho espírito romano: 

perturbaram-na e lançaram-na em confusão a teologia e o cristianismo: apenas 

a revolução, pela ciência de Proudhon, começa a dar-lhe uma solução racional 

e positiva; - no entanto o Sr. Dumas filho, autor da Lorette e profeta do Ginásio, 

estende-se molemente à sombra dos castanheiros, ouvindo cantar os pássaros, 

e faz-nos o obséquio, num momento de bonomia, de resolver no direito e na 

moral esta dificuldade tenebrosa. Como? - com uma navalha de seis tostões. 



Que, devemos confessá-lo, nós dois, nós ambos, julgando 

inoportuna a estação de banhos para esta leitura, que pede o recolhimento do 

Inverno e o silêncio do fogão, não lemos ainda nem L'homme femme do Sr. 

Dumas, nem nenhum dos folhetos que rolaram como um enxurro, através da 

opinião parisiense. 

O que sabemos apenas é que todas estas prosas incitam a 

mulher, em períodos comoventes, à prática da virtude! Ora observa-se que, se 

uma mulher tem um amante, poderá suceder que ela leia, pela manhã ao 

almoço, um artigo magnífico e pomposo com interjeições, lágrimas e flores: 

Sobre o adultério e as suas aflitas misérias; 

Sobre a fidelidade e os seus claros esplendores. 

Mas nem por isso deixará, em vindo a noite, de ir pé ante pé, 

com todos os ardores do susto e do mimo amoroso, abrir a porta do jardim à 

impaciência de Artur. E isto porquê?... Porque a retórica não anula o 

temperamento. 

Porque um periódico bem escrito não abafa uma paixão bem 

movida; 

Porque os adjectivos não dirigem os nervos; 

E porque, ó senhores prosadores, a verdade é esta: entre um 

folhetim, que condena o adultério, impresso a tinta preta num papel amarelado, 

e um amante vivo, sensível, forte e amado - nenhuma mulher deixará o amante, 

que é a realidade, para seguir o folhetim, que é a linguagem. 

E não despedirá o homem que lhe dá a sensação - em atenção 

ao Sr. Bezerra, localista do Rei e Ordem, que lhe dá prosa. 

E por isso que estas declamações soluçantes a que se 

entregam, com os braços erguidos, o jornal e o drama - são pelo menos inúteis. 

Não evitam o pecado. E também não inspiram o ideal - porque não há 



felizmente senhoras tão estranhamente desgraçadas - que vão aprender a 

virtude nas gazetas ou nas rampas dos teatros. 

E depois, esta questão do adultério, é equívoca. Porque, ou é 

tratada num folheto pelo sr. fulano, bom rapaz e empregado público - e então 

torna-se tão monótona, tão banal, tão recalcada, que nem Robinson Crusoé na 

sua ilha deserta, com todo o seu tédio, e sendo esse folheto o único folheto e 

sendo essa distracção a única distracção - a quereria: ou então é tratada por 

espíritos subtis, analíticos, originais como Dumas, e sucede que, com os 

detalhes, as anedotas, os quadros, as revelações, o estudo, torna-se uma 

divulgação de alcova e uma pimenta amorosa! De modo que quando não é uma 

trivialidade estéril, é uma provocação irritante! 

Ou o adultério é um facto fatal da natureza eterna, ou é um 

facto fatal da moral moderna. No primeiro caso, se ele é a antiga e primitiva lei 

da promiscuidade animal, que apesar do apuramento nervoso da humanidade, 

da civilização, do direito, da moral, permanece e impele pela sua fatalidade 

fisiológica - seria necessário, para o extinguir, mudar a própria constituição 

natural ou esperar mais vinte séculos. 

No segundo, se ele provém da corrupção do matrimónio e da 

sua decadência e descrédito como instituição social, se nasce da extinção da fé 

conjugal nos esposos, se deriva da perversão lançada na dignidade 

matrimonial pelo idealismo amoroso, se tem a sua origem na moral, então é 

necessário fazer uma revolução nos costumes tão profunda como foi o 

cristianismo, que nos dê uma outra religião, outra moral, outra família e outro 

direito. 

Ora qualquer destas coisas, tanto uma alteração de constituição 

fisiológica, como uma transformação na ordem social, acham-se os Srs. Dumas 

filhos - com forças de a empreender, no quintal, fumando brevas e cosendo 

prosa? 

