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Where did we come from?
Why are we here?

Where do we go when we die?
What lies beyond

And what lay before?
Is anything certain in life?

They say, "Life is too short,"
"The here and the now"

And "You're only given one shot"
But could there be more,

Have I lived before,
Or could this be all that we've got?

If I die tomorrow
I'd be all right

Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on

I used to be frightened of dying
I used to think death was the end

But that was before
I'm not scared anymore

I know that my soul will transcend

I may never find all the answers
I may never understand why

I may never prove
What I know to be true

But I know that I still have to try

If I die tomorrow
I'd be allright

Because I believe
That after we're gone

The spirit carries on...

(Dream Theater – The Spirit Carries On)



RESUMO

Baseado em teóricos que buscaram conceituar e explicar questões referentes à percepção da morte e

do suicídio em sociedades ditas ocidentais, como Alvarez, Ariès, Durkheim, Marx, entre outros, este

trabalho busca estabelecer uma análise crítica da novela passional  Amor de Perdição,  de Camilo

Castelo Branco,  com a finalidade de observar a trajetória que leva à morte as três personagens

principais: Teresa, Simão e Mariana. Podemos verificar que as personagens possuem uma trajetória

ascendente, que ruma para a salvação ou para o heroísmo, mesmo quando esse final é resultado de

uma morte-voluntária.  O ato de se matar,  que no romance estudado aparece  como um destino

heroico  para  as  personagens,  não  encontrava  o  mesmo tratamento  na  sociedade  portuguesa  da

época, conforme se pode verificar no estudo prévio de alguns periódicos do período oitocentista,

como a Revista Universal Lisbonense e a Revista Contemporânea de Portugal e Brazil, em que as

notícias, por via de regra, se referiam aos suicidas que ilustravam suas páginas como “infelizes” ou

“desgraçados(as)”. Para melhor contextualização da novela no conjunto dos textos camilianos em

que o referido tema aparece, essa dissertação proporá, por fim, uma leitura comparativa da novela A

sereia, do mesmo autor, atualmente pouco conhecida do grande público, em que se pode destacar a

presença de personagens que dialogam nitidamente com aquelas presentes na obra de maior sucesso

do escritor português.

Palavras-chave: Camilo Castelo Branco, Suicídio, Literatura portuguesa oitocentista, Romantismo,

Imprensa periódica portuguesa do século XIX.



RÉSUMÉ

Fondé sur des théoriciens qui ont cherché à conceptualiser et à expliquer des questions touchant la

perception de la mort et du suicide au sein des sociétés dites occidentales, comme Alvarez, Ariès,

Durkheim,  Marx,  entre  autres,  ce  travail  cherche  à  établir  une  analyse  critique  de  la  nouvelle

passionnelle Amor de Perdição (Amour de Perdition), de Camilo Castelo Branco, ayant pour finalité

d’observer  le  chemin  qui  mène  à  la  mort  les  trois  personnages  principaux:  Teresa,  Simão  et

Mariana. On constate que les personnages ont une trajectoire ascendante, en direction du salut ou du

héroïsme, même quand cette fin résulte d’une mort-volontaire. L’acte de se tuer, qui apparaît dans le

roman étudié comme un destin héroïque pour les personnages, n’était pas traité de la même manière

par la société portugaise de l’époque, comme on peut vérifier en étudiant au préalable quelques

périodiques  du  XIX ème siècle,  comme  la  Revista  Universal  Lisbonense (Revue  Universel  de

Lisbonne) et la Revista Contemporânea de Portugal e Brazil (Revue Contemporaine du Portugal et

Brésil),  où les annonces faisaient couramment référence aux suicides qui illustraient leurs pages

comme «malheureux» ou «sales». À fin d’une meilleure contextualisation de la nouvelle dans le

recueil de textes de Castelo Branco où la thématique abordée apparaît, cette dissertation proposera,

enfin, une lecture comparative de la nouvelle A sereia (La sirène), du même auteur et actuellement

peu  connue  du  grand  public,  dans  laquelle  on  peut  souligner  la  présence  de  personnages  qui

dialoguent nettement avec ceux de l’oeuvre la plus connu de l’écrivant portugais.

Mots-clés: Camilo Castelo Branco, Suicide, Littérature portugaise du XIXème siècle, Romantisme,

Presse périodique portugaise du XIX ème siècle
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1 – Introdução

 

Apresentamos nesta  dissertação o resultado de pesquisa constituída a  partir  de um

interesse particular sobre a forma como a morte voluntária e o suicídio se apresentam na

literatura, mais especificamente, na literatura portuguesa. Sabe-se que muitos são os manuais

de  literatura  que  comentam  esse  destino  fúnebre  que  ronda  a  maioria  das  personagens

românticas descendentes de Werther, isto é, aquelas que sofrem por um amor que não pode ser

concretizado, seja por motivos familiares, por diferenças sociais ou pelo fato de a personagem

amar alguém já comprometido. Professores de Ensino Médio também repetem ad nauseam

em  suas  aulas  sobre  a  segunda  fase  do  romantismo  a  questão  do  “mal  do  século”  de

Chateaubriand, os poemas de Byron até Álvares de Azevedo, a idealização da mulher e do

amor, etc. Apesar de muito citado, esse halo de morte que circunda tanto a poesia romântica

como o destino das personagens nos textos narrativos muitas vezes é deixado em segundo

plano,  pois  poucos,  realmente,  são  os  trabalhos  acadêmicos  voltados  para  o  período  em

questão  que  estudam,  por  qualquer  viés  que  seja,  as  questões  referentes  à  morte,

principalmente sobre a morte-voluntária, isto é, o suicídio. Este apagamento cria, desta forma,

um  interessante  viés  a  ser  explorado,  considerando-se,  sobretudo,  as  diversas  obras  que

poderiam ser tomadas como fonte para tal estudo.