Mas mais absurdo que tudo é a palavra final da questão: o 

mata-a ou não a mates! a decisão do destino que o marido desvalido deve dar 



à esposa revoltada! Para todo o homem, o mais linfático ou o mais endurecido, 

Sgnarello ou Marneffe, o momento em que sabe o seu desastre é fatalmente 

um momento de excitação, de ofensa, de vergonha, de despeito, e ele não 

pode subtrair-se a palpitar com uma pulsação de febre. Ora aconselhar um 

procedimento fixo para este momento alucinado, é querer impor ao que há de 

mais desvairado - a paixão, o que há de mais raciocinado - a regra. E dizer de 

antemão ao pulso - tu baterás deste modo, e aconselhar previamente à cólera - 

tu rugirás desta forma. Quem vai estudar de antemão ao espelho as atitudes 

que deve tomar na dor? Quem decora no seu quarto a palavra que deve dizer 

na cólera? A febre não calcula - improvisa. 

Depende sobretudo dos temperamentos. Segundo se é 

sanguíneo, linfático, bilioso, melodramático, bonacheirão ou egoísta - assim se 

faz sangue, se faz sermão ou se faz negócio. Basta ver quantas soluções 

diferentes a verdade e a arte têm achado para este momento agudo, para se 

perceber a inutilidade pedagógica e retórica de marcar de antemão um 

procedimento. Otelo, que é negro, sanguíneo, batalhador, bárbaro e justo, toma 

o travesseiro, e mata por asfixia. O general de Campvallon que é gotoso, cheio 

de achaques, encosta-se, ao surpreender sua mulher, à ombreira da porta e 

morre de apoplexia. Um negociante holandês fleumático, prático e frio, toma 

sua mulher pelo braço, põe-na à porta da rua com uma mala e uma nota do 

banco, aferrolha a porta e volta tranquilamente para o seu escritório. Um fidalgo 

de Burges, cheio de opiniões feudais, desfecha a carga de um revólver no peito 

de Artur. Um outro encontra sua mulher anediando uns cabelos de homem que 

não são os seus, vai ao seu quarto, toma a sua roupa branca e parte para 

sempre para o Egipto. Um outro, infelizmente bem conhecido, vai ao seu 

quarto, toma um revólver e parte para a Eternidade. Outro surpreende, fecha-se 

no quarto com a mulher e quando os criados, assombrados, imaginam que ele 

a matou, veem-no sair risonho, trazendo-a pelo braço, rendido e mais amoroso. 

O general Pallavicini, seguindo a velha tradição dantesca da casa de Rimini, 

degola com a espada os dois sobre o sofá. Outro espera Artur no fundo da 

escada, e obriga-o a assinar uma letra. E um outro, tranquilo e risonho, diz 



durante dois anos a sua mulher, todos os dias de manhã, passeando com ela 

no jardim, a mesma palavra vil. 

Tal temperamento, tal solução. Todos estes infelizes se 

desesperaram: - mas com a lógica do seu carácter - o bárbaro generoso mata, 

o civilizado infame faz assinar a letra. Mas a raiva é a mesma. E no entanto o 

Sr. Dumas entende que o procedimento colérico se pode ensinar como um 

passo de contradança, e sem querer saber dos temperamentos, dos caracteres, 

das condições, faz para a infinita diversidade dos desesperos - um catecismo 

uniforme. 

E - riamos! - esse catecismo que conclui pela morte - quando 

quer o Sr. Dumas filho que os maridos, curiosos dessa matéria, o estudem e 

tomem apontamentos? Se o Sr. Dumas faz um tratado e uma lei de morte, com 

argumentos e exemplos, é para que os maridos o leiam, aprendam a lei, se 

convençam, se apropriem daquela ideia e decorem aquele procedimento. Mas 

quando, em que momento preciso do seu casa-mento? — Não pode ser logo 

que casem: qual é o marido bastante torpe para ir no dia seguinte ao do 

noivado, vendo sua mulher apenas saída da virgindade, noiva e pela Graça 

quase sagrada, estudar muito tranquilamente no Sr. Dumas o que lhe deve 

fazer - quando ela for adúltera? - Não pode ser também no momento da 

revelação, porque seria estranho que um marido surpreendendo sua mulher e 

Artur - lhe dissesse: 

— Senhora esposa e sr. amante, eu vou para a minha biblioteca 

consultar os autores e amanhã lhes darei parte do destino que lhes reservo: 

tenham a bondade de me passar daí os documentos da infâmia e um 

dicionário! 

Enquanto ao adultério, essência da questão, não queremos 

privar as curiosidades inteligentes de algumas pequenas notas que não 

resolvem, mas explicam. 



A maior parte da gente imagina que para uma mulher esta ideia 

e mesmo esta palavra - ter um amante, significa muito simplesmente - ter um 

homem que amam. 

De modo nenhum: só muito raras, as descendentes de Fedra, 

pensam no homem. Para a generalidade das mulheres - ter um amante 

significa - ter uma quantidade de ocupações, de factos, de circunstâncias a 

que, pelo seu organismo e pela sua educação, acham um encanto inefável. Ter 

um amante - não é para elas abrir de noite a porta do seu jardim. Ter um 

amante é ter a feliz, a doce ocasião destes pequeninos afazeres - escrever 

cartas às escondidas, tremer e ter susto; fechar-se a sós para pensar, 

estendida no sofá; ter o orgulho de possuir um segredo; ter aquela ideia dele e 

do seu amor, acompanhando como uma melodia em surdina todos os seus 

movimentos, a toilette, o banho, o bordado, o penteado: é estar numa sala 

cheia de gente, e vê-lo a ele, sério e indiferente, e só eles dois estarem no 

encanto do mistério; é procurar uma certa flor que se combinou pôr no cabelo; 

é estar triste por ideais amorosos, nos dias de chuva, ao canto de um fogão; é 

a felicidade de andar melancólica no fundo de um cupé; é fazer toilette com 

intenção, o maior dos encantos femininos! etc. 

Estas pequeninas coisas, que enchem a sua existência, que a 

complicam em cor-de-rosa, que a idealizam - são a sua grande atracção. E o 

que amam. O homem, amam-no pela quantidade de mistério, de interesse, de 

ocupação romanesca que ele dá à sua existência. De resto, amam o amor. 

Havia muito deste sentimento nas místicas e nas antigas noivas de Jesus. 

Amavam a Deus porque ele era o pretexto do culto. 

Por aqui se explica uma coisa que surpreendeu Taine. E foi que 

na sua última viagem a Inglaterra, contava-se então, nas crónicas íntimas, que 

em toda a vasta aristocracia inglesa que faz a season em Londres, havia 

apenas um adultério! E todavia que luxo, que idealismo, que vagares, que 

requintamentos de sensação, que excitações do chique! Taine explica isto por 

muito finas razões, subtis e profundas temperamento, publicidade, boas 

saúdes, rectidão de ideias, etc.: esqueceu-lhe uma razão, a mais inglesa. E que 



a lady romanesca, sensível e fria - o que pretende sobretudo e exclusivamente 

no amor, são as suas ocupações, é a sua melancolia. A inglesa, com a sua 

carnação saudável, as suas risadas francas, os seus cabelos espalhados e 

impertinentes, a sua higiene, as suas corridas a cavalo, a sua virilidade de 

pensamentos — conserva todavia, sob o seu movimento excêntrico e resoluto, 

no fundo do seu peito, como a recolhida flor do segredo, uma ponta, uma 

semente de melancolia. Alguma coisa de vago, de saído de Ofélia, de 

ossianesco, de exalado da harpa de Erin, ficou no fundo daquelas naturezas 

femininas dos países louros. A inglesa não se pode dispensar de ter aquela 

melancolia de certas horas, azulada e terna - a que ela chama com certos 

requintes finos - ter o coração sentido. - De sorte que de mil senhoras da 

aristocracia inglesa, das que têm a mocidade e o espírito do sentimento, uma 

poderá ter um amante e os seus pecados - mas as outras restantes contentam-

se em ter o coração sentido. 

De tudo isto uma consequência lógica: - procurando dar uma 

ocupação ao espírito disponível da mulher, impedir que ela procure as 

ocupações do amor. 

Hoje, justamente, faz-se o contrário. 

Hoje a mulher é educada exclusivamente para o amor - ou para 

o casamento, como realização do amor. E claro que, como Dumas, falamos das 

classes ricas e improdutivas. 

É fácil de ver. Que se lhe ensina desde o momento em que a 

pequenina mulher de 7 anos, nos bicos dos pés, diante do espelho, com a sua 

sainha tufada e o seu puff pueril, se enfarinha de pó de arroz, rindo com os 

seus brancos dentinhos de rato? 