Assim, selecionei a novela  Amor de Perdição, publicada por Camilo Castelo Branco

em 1862, para buscar a compreensão de como se dá essa ligação entre o suicídio e a literatura.

Um livro que foi muito lido, muito conhecido e por um bom tempo muito estudado, e que, por

trazer alguns contornos e aspectos autobiográficos, acabou dividindo os críticos, levados a

pensar nele, com frequência, a partir de sua relação com vida do autor e pouco considerando a

obra e aquilo que ela conta: a história do casal Simão e Teresa, jovens ligados por uma grande

e sincera paixão que não poderia ser consumada, já que ele, filho do corregedor Domingos

Botelho, era odiado pelo pai de Teresa, Tadeu de Albuquerque, por uma sentença desfavorável

dada  pelo  corregedor  a  este.  O  que  se  verifica  é  que  tendem  a  sofrer  as  personagens

românticas que não podem encontrar concretização no amor. O pundonor dos pais acaba por

levar  os filhos  a ladrilharem o caminho da morte.  Tadeu de Albuquerque,  ao descobrir  o

ingrato amor de sua filha pelo filho de seu adversário, exige que ela se case com o seu primo,

Baltasar Coutinho. Todavia, na incapacidade de Teresa em amar o primo e na recusa de com

ele construir uma família, amando Simão pura e honestamente, é forçada a encerrar-se em

clausura no convento com a tia. Ele, por sua vez, com um pai tão orgulhoso quanto o de
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Teresa, acaba jogado sozinho ao destino e às suas ideias, acabando por matar o rival Baltasar

Coutinho, o primo de Teresa e seu marido por obrigação paterna. Ela adoece até a morte no

convento, um ambiente que a enojava; ele é condenado à morte na forca e abandonado pelos

pais ao cuidado de um ferrador e sua filha, que possuíam uma dívida com Domingos Botelho. 

Sobre Simão Botelho, a crítica muito se divide ao discutir se a causa de sua perdição

foi realmente o amor por Teresa ou se o herói era apenas um sanguinário, assassino e violento.

Argumenta-se  sobre  essa  questão  o  gênio  impetuoso  e  agressivo  do  protagonista  sempre

presente em diversas passagens ao longo da narrativa. A primeira, logo ao início dela, vem do

relato de seu irmão, Manuel, com quem dividia a casa enquanto frequentava a academia. O

irmão dizia ter medo de Simão, que gastava o dinheiro dos livros em armas e vivia sempre

acompanhado  de  arruaceiros,  pedindo,  então,  ao  pai,  que  de  alguma  forma  resolvesse  o

conflito. É por causa desse temperamento, também, que Simão vai acabar por conhecer Teresa

quando é obrigado a voltar para a casa dos pais após ter sido preso e perdido o semestre na

academia. Os argumentos para esse comportamento agressivo e assassino de Simão, todavia,

que fazem alguns críticos rejeitarem o fato de que ele tivesse se perdido por amor, sugerindo a

ideia de que o rapaz amava mais a vingança do que Teresa,  continuam se reforçando em

passagens  como aquela  em que  Simão  pensa  em saquear  o  convento  onde sua  amada  é

mantida e sequestrá-la. Temos que, apesar deste plano não ter sido concluído, Simão, de fato,

ao se encontrar com Baltasar Coutinho quando Teresa partiria para o convento onde ficaria em

definitivo,  acaba por  trocar  insultos  com o fidalgo e  assassiná-lo com um tiro  de pistola

quando este parte para agredi-lo. Essa situação, conforme o narrador deixa transparecer, não

foi, contudo, uma atitude impulsiva e impensada, mas, sim, legítima defesa, apesar de o herói

negar que o tenha sido até o fim da estória. Vale considerar, da mesma forma, que Simão é

imprudente e impulsivo, um rapaz de brios e com uma boa noção de honra que não deve, de

forma  alguma,  se  confundir  com o  pundonor  de  Tadeu  de  Albuquerque  e  de  Domingos

Botelho. Simão não é um assassino frio como querem rotulá-lo em alguns trabalhos críticos

da obra; Simão é, sim, e como aqui buscarei mostrar, um jovem autodestrutivo, com um sério

problema de violência mal-direcionada, que se volta para si. Se diversas passagens do texto

confirmam esse gênio de Simão que os críticos enxergam que ama mais a vingança do que

Teresa; são outras, também numerosas, em que Simão mostra amar Teresa sobre qualquer

coisa  e  que  pensa  em diversas  vezes  em terminar  com sua  própria  vida.  Aparentemente

confundiram esse desejo homicida com tendências suicidas e aqui busquei pontuar bastante

nesta questão.
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Há de  se  perceber  que  em todo  a  novela  nenhuma  das  personagens  secundárias,

também,  encontram um final  “feliz”.  Baltasar  Coutinho  e  João  da  Cruz,  o  ferrador,  são

assassinados;  a  filha  deste  último,  Mariana,  a  mais  pura  criatura  e,  sem  dúvidas,  uma

aproximação fiel do personagem de Goethe, passa todo romance cultivando um amor que da

mesma forma não poderia se concretizar, afinal, se Charlotte era prometida de Albert, Simão

era para Teresa da mesma forma, deixando para Mariana também um amor que não poderia

ser  realizado  e  que,  como  regra,  teria  um final  infeliz.  Abnegada,  apaixonada  e  sempre

altruísta, a humilde e, ao mesmo tempo, bruta, a filha do ferrador vai ser a responsável pela

troca de cartas dos dois apaixonados nos momentos de maiores dificuldades e, também, de

cuidar de Simão quando este vai para o cárcere pelo assassinato do prometido de Teresa,

Baltasar. Além de acompanhá-lo ao degredo para as Índias,  lugar a que nenhum dos dois

acaba por chegar: ele, por uma febre que lhe tira a vida e ela, em uma cena emblemática da

novela,  se jogando do barco para abraçar o corpo desfalecido do amigo pelo qual ela era

apaixonada.