Educa-se-lhe primeiro o corpo para a sedução. Não pela 

ginástica - isso agora apenas começa vagamente, como uma imitação inglesa - 

mas pela toilette: ensina-se-lhe a vestir, estar, andar, sentar-se, encostar-se 

com todas as graças para sensibilizar, dominar as atenções, ser espectáculo, 

vencer o noivo. Ensina-se-lhe a arte sentimental e inútil de bordar flores e 



pássaros; o bordado é a mais perniciosa excitação da fantasia: sentada, imóvel, 

curvada, picando delicadamente a talagarça, o voo inquieto das imaginações e 

dos desejos palpita-lhe em roda, como um enxame de abelhas: e é isto o que 

perde as rosas, como diz um velho poeta ascético: é porque a rosa não pode 

fugir, andar, sacudir o enxame, que é ela sempre ferida no cálice. 

Depois ensina-se-lhe a música, o piano, o canto, Bellini, 

Donizetti, todos os amorosos. A música clássica, os velhos minuetes, os 

motetes, as fugas, as árias simples — eram uma serenidade para o espírito, um 

correr de água fresca. Os românticos são como uma chama impaciente. 

Prepara-se-lhe assim um meio de encantar, de sensibilizar, de, adormecer, e 

dá-se-lhe alguma coisa da habilidade das sereias. - Depois, o seu espírito, 

como é educado? Pelo romance, que lhe descreve o amor, pelo teatro que lho 

dialoga, pela ópera que lho suspira, pela opereta que lho assobia. 

No mundo, nas soirées, ao gás dos bailes, na intimidade das 

mulheres, que interesses vai encontrar? os da política? os da ciência? os da 

arte? os da economia doméstica? os da guerra? Decerto que não: - os do amor. 

Que lhe diz o luxo, por meio das sedas sonoras, das caxemiras, 

das pedrarias, da vitrina das lojas, das rendas loucas, dos saltos à Luís XV, da 

fofa penumbra dos cupés? Amor. 

Que ideia lhe dá a família, a maternidade? O encanto de um 

amor legítimo. 

Que lhe ensina a mesma religião? o amor. Duvidam? - aqui 

estão os trechos de um livro de orações aprovado pelo sr. arcebispo de Ruão - 

traduzido por toda a parte: 

"Actos de desejo. - Oh! vem, meu bem-amado, carne adorável, 

minhas delícias, meu amor, meu tudo, meu alento! Minha alma impaciente 

enlouquece por ti! 



"Acto de amor. - Tenho pois enfim a felicidade de te possuir! 

Abrasa-me, queima-me, consome-me com o teu amor. Jesus é meu, o bem-

amado é meu." 

Que lhes parece? Aprovado por Monsenhor de Ruão, o cardeal 

Bonnechose, príncipe da Igreja. E um catecismo francês, quase um catecismo 

universal. Trata-se do amor de Jesus - dirão: pois também seria excessivo que 

se tratasse de Artur! A Igreja não o faz expressamente - dirão ainda: quem o 

duvida? Nem um momento desconfiamos da austera intenção da Igreja. Mas é 

inocentemente e sem intenção, que as mães deixam as crianças ao pé do 

lume, e quantas vezes a casa arde! 

Querem saber agora como falam e pensam as mulheres 

educadas neste elemento abrasado? Vejam a última peça de Octávio Feuillet, o 

casto, o pudico, o católico, o que escreve para as virgens aristocráticas e louras 

do faubourg Saint-Germain. Feuillet põe na boca de uma menina de quinze 

anos, educada num convento, açucena coberta de rendas, Pomba, Arminho, 

Neve, estas palavras: “Adoro os rapazes para valsistas, mas para maridos 

não!” - E na plateia velhos sargentos de cavalaria coram até às dragonas! 

Bom Deus! Não somos caturras! Dizemos a verdade. De resto 

como não temos a responsabilidade da corrupção humana, também não 

fugimos para o deserto. Quem é que disse que o Inferno era um lugar bem 

interessante? Foi Brantôme. Pois era um sábio. 

Nesta educação da mulher uma só coisa é profundamente boa - 

a valsa. E é justamente o que mais lhe regateia uma moralidade banal. A valsa 

é higiénica, moral, depurativa, educadora e positiva. 

Um higienista célebre recomendava, a todas as mulheres de 14 

anos, para cima duas horas de valsa por dia. Os movimentos rápidos, 

galopados, fortemente sacudidos, a transpiração igual, outras circunstâncias, 

tornam a valsa um exercício radicalmente salutar, quase igual à ginástica: 

desenvolve a firmeza do andar, a solidez das articulações, faz girar abundante 

e igualmente o sangue, robustece o peito, exercita e excita a facilidade da 



respiração. E um doce medicamento contra a anemia, a palidez, os suores. E 

sobretudo uma fadiga. Toda a mulher que se não cansa, idealiza. Dá os bons 

sonos saudáveis e frescos, o apetite inglês. Dá às raparigas uma boa alegria de 

ave que voa. E têm-se visto doenças inexplicáveis de mulheres curarem-se 

com uma valsa. As boas valsas são as de Strauss, ágeis, alegres, radiosas, 

impelidas, firmemente resvaladas — que têm alguma coisa de ataque e muito 

de triunfo. 

A valsa é moral e educadora: porque acostuma as mulheres a 

ter dos homens uma ideia positiva e burguesa. E por isso que os românticos, os 

netos de Byron e de Dom João não valsavam: pálidos, encostados à ombreira, 

com a gravata de cetim negro em nó, o olhar triste e dominante, os dedos 

errantes em longos bigodes sentimentais, estavam imóveis em todo o encanto 

do seu mistério, exalando romance. O homem na frescura da sua toilette, a 

pele macia e seca, a claque debaixo do braço, sereno, fresco, perfeito, intacto, 

conversa e ri num baile, pode excitar o sentimento: quem nunca o excitará é o 

valsista - com a pele oleosa, a testa cheia de gotas, a respiração ofegante, um 

arquejar pesado, o nariz luzidio, a aba da casaca esvoaçando, as pernas 

pulantes como as de um gafanhoto que vai para os seus negócios, o ar 

embezerrado, vermelho, soprando, feliz e grotesco. A mulher olha e sorri. 

Porque ela é que não perde a graça, se a tem, e o arfar dá-lhe a delicadeza, 

todos os abandonos mimosos da ave que cansa. Além disso os vestidos 

compridos, rojados, leves, foram feitos para a valsa e acentuam-na como um 

palpitar de asa. De sorte que se pode rir, legitimamente, de cima de seu 

encanto, do pobre homem que a seu lado resfolga, escarlate e esfalfado. E 

depois, o homem que valsa, como pode ter espírito? O que naturalmente lhe 

sairia pela boca fora se a abrisse, não seriam as graças-seriam os bofes: é por 

isso que ele, duro, cerrado, espesso, alagado, guarda dentro em si para seu 

uso, cuidadosamente - a pilhéria e a víscera. 

Na valsa a mulher faz a poesia do movimento - o homem faz-lhe 

a farsa. O homem, de resto, nunca deve dançar: o seu movimento são as 

armas, a luta, a marcha, o salto, a ginástica: já Napoleão o dizia. O Oriente, tão 

profundo e tão subtil, compreendeu isto admiravelmente: aí as mulheres 



dançam sós entre si; o homem, encostado no divã, contempla e fuma o 

chibouk. 

Valsem! valsem! - e creiam que esta glorificação e 

desinteressada: o que escreve estas linhas não valsa. Valsou. Valsou um dia. 

Era de madrugada, ao fim de um baile, dado muito longe daqui, ao Oriente e ao 

Ocidente. Valsou com um preto. Na sala deserta, luminosa e cintilante como 

uma visão do sultão Achmed, quatro pessoas assistiam gravemente àquela 

valsa solitária: um chefe de tribo dos confins da Núbia, imóvel na sua túnica de 

linho e fio de oiro, lorde C... que morreu agora em Florença, um sábio doutor 

prussiano, mademoiselle J... des Bouffes e um capitão de artilharia inglesa, que 

olhava gravemente, a cavalo num criado. E tantas saudades lhe ficaram ao que 

isto conta, daquela valsa - que assim como o rei de Tule nunca mais bebeu, ele 

nunca mais valsou. 