Esta não é, entretanto, a única novela passional escrita por Camilo Castelo Branco

com similar estrutura, isto é, resumindo grosseiramente, um amor entre jovens que não pode

ser  concretizado  por  influências  familiares  e  seguido  por  diversos  conflitos  que  se

desencadeiam até o destino fatal do jovem casal apaixonado. Publicada em 1865, apenas três

anos depois da data de publicação de  Amor de Perdição,  A Sereia segue um enredo muito

próximo  ao  apresentado  na  novela  protagonizada  por  Simão  e  Teresa.  Nesta,  o  jovem

acadêmico Gaspar de Vasconcelos, filho do fidalgo Pedro de Vasconcelos e, também, tal qual

Teresa, prometido em casamento para sua prima, acaba se apaixonando por Joaquina Eduarda.

Esta, de pais já falecidos, mas criada pelo honrado irmão, o frei Sebastião Godim, e que por

sempre demonstrar muito talento para o canto e para o cravo nos bailes que passa a frequentar

em Amarante, enquanto passa uma temporada com a sua irmã e o corregedor, seu cunhado,

acaba por fazer com que uma legião de jovens admiradores se apaixonem por ela, entre eles,

obviamente,  Gaspar de Vasconcelos.  Dando sequência,  ao perceber esse início de flerte  e

relacionamento dos dois, o cunhado de Joaquina vai se encontrar com Pedro de Vasconcelos

com a finalidade de conversar sobre os jovens, ao que confirma suas expectativas de que

Gaspar, por ser filho natural de Pedro, só teria direito de receber o dinheiro da herança de seu

pai  no  caso  dele  tomar  em casamento  a  sua  prima,  conforme  acordado  entre  a  família.

Entretanto,  ao  se  apaixonar  por  Joaquina  Eduarda  e  afastar  cada  vez  mais  a  ideia  de

casamento com a prima, que, apesar de querida por ele, não a amava tão quanto amava a

sereia, começam as desavenças entre ele e o pai até o momento em que eles decidem fugir
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juntos e casarem mesmo sem as bençãos da família. Para conseguirem se sustentar, Gaspar faz

o pai acreditar que vai tomar a mão de sua prima, mas que, antes, precisa de uma alta quantia

em  dinheiro  para  pagar  dívidas  que  contraiu  de  uma  vida  boêmia  e  versada  nos  jogos

enquanto era estudante de Coimbra. Consegue do tio uma mesma quantia, também usando a

mesma desculpa, somando assim uma grande quantidade de dinheiro que seria suficiente para

a fuga e sobrevivência do casal por um determinado tempo longe dos pais. 

É assim que foge com Joaquina Eduarda para Sevilha, na Espanha. Não se casam, mas

vivem felizes até o momento em que o dinheiro que guardavam não era mais o suficiente para

o sustento do casal, que não tinha mais nenhum outro tipo de renda. Considerando, também,

que Gaspar nunca concluiu seus estudos e não tinha mais o que fazer além de voltar para

Portugal e pedir perdão ao pai, Joaquina se sente ameaçada e abandonada, vendo seu estado

de saúde piorar  até  perto da demência,  enquanto Gaspar tentava a  sorte  com o pai  e,  ao

mesmo tempo, esperava ele morrer para poder ficar com a herança e, enfim, casar com sua

amada aos olhos de Deus e da sociedade. Esta união, todavia, desgraçada desde o início do

romance, não acontece. Gaspar tenta se suicidar, jogando-se de um penhasco numa tentativa

falhada que o deixa com um aneurisma e muda totalmente sua vida, fazendo-o declarar os

votos e professar. Joaquina não estava melhor: tomada por louca e demente, seu estado de

saúde  piorava  e  sentia-se  abandonada  por  Gaspar  na  Espanha,  na  casa  dos  Cunhas,  que

acabaram virando amigos enquanto o casal morava em Sevilha. O último encontro do casal

vai servir para selar o destino deles: Joaquina voltava para a casa do irmão e, ao decidirem

pernoitar numa estalagem no Porto, acaba reconhecendo o quarto que tinha ficado com o

amado na primeira noite em que eles fugiram, desencadeando um acesso de loucura e um

desejo de morte que faz os que a acompanhavam chamarem por um religioso para caso fosse

necessário ajudá-la passar para o outro mundo. Assim, em uma triste coincidência do destino,

está  a  passar,  no  momento  em  que  Joaquina  adoece  no  quarto,  Gaspar  pela  entrada  da

estalagem e, ao vê-la, rompe o aneurisma causando a sua morte. Ela, por sua vez, não vive

mais muito tempo: na mesma noite corre até o cais e pula no mar, causando o fim da sua vida.

Verifica-se, então, os cinco suicidas nos textos: lá, Mariana, Teresa e Simão; aqui, Joaquina

Eduarda e Gaspar.

Enfim, este trabalho, que em sua fase embrionária buscava analisar apenas a novela

passional  do  expoente  romancista  português  Camilo  Castelo  Branco,  Amor  de  Perdição,

acabou por se ver na necessidade de estudar também a história de Portugal e a sociedade

portuguesa do século XIX. Esta sociedade, aliás, de que o próprio autor fez parte e sobre a

qual muito escreveu. Esta necessidade de voltar o nosso olhar para um viés histórico e para o
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funcionamento dessa sociedade e desse povo que passava por grandes mudanças políticas e

sociais é decorrente da necessidade de entendermos como as questões de morte[-voluntária]

se coadunam com a literatura e a sociedade da época. 