Ora o que se faz a esta mulher inteiramente, exclusivamente 

educada para o amor? Esta mulher, assim formada, casa. O marido vai, 

decerto, dar a esta natureza, que vem curiosa, impressionável e agitável, uma 

ocupação que a absorva e que a preencha? - Não. E nas classes ricas: o 

marido trata de lhe tirar todo o trabalho, todo o movimento, toda a dificuldade, 

alarga-lhe a vida em redor, e deixa-a no meio, isolada, fraca e tenra, 

abandonada à fantasia, ao sonho e à chama interior: a cabeleireira penteia-a, 

as criadas vestem-na, a governanta trata-lhe da casa, a ama cuida-lhe dos 

filhos, as moças arrumam-lhe os quartos, o marido ganha-lhe dinheiro, a 

modista faz-lhe os vestidos - um cupé macio caminha por ela, um jornal de 

modas pensa por ela. - O que resta a esta infeliz criatura, encolhida no tédio da 

sua causeuse? Resta-lhe a sua genuína ocupação, a que lhe ensinaram e em 

que é perfeita - o amor. 

Se o marido se conserva um amante - bem. Mas se o marido, 

naturalmente, como deve ser, se ocupa dos seus negócios, do seu escritório, 

da sua política, dos seus fundos, do seu clube, dos seus amigos - mal. Ela 

naturalmente faz como um amanuense que, tendo por profissão escrever, 



quando tem escrita e cheia a primeira folha de papel, toma outra - para 

continuar a escrever. 

Tal é a verdade. 

E querem uma prova? E que as mulheres mais ocupadas são as 

mais virtuosas. E isto evidente na pequena burguesia, no mundo proletário, nas 

classes agrícolas. Os adultérios aí, a não ser as excepções de temperamentos, 

são quase todos originados na necessidade e na pobreza. Outra prova é que 

Lisboa é uma terra de mulheres virtuosas. Podem rir-se os incrédulos da 

cidade, les rieurs de la ville, como dizia Tallemant dês Reaux. A verdade é 

essa, e a razão é que Lisboa é uma terra pobre; a maior parte das famílias são 

de empregados públicos, e portanto as mulheres, sem criadas, sem aias, e sem 

carruagens, têm, de manhã à noite, o rude trabalho de uma casa a dirigir: têm 

de se vestir, de lavar os filhos, de alinhavar vestidos, de tomar róis, de fazer as 

suas compras; e fica-lhes um dia cheio e trabalhado. 

Uma mulher assim fatigada, cheia de pequenas preocupações, 

de atenções caseiras, de economias, de chaves, não tem vagares para o 

sentimento. A sua natureza torna-se excessivamente prática, positiva, 

doméstica, hostil à fantasia e aos seus cortejos. Além disso, vendo o marido 

sobrecarregado e sustentando pela firmeza do trabalho aquela nau - toma-se 

por ele de um grande respeito. O casamento torna-se assim uma associação de 

trabalho. A mulher adquire uma alta ideia da sua missão. Vendo-se centro de 

actividade na casa, e que é necessária a todos, e que a sua presença consola, 

e que a sua coragem fortifica, e que pelo seu trabalho e pela sua ordem a 

família está confortada, asseada, farta, alegre - julga-se e tem o orgulho de 

Providência, reina verdadeiramente, e nem por todos os encantos quereria 

descer na estima do seu pequeno mundo honrado. 

Além disso, mesmo que fosse sentimental, o que é 

extremamente raro, as condições de existência burguesa defendiam-na como 

muralhas. As casas são pequenas, o contacto da família é permanente, a todas 

as horas, nas mesmas salas; torna-se impossível toda a inteligência secreta 



com o exterior. Não poderia sequer ter por muito tempo um segredo do 

coração: a família adivinhar-lho-ia na preocupação do rosto, na voz e no 

silêncio. 

Dê-se à mulher um alto interesse doméstico, e dá-se-lhe uma 

virtude invencível. Dê-se-lhe uma casa a governar, uma família a dirigir, e ela 

encontrará no seu coração mais valor para ser virtuosa, do que nós 

encontramos razões no nosso espírito para sermos honrados. - Ora agora se o 

marido faz da sua mulher uma amante mignonne e luxuosa, se a torna um 

pequenino mimo e um gozo de voluptuosidade, se faz dela um ornato de teatro 

e quase um embelezamento público, se a quer como uma sultana da Geórgia, 

que se transporta nos braços - nesse caso esta mal, e então o risonho 

Offenbach adianta-se com a sua batuta e o seu couplet garoto, e aconselha-o a 

que nunca entre em casa - sem prevenir. 