Sabe-se, de acordo com Ariès (2012), que no século XIX a morte estava presente em

todas as camadas da sociedade, desde costumes, por cortejos fúnebres, demonstrações de luto,

etc, até nas artes. E o romantismo é, aliás, um bom exemplo disto. Podemos verificar que em

Portugal as mudanças políticas e sociais do período oitocentista trouxeram um novo jeito de

lidar  com  a  morte  e  de  encará-la.  Na  primeira  metade  do  século  em  questão,  os  mais

esclarecidos intelectuais da época começaram a repensar os enterros que aconteciam dentro

das igrejas e pelas igrejas (ad sanctos apud ecclesiam). Essa tradição milenar de sepultarem os

mortos em solo sagrado estava com os dias contados após a popularização das leis francesas

baseadas em toda uma nova literatura científica sobre higiene que começou a surgir no final

do  século  XVIII  e  logo  foi  utilizada  como justificativa  na  França  para  a  destruição  dos

cemitérios que tivessem sido construídos dentro da cidade e também pela construção de novos

cemitérios fora da malha urbana (extra urbem).

As leis francesas e os estudos sobre os vapores pestilentos e os cuidados higiênicos

que deveriam ser tomados com os cadáveres se popularizaram e foram influenciando outras

diversas nações a se preocuparem com o assunto e a criarem as suas legislações sobre o tema.

Em Portugal isso ocorreu a partir da década de 30 do século XIX, legislando sobre a proibição

dos enterros dentro das igrejas e sobre a necessidade da criação de um cemitério público com

sepulturas individuais e devidamente murado, desta forma, substituindo as grandes fossas em

que eram sepultados os corpos nos domínios das igrejas. Este modelo de cemitério iniciado no

final do século XVIII e início do XIX é o que veio a ser conhecido como cemitério do modelo

romântico. 

Apesar dos decretos das leis, pouco elas foram fiscalizadas e os enterros dentro da

igreja  seguiram  até  meados  e  final  do  século  XIX.  Portugal,  aliás,  vivendo  uma  difícil

situação econômica, pouco fez pelos cemitérios municipais. A mudança no costume de lidar

com os mortos, todavia, não passou despercebida ao povo: acontece que os argumentos de

uma  pequena  elite  esclarecida  e  intelectual  quando  batem  de  frente  com  costumes  bem

enraizados do povo, acabam por gerar revoltas. A mais famosa delas foi a chamada Revolta da

Maria da Fonte, quando as mulheres minhotas pegaram em armas contra a junta da saúde de

Costa Cabral para que fossem enterrados nas igrejas, em solo sagrado, os seus mortos. O que

melhor tiramos de conclusão para essa situação é que as atitudes perante a morte não são as

mesmas em distintos espaços de tempo e nem a mesma em diferentes espaços geográficos.
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Afinal,  enquanto  no  sul  do  país  o  percentual  de  corpos  enterrados  na  igreja  ia  caindo

drasticamente,  o  Norte  se  mantinha  como  um  espaço  conservador  no  que  tange  aos

sepultamentos ad sanctos. 

O  que  iremos  encontrar  nos  próximos  capítulos,  primeiramente,  vai  ser  uma

abordagem geral,  histórica  e  cronológica  da  morte  e  do suicídio  na  história  do  ocidente,

buscando elencar de forma bem expositiva os pensamentos e os teóricos que trabalharam a

questão da morte e do suicídio em suas obras. Partindo dessa situação geral para uma mais

específica, apresentaremos o como essas questões aparecem na história de Portugal. Assim

sendo, para essa parte da pesquisa, notar-se-á que foram utilizadas diferentes fontes e também

se buscou, de certa forma, uma análise diacrônica da morte e do suicídio para os portugueses:

de início, pensar o suicídio em Portugal contemporâneo com dados de portais de notícias na

internet.  Foram,  aliás,  estes  dados  os  primeiros  responsáveis  pelo  amadurecimento  deste

trabalho e assim justifico a permanência e a importância da apresentação deles aqui, ainda que

se possa considerar que sua presença fuja do recorte específico para o século XIX, devemos

pensar  as  questões  de  morte  e  suicídio  sempre  de  forma  diacrônica  e  comparativa,  para

melhor interpretação dessas mesmas questões em outras épocas. Então, saindo do suicídio

como ocorre no Portugal dos nossos dias, entramos no período que aqui mais interessa: O

Portugal romântico. Neste caso, duas são as fontes que nos auxiliam: a primeira, através dos

historiadores e dos pensadores da época: Mattoso, Catroga, Unamuno, etc. 

O segundo auxílio vem dos periódicos portugueses oitocentistas,  analisando alguns

casos que apareceram na Revista Contemporânea de Portugal e Brazil e, também, na Revista

Universal Lisbonense. A primeira, publicada entre 1859 e 1865, foi um mensanário lisboeta

de cunho mais literário que era responsável, justamente, pela divulgação literária, artística e

científica da época. Entre os diretores e colaboradores, a Revista Contemporânea foi fundada

por Ernesto Biester (1829-1880), António Xavier de Brederode (1835-1867) e José Maria de

Andrade  Ferreira  (1823-1875).  Já  entre  os  colaboradores  da  revista,  um  grupo  que

representava etariamente o eixo da segunda geração romântica, nomes como o próprio Camilo

Castelo  Branco (1825-1890)  e  Ana  Plácido  (1831-1895),  Luís  Augusto  Palmeirim (1825-

1893), Latino Coelho (1825-1891) e outros grandes nomes como Teófilo Braga (1843-1924) e

António  Feliciano  de  Castilho  (1800-1875).  Os  seus  sessenta  fascículos  compõem  esta

coleção editorial de cinco volumes.