Proudhon disse que a mulher só tem um destino - menagère ou 

courtisane - dona da casa ou mulher de prazer. Seria longo explicar a alta 

moral que esta palavra encerra; mas se aos maridos basta um resumo 

concludente e firme, diremos que cada um - encarregue sua mulher de fazer 

casa, e a dispense de fazer moda. Quando falamos assim de moda, com 

irreverência, não queremos dizer que a mulher não cuide da sua beleza. Bem 

ao contrário. Para a mulher a beleza é o mais alto dos seus direitos e o mais 

grave dos seus deveres! 

Colocar a mulher nas ocupações da família, eis o que achamos 

de mais genérico para evitar a dissolução do casamento. Se, porém, nos 

interrogam directamente sobre o adultério e os seus motivos, pedimos que 

observem o que se passa nos costumes. 

O espectáculo é curioso, O adultério é um facto aprovado pela 

opinião. Querem a prova? No adultério entram - o sedutor, para que lhe dêmos 

este nome clássico, a mulher e o marido. Vejamos como eles mesmos se 

consideram a si: consciência própria e consciência pública. 

Vejamos o sedutor: 



Dizia Napoleão: o adultério que é um tão grande facto no código 

e na moral, não é na vida real mais que um entretenimento de baile ou uma 

distracção de teatro. Palavra profunda. O celibatário sentado na sua cadeira, 

num entreacto, enfastiado, fita uma certa mulher, que o fere pela cor dos 

cabelos ou pelo feitio da toilette: daí às vezes uma tragédia. No entanto o 

celibatário, o dândi, o leão, está na sua ocupação habitual. Não é para 

dissolver a família, provocar os desastres - que ele ali está de luvas gris - é 

para cumprir a sua elegância. Está nos costumes. Ninguém lho estranha. 

O celibatário não é o carrasco oficial da felicidade conjugal. É 

uru bom rapaz, é um diletante, é um ocioso, é um voluptuoso. A sua distinção 

honra a civilização e o luxo; a cidade por vezes tem orgulho nele; Alcibíades, 

crévé, foi uma glória de Atenas, e Plutarco narrou-o. Não é por mal que o 

celibatário olha: é por obrigação da sua profissão, é por dever de ofício. Não é 

com intenção fatal que ele faz a sua corte a uma mulher; é porque, se conhece 

uma mulher, se é recebido em sua casa, tem obrigação de lhe fazer a sua 

corte. Fazer a sua corte - é necessário que saibam - é uma coisa muito 

diferente de fazer a corte. 

Fazer a corte é olhar de longe, seguir, adivinhar a mulher, 

procurar falar-lhe, ter a atitude sentimental. Se o celibatário faz a corte é 

porque não é da intimidade da casa, ou está posto em suspeição pela 

desconfiança marital. Opera de longe, com largos voos. Não é perigoso. 

Outra coisa, porém, é o celibatário que faz a sua corte. Fazer a 

sua corte é sentar-se ao pé de uma mulher, fazer-lhe uma conversa 

interessante, provocar-lhe o espírito, dar-lhe o braço à saída, pôr-lhe o seu 

burnous com as pontas dos dedos. Diz-se muito legitimamente a um marido: 

Vou fazer a minha corte à tua mulher. Por coisa alguma se lhe diria, sob pena 

de bengaladas, vou fazer a corte a tua mulher. O que faz a sua corte é sempre 

íntimo de casa: tem o seu talher, ri em segredo com madama, traz-lhe ramos de 

que tira um botão de rosa para o marido pôr na boutonnière - entra no camarote 

e diz-lhe: Se queres vai fumar, eu fico a fazer a minha corte a tua mulher. - 



Onde está fulano? perguntam no corredor ao marido que fuma. - Ficou a fazer 

a sua corte a minha mulher. 

O que faz a sua corte vai com ela às lojas, traz-lhe a valsa da 

véspera e o escândalo do dia, conta-lhe ao ouvido o enredo da ópera, e é ele 

que - quando o marido o encontra saindo da sala de sua mulher, lhe diz: 

— Tenho estado a fazer a minha corte a tua mulher. 

— Não queres ficar para jantar? 

— Não. Vou fazer ainda a minha corte a fulana. 

O celerado! o bom rapaz! 

Ora bem: este homem que - para que o digamos desde já - é o 

amante, como é considerado pelo mundo e pela opinião? Optimamente. Bem 

recebido, rodeado de braços abertos, tomado como tipo e mestre pelos 

solteiros, invejado pelos maridos maniatados ao casamento, como uma ave que 

voa, pode ser invejada por uma couve que está, olhado curiosamente, 

intencionalmente e medrosamente pelas mulheres - torna-se centro e toma no 

seu mundo uma atitude vitoriosa. 