 Por  sua vez,  a  Revista  Universal  Lisbonense foi  um semanário  editado de forma

regular entre 1841 até 1853, e perdurou até 1859 intermitentemente. “Trata-se, portanto, de

um ‘produto’ da Monarquia Constitucional,  contemporâneo das últimas lutas liberais e do
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arranque  do  movimento  regenerador  que  aglutina  a  nação  em  torno  do  projecto  de

desenvolvimento ‘material’ do país”.  Durante a sua existência,  a RUL teve três pessoas à

frente do seu editorial, o primeiro responsável, o próprio António Feliciano de Castilho, no

período que compreende entre os anos de 1841 e 1845. Após Castilho, a revista conheceu

outros dois diretores: José Maria da Silva Leal, responsável legal pelos anos de 1846 e 1847 e,

o último, Sebastião José Ribeiro de Sá, entre 1848-53. Entre as suas doze páginas de cada

edição  da  Revista  Universal,  estão  as  mais  diversas  notícias  que mais  tarde  divididas  na

função de três áreas distintas: “Conhecimentos Úteis”, “Variedades” e “Notícias”, está última

o espaço em que podemos ler diversas passagens sobre suicidas e tentativas de suicídios, de

busca facilitada pelo fato da revista ter sido concebida para ser colecionável, assim, as suas

páginas  apresentam  uma  numeração  contínua  e  bem  como  as  próprias  notícias  também

seguem numeradas,  e  indexadas  por  assunto.  Ambas  as  revistas  foram digitalizadas  pela

Hemeroteca Municipal de Lisboa e estão disponíveis para acesso.1

Dando sequência, o terceiro capítulo é destinado ao Camilo Castelo Branco e à análise

de  Amor de Perdição. Considerando o pouco tempo para a composição deste trabalho, que

tornou impossível a leitura mais ampla de tão magnífica obra, leitura essa que seria necessária

para estudarmos todos os romances passionais camilianos com a finalidade de descobrirmos

até que ponto as conclusões que chegamos aqui, no estudo da presente obra, são regulares e

até  que  ponto  são  específicas  de  Amor de  Perdição,  selecionamos  também o romance  A

Sereia, do mesmo autor, para uma análise comparativa dentro do espectro destes romances

passionais camilianos buscando encontrar alguma regularidade e, também, discrepâncias no

tratamento da morte voluntária nas duas obras aqui selecionadas.

Consta-se ainda que em Amor de Perdição decidi por fazer uma crítica respeitando a

cronologia na história de cada uma das personagens principais:  Simão, Teresa e Mariana.

Desta forma, pude analisar separadamente as motivações e as inclinações de cada uma das

protagonistas da novela e o que poderia tê-las levado até o seu funesto destino; e também,

sempre que possível, procurei me pautar e usar de base, de certa forma, as análises de outros

críticos camilianos. 

Interessa fazer esta ponte entre a análise dos casos dos suicidas que aparecem tanto na

Revista Contemporânea de Portugal e Brazil quanto na Revista Universal Lisbonense com o

que se resultou do que foi pensado para Simão, Teresa, Mariana, Gaspar e Joaquina Eduarda,

estes últimos formando o casal de  A Sereia,  para melhor  compreendermos a diferença de

1 As  edições  das  revistas  e  as  suas  respectivas  fichas  históricas  podem  ser  acessadas  pelo  link
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ último acesso: 26/05/16

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
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tratamento que a sociedade e os intelectuais do período oitocentista demostravam para com os

suicidas nos periódicos portugueses para o que Camilo retratou nestes dois citados livros. 

Por fim, também, foi objetivo, neste trabalho, fazer dialogar duas áreas distintas do

saber: de um lado, o texto literário, e, do outro, o discurso histórico-sociológico, que vai ser

pensado na história de Portugal do século XIX e no discurso da mídia da mesma época.
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2 – A Morte e o Suicídio

Wash the tears away
Face the angels of death

Soon your time will be over
Your salvation is ahead

That's why I said
There is no pain for the dead

(Angra – No pain for the dead)

Ao buscar o verbete “morte” nos dicionários de língua portuguesa, encontra-se não

uma  restrição  às  informações  linguísticas,  mas,  também,  apresentam-se  aspectos

interdisciplinares  e  contextuais  que  vão  pontuar  relações  dialógicas  com  questões

socioculturais. Assim consta no dicionário de português online Michaelis2:

sf (lat morte) 1 Ato ou fato de morrer. 2 Fim da vida animal ou vegetal; termo da

existência. 3 Pena capital. 4 Destruição, perdição. 5 Pesar profundo. 6 Fim, termo. 7

Mit Divindade representada por um esqueleto humano armado de uma foice e que a

crendice popular supõe ceifeira de vidas. M. agônica: a que é precedida de agonia.

M. civil:  perda de todos os direitos e regalias civis. M. da alma: estado da alma

perdida pelo pecado. M.-do-diabo: planta dipsácea (Scabiosa succisa).  M. eterna,

Teol: a do pecador condenado por toda a eternidade. M.-luz: o mesmo que morte-

cor.  M.  macaca:  morte  desastrosa  e  inglória.  M.  moral:  perda  de  todos  os

sentimentos de honra. M. natural: a) perda da vida por sentença judicial; b) morte

por doença ou velhice. M. súbita: morte rápida e imprevista. M. violenta: a que é

causada por desastre, homicídio ou suicídio. De má morte: de má índole; mau. De

morte: a) mortal: Ódio de morte; b) danado, terrível, insuportável. Entre a vida e a

morte: em perigo de vida. Para a vida e para a morte: para sempre. Pensar na morte

da bezerra: ficar apreensivo; meditar tristemente. Ter visto a morte: haver escapado

de grande perigo de vida.

Se a morte é o ato ou o fato de morrer, ou o fim da vida animal ou vegetal, Elias

(2001) vai concordar que ela é, de fato, o término da vida humana. “Podemos encarar a morte

como um fato de nossa existência;  podemos ajustar nossas vidas, e particularmente nosso

comportamento em relação às outras pessoas, à duração limitada de cada vida” (2001, p.7). O

mesmo autor vai lembrar que existem dois jeitos distintos de lidar com a morte e enfrentar a

finitude da vida: pode-se evitar a ideia da morte, “assumindo uma crença inabalável em nossa

própria  imortalidade – 'os outros  morrem, eu não'”,  tendência muito forte  nas sociedades

2 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/morte%20_1004760.html último acesso: 29/04/16

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/morte%20_1004760.html
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ocidentais contemporâneas. É possível, também, enfrentar o fim da vida humana acreditando

nela como uma passagem para uma pós-vida em outro lugar: no reino de Hades, a terra dos

mortos da mitologia grega; no Valhalla ou no Fólkvangr, lugares para onde iam os guerreiros

mortos em combate, na cultura nórdica, onde aguardavam para lutar ao lado de Odin ou de

Freya; e no Inferno ou no Paraíso, conceitos já fortemente presentes no imaginário da cultura

ocidental cristã.

Apesar de a morte estar presente em toda a vida orgânica em nosso planeta, ela é uma

preocupação exclusiva dos seres humanos:

A morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas. Entre as muitas

criaturas  que morrem na Terra,  a  morte  constitui  um problema só para os  seres

humanos. Embora compartilhem o nascimento, a doença, a juventude, a maturidade,

a velhice e a morte com os animais, apenas eles, dentre todos os vivos, sabem que

morrerão; apenas eles podem prever seu próprio fim, estando cientes de que pode

ocorrer a qualquer momento e tomando precauções especiais – como indivíduos e

como grupos – para proteger-se contra a ameaça da aniquilação. […] Na verdade

não é a  morte,  mas o conhecimento da morte  que  cria  problemas para os  seres

humanos. (ELIAS 2001, p. 10-11)

Com os avanços nos campos tecnológicos e  na medicina,  esta  última com sempre

novos tratamentos para enfermidades, passamos a viver em uma sociedade em que a morte

deixa de ser um processo natural e muito presente na vida dos indivíduos – como era em

tempos passados (ARIES, 2012) – para ser combatida como a consequência de uma doença e

tornando-se, inclusive, um assunto difícil de ser comentado. Quando a morte de um familiar

querido acontece, os pais costumam dizer para seus filhos que ele viajou ou que descansa em

um belo e florido jardim. Torna-se regra em nossa sociedade a tentativa de neutralizar os ritos

funerários e tudo o que diga respeito à morte. Sobre isso, José Carlos Rodrigues (1983), vai

pontuar:

As pessoas não encontram mais padrões de comportamento diante da morte. Das

crianças são afastados os velhos, entre outros motivos porque são uma evocação da

morte. Quando a morte acontece, a estas mesmas crianças, a quem hoje podemos

explicar  os  complicados  sistemas  de  tratamento  eletrônico  de  informações  e  os

detalhes  da  fisiologia  sexual,  dizemos  que  o  morto  fez  uma  viagem,  que  está

descansando em outro lugar, que saiu e vai demorar a voltar... […] Não se fala mais
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em morte, embora se pague cada vez mais seguro de vida; não se pensa mais em

morte,  não  se  formulam mais  conceitos  para  pensá-la,  mas  a  ela  se  reage  com

sorrisos embaraçados, com silêncios reticentes, com desconversas que são signos do

aparecimento  de  algo  cuidadosamente  reprimido.  Tenta-se  esconder  a  morte,

fazendo-se com que seu tratamento seja responsabilidade de técnicos especializados,

banindo-a completamente do domínio dos leigos, instituindo seu conhecimento em

algo hermético e distante. (RODRIGUES, 1983, p.187-188)

Àries  concorda  com  Rodrigues  afirmando  que  na  época  moderna,  “a  morte

problematizou-se  e  furtivamente  afastou-se  do  mundo  das  coisas  mais  familiares.  No

imaginário, aliou-se ao erotismo para exprimir a ruptura da ordem habitual” (ÀRIES, 2012,

p.100).  De acordo com Pascal,  “os homens,  por não terem podido livrar-se da morte,  da

miséria, da ignorância, permitiram-se, para tornarem-se felizes, não pensar nela” (PASCAL

apud CONCHE, 2000, p. 135). Assim, a morte vira um objeto doloroso do pensamento que

necessita  ser  afastada  para  alcançar  a  felicidade.  Entretanto,  se  ela  agora  é  afastada  e

recalcada,  no  século  XIX,  por  exemplo,  “a  morte  parecia  estar  presente  em  toda  parte:

cortejos  de  enterros,  roupas  de  luto,  extensão  dos  cemitérios  e  sua  superfície,  visitas  e

peregrinações aos túmulos e culto da memória” (ÀRIES 2012, p.100). O que mostra que as

atitudes  diante  da  morte  não  são  sempre  as  mesmas  em  tempos  distintos  (e  não

necessariamente  as  mesmas  em um mesmo espaço  de  tempo)  e  que  possuem uma certa

cronologia que um estudo diacrônico, como o de Àries em História da Morte no Ocidente,

estudando o fenômeno por meio de imagens,  documentos e pela  literatura,  pode ajudar a

traçar um panorama para sua análise e compreensão. Por fim, ainda que exista realmente um

fenômeno  de  distanciamento  dos  ritos  funerários  e  a  ocultação  dos  assuntos  que  digam

respeito à morte,  alguns cientistas da atualidade,  como Richard Dawkins, pensam nela de

forma oposta, indo contra a corrente, tentando retomar – em nossa sociedade contemporânea –

a ideia da morte como um simples processo natural e que justamente pelo fato de morrermos é

que somos afortunados:

Nós vamos morrer, e é isso que nos torna afortunados. A maioria das pessoas nunca

vai morrer, porque nunca vai nascer. As pessoas potenciais que poderiam estar no

meu lugar, mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosas que os grãos de

areia da Arábia. Certamente esses fantasmas não nascidos incluem poetas maiores

que Keats, cientistas maiores que Newton. Sabemos disso porque o conjunto das

pessoas  possíveis  permitidas  pelo  nosso  DNA excede  em muito  o  conjunto  das
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pessoas reais. Apesar dessas probabilidades assombrosas, somos você e eu, com toda

a nossa banalidade, que aqui estamos”. (DAWKINS, 2011, p.17)

O fato, entretanto, é: não deixamos de pensar na morte senão deixando de pensar. E

quando se questiona sobre o que sabemos a respeito da morte, Conche pontua três coisas que

sabemos de maneira absolutamente certa. A primeira coisa é que sabemos que vamos morrer.