Assim o ter tido um certo número de amantes, isto é, ter 

desorganizado um certo número de famílias, é na moral contemporânea um 

chique. Na moral antiga teria as penas infamantes da mutilação. Hoje é um 

chique. É mais: é um complemento de educação. Na Princesse Georges, a 

mãe, a marquesa, diz do príncipe de Birac: - um homem de bem que viajou e 

teve aquele número de aventuras que fazem parte da educação, mas teve-as 

no seu mundo. 

Esta palavra é um traço fotográfico da opinião moderna. E quem 

o diz é uma mulher honesta, atenta à devoção. E aí temos pois que ter 

seduzido algumas mulheres casadas, é, na mocidade de um homem e para 

garantia do seu destino, tão indispensável como ter aprendido a gramática; e 



pode dizer-se das perfeições de um gentleman: - Deitou a perder uma mãe de 

família e sabe os verbos. 

O homem que nunca teve uma amante casada e, segundo a 

apreciação mundana, ligeiramente ridículo, filósofo, caturra; nega-se-lhe a 

experiência feminina, e passa à situação hirsuta e florestal de bicho do mato: é 

a opinião dos cafés. E a opinião das salas não lhe é mais favorável: é 

considerado um inábil e um colegial sem valor; se ele não interessou nem fez 

palpitar ninguém é porque é sem espírito, sem originalidade, sem beleza, sem 

toilette e sem descrição, é um inútil, é um seminarista extraviado; atribui-se-lhe 

falta de coragem e de domínio; dá-se-lhe aquela indiferença que se dá às 

coisas sem dono. Mas se teve uma amante com publicidade e relevo, ah! é um 

homem. A sua fisionomia interessa e exala mistério. Se teve três, é leão, torna-

se celebridade, tem o sorriso escravo das mulheres e um lugar no Estado. Se 

tem tido mais, e um marido morto em duelo, é o caso de Cade Rousse, fica 

numa civilização como tipo perfeito da fina flor dos bravos. E assim a glória 

cresce, com o número de seduções, até Dom João, que por ter tido três mil, é 

cantado pelos poetas, escolhido pelos pintores como a expressão do ideal, 

posto em música pelos maestros divinos, tornado Símbolo, e depois de 400 

anos ainda a sua legenda faz suspirar de amor. 

E se o leão envelhece, não é abandonado como o de 

Lafontaine. A protecção feminina segue-o como um amparo providencial. É 

colocado numa embaixada ou num senado: o Estado encarrega-se dele, como 

de uma glória pública: e, como Romieu, depois de governar as alcovas, vai 

governar as províncias - ou, como o duque de Morny, vai descansar das 

almofadas de boudoir na cadeira de primeiro-ministro. 

E enfim, pormenor fatal, não há mãe que não deseje para sua 

filha, não há filha que não deseje para si - um homem que tenha já passado as 

primeiras verduras: isto é, deseja que, para dar garantia de felicidade à sua 

família, tenha já de antemão gasto a chama impaciente: por onde? Pelas 

famílias dos outros! 



Sendo assim uma alta glória a sedução - é evidente que todos 

desejam a auréola perfumada e que todo o moço de vinte anos, livre do 

recrutamento, que se sente um pouco de espírito e de roupa branca, 

arremessa-se de badine em riste, ao movimento amoroso - o que faz, diria 

Marivaux - um voo de milhafres sobre as tenras pombas. 

Perigo que não temos em Portugal - e que mais acentua a 

nossa virtude. Aqui há o celibatário, mas não há o leão. E não é difícil à mulher 

mais fraca resistir ao encanto do Lovelace nacional: porque o celibatário está 

nas secretarias ou está nas cavalariças. Os das secretarias são excelentes 

rapazes, com boa letra, espírito de ordem, boa mão de bilhar, muito entendidos 

em espanholas, mas estão realmente longe de ter em espírito, em distinção, 

em petulância, em réplica, em sentimento, em valor, aquela alta superioridade 

que fazia com que madama Recamier se erguesse, ao cumprimentar, duas 

linhas acima do seu eterno sofá de damasco amarelo. 

Enquanto aos que estão nas cavalariças - são também 

excelentes, dignos, perfeitos, mas inteiramente dados ao gado. 

De modo que por este lado, ó filhas de Maria. 

Satanás anda longe. 

 

 