Esta vai ser “a verdade primeira e fundamental que comanda toda a sua vida. Mesmo quando

todo o resto é incerto,  resta a certeza de morrer” (CONCHE, 2000, p.136). Sabemos que

vamos morrer e que nada podemos fazer para mudar isso, apenas, no máximo, adiar essa

condição. O que liga essa verdade primeira e fundamental com um sentimento de impotência

de mudá-la. Não podemos escapar de nosso destino. “Pensar-me e me pensar mortal são a

mesma coisa. Por conseguinte, todo pensamento se desenvolve sobre o fundo de um saber da

morte.  A morte é,  como tal,  o horizonte do pensamento” (2000, p.140).  A segunda é que

vamos morrer,  mas não sabemos o que isso significa. “O que é, para um homem, 'morrer',

estar 'morto'? É ou não ser aniquilado […]? O fato é impossível de decidir. Não podemos, no

caso, ir além de um talvez. Então, toda vida humana se passa sob o signo de uma primordial e

absoluta incerteza a respeito de si mesma” (2000, p. 143). Sobre isso, conclui que se não

sabemos “o que é” a morte, por isso mesmo, não sabemos também “o que é” a vida, ou seja,

de que maneira convém viver para levar uma vida “humana”, ou qual é o sentido da vida. Não

levando em conta aqui o “sentido” como o que nos faz perceber algo, como “bom senso” ou

“senso moral”, mas aquilo que permite orientar-nos, no caso, o sentido seria o princípio de

orientação. Por fim, a terceira e última coisa seria: vamos morrer, não sabemos o que isso

significa,  e homem algum jamais o saberá. “Enquanto houver homens, e que vão morrer, a

morte será para eles certa e,  ao mesmo tempo, desconhecida em sua significação” (2000,

p.154). Vale lembrar, inclusive, a  breve citação de Chicó, personagem de Ariano Suassuna em

O Auto da Compadecida, ao falar sobre a morte, que sintetiza um pouco da ideia que foi aqui

apresentada:

Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a

marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala

tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo, morre.

(SUASSUNA, 2008, p.97)
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No outro lado da moeda, existem as pessoas que encontram na morte uma suposta

saída para os seus problemas. A morte-voluntária3, então, aparece como um recurso que pode

não ser tão doloroso assim, e ser, até, considerado vantajoso (ou heroico). Na nossa sociedade,

a eutanásia – ganhando aos poucos o nome de “bela morte” por pessoas que estão sofrendo de

doenças terminais, inclusive, termo que já era usado para descrever a morte de guerreiros em

combate, como utiliza Jean-Pierre Vernant ao analisar as mortes na Ilíada – vai ganhando, aos

poucos, o seu espaço. A morte-voluntária também era escolha de alguns samurais e nobres

japoneses até ser abolido o ato compulsório do haraquiri por lei durante o século XIX. O

costume japonês do haraquiri, isto é, o ato ritual de esfaquear as entranhas, também conhecido

como seppuku, é um exemplo do suicídio heroico (pela sociedade japonesa) e cerimonial que

estava reservado à nobreza e à casta militar servindo para restabelecer a honra de um nome,

uma família ou como expiação de uma derrota. Erwin Stengel, em Suicídio e Tentativa de

Suicídio, também nos lembra que “a morte como meio de auto-sacrifício e autopurificação é

procurada as vezes por religiosos fanáticos no Oriente, e os túmulos de alguns destes suicidas

são santuários sagrados. Algumas seitas budistas incitam a este tipo de suicídio para glória da

religião.” (STENGEL, 1980, p.64-65).

De acordo com Durkheim, “entre as diversas espécies de mortes, há as que apresentam

a característica particular  de serem feito da própria vítima,  de resultarem de um ato cujo

paciente é o autor; e, por outro lado, é certo que essa mesma característica se encontra na

própria base da ideia que comumente se tem do suicídio” (2000, p.11).  Durkheim, então,

chega na primeira definição de suicídio: “chama-se suicídio toda morte que resulta mediata ou

imediatamente de um ato positivo ou negativo,  realizado pela própria vítima”. Entretanto,

como vai lembrar o próprio autor:

Mas essa definição é incompleta; não faz a distinção entre duas espécies de mortes

muito  diferentes.  Não  poderíamos  incluir  na  mesma  classe  e  tratar  da  mesma

maneira a morte do alucinado que se joga de uma janela alta por acreditar que ela se

encontra no mesmo nível  do chão e a do homem, são de espírito,  que se atinge

sabendo o que está fazendo. (2000, p.12)

Assim sendo, nas páginas seguintes de O Suicídio, vai analisar a incompletude dessa

informação para dizer, pois, definitivamente: “chama-se suicídio todo o caso de morte que

resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e

3 Uso o adjetivo “voluntário” com intenção meramente descritiva, sem pôr em discussão se essa vontade vai 
ser livre ou não
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que  ela  sabia  que  produziria  esse  resultado.  A  tentativa  é  o  ato  assim  definido  mas

interrompido antes que dele resulte a morte” (2000, p.14). Para Rodrigues, “todo suicídio é

uma tentativa mais ou menos institucionalizada, segundo as culturas, de solucionar situações

contraditórias,  que estas culturas oferecem a seus membros”.  O autor, então, vai concluir:

“recurso tipicamente humano, que não se pode encontrar nem entre os animais, nem entre os

homens  destituídos  de  toda  forma  de  consciência,  nem entre  as  crianças  muito  novas,  o

suicídio está constantemente disponível aos seres humanos: contrapoder, a desafiar o poder”

(1983, p.109).

Para cada cultura, as suas contradições e seus métodos de solução pelo suicídio: em

Tikopia, o marido se mata eventualmente se sua mulher se recusar a permanecer no

domicílio conjugal; a mulher pode se matar em caso de infidelidade, uma mulher

solteira grávida se seu amante se recusar a desposá-la. […] No Ocidente capitalista,

por dívidas ou por conservação da honra. No Japão, os aristocratas praticavam o

seppuku,  espécie de harakiri  que aprendiam desde a infância,  cujo gesto sabiam

realizar com extraordinária precisão; os subalternos tinham a cabeça cortada por um

auxiliar de suicídio (Hatamoto) e, nas camadas médias da nobreza, o indivíduo abria

o ventre com um punhal e seu melhor amigo o decapitava. As mulheres não tinham

direito ao seppuku: abriam a jugular com um pequeno punhal que seus pais lhes

presenteavam por ocasião do casamento. Nos Estados Unidos, as armas de fogo são

preferidas pelos homens, os venenos pelas mulheres; na França, os homens preferem

se enforcar e as mulheres se afogar.

Em todo suicídio existe uma dimensão de poder: ele é sempre contra algo, contra

alguém, por alguma coisa. (RODRIGUES 1983, p.109-110)

Se para Marx (2006, p.16) o suicídio é significativo sobretudo como sintoma de uma

sociedade doente e que necessita de uma transformação radical, Durkheim vai entender que o

fenômeno do suicídio se apresenta na relação do indivíduo com a sociedade e que se na

superfície ele aparenta consistir de um fato pessoal, na visão durkheimiana ele somente pode

ser explicável no contexto social a que pertencia. Assim, cada sociedade tinha uma inclinação

coletiva  ao suicídio  que tendia a  permanecer  de forma constante  enquanto  a  estrutura  da

sociedade  não  passava  por  mudanças.  Durkheim,  então,  vai  sujeitar  os  suicidas  à

categorização, estas com quatro tipos significativos: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o

anômico e, por fim, o suicídio fatalista.

Parafraseando Solomon (2015, p. 238) e Dias (1997, p.26-27), o suicídio egoísta é

cometido por pessoas que são integradas de forma inadequada na sociedade que habitam.
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Apatia e indiferença os motivam a cortar permanentemente sua relação com o mundo. Em

outras palavras, ele resultaria do individualismo excessivo. Nele ocorre uma falta profunda de

interesse  do  indivíduo  pela  comunidade  e  o  estabelecimento  de  um  relacionamento

inadequado entre ambos, pois o indivíduo encontra-se insuficientemente integrado a ela. Um

exemplo de suicídio egoísta seria o do deprimido. Já o suicídio altruísta, também chamado de

suicídio  heroico,  por  sua vez,  é  o  oposto  do  controle  rígido  e  minucioso  sobre  as  ações

individuais. O indivíduo pode ser levado ao suicídio, então, por um excessivo altruísmo e

sentimento de dever. Segundo Durkheim, este tipo é mais comum nas sociedades “primitivas”

e sociedades asiáticas, sendo pouco frequentes nas sociedades ocidentais. Seriam exemplos de

suicídio altruísta: o já citado haraquiri, no Japão; o sacrifício de seguidores nos túmulos dos

chefes,  e  o  das  viúvas  na  fogueira,  junto  ao  corpo do marido,  ambos  na  Índia.  “É com

finalidades  sociais  que  a  sociedade  impõe  ao  indivíduo  tal  sacrifício.  A personalidade

individual é muito pouco tomada em consideração neste caso. A individuação é rudimentar,

pois  o  indivíduo  está  quase  totalmente  absorvido  pelo  grupo.”  (DIAS,  1997,  p.27).  No

suicídio anômico, vê-se que a sociedade é incapaz de controlar e regular o comportamento dos

indivíduos, um estado que Durkheim vai denominar anomia, onde o suicídio torna-se mais

frequente. O suicídio anômico vêm da irritação e do desgosto. Durkheim (apud SOLOMON,

2015, p.238) escreve: “Em sociedades modernas, a existência social não é mais regulada pelo

costume e pela tradição, e os indivíduos são cada vez mais colocados em competição uns com

os outros. À medida que eles passam a demandar mais da vida, não mais de algo específico,

mas simplesmente mais do que tem em determinado momento, ficam mais inclinados a sofrer

de  uma desproporção entre  suas  aspirações  e  suas  satisfações,  e  a  insatisfação resultante

conduz ao crescimento do impulso suicida”. O declínio das crenças religiosas, o excessivo

abrandamento dos códigos profissionais e conjugal, eram manifestações de anomia. Destas,

resultaram  perturbações  da  organização  coletiva,  as  quais,  por  sua  vez,  diminuíram  a

imunidade do indivíduo contra  tendências  suicidas.  Isto  explicava  a  grande incidência do

suicídio entre divorciados. Por fim, o suicídio fatalista, na taxonomia de Durkheim, seria o de

pessoas cujas vidas são genuinamente infelizes além da possibilidade de mudança. O suicídio

de um escravo, por exemplo.

Se a atitude dos homens perante a morte são distintas no tempo e no espaço, com o

suicídio não será diferente. Em 1878, Thomas Masaryk, então professor da Universidade de

Praga,  publica  uma  monografia  chamada  Suicídio  como  Fenômeno  Social  de  Massa  da

Civilização Moderna em que dizia não acreditar na existência de suicídios em sociedades

primitivas,  talvez influenciado pelo  mito do bom selvagem. Entretanto,  como verificou o
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antropólogo americano Paul Bohannan, estudando as atitudes para com o suicídio em seis

tribos africanas que vivem na Nigéria, Uganda e Quênia, entre todas elas, o suicídio estava

presente e era considerado mau, sendo o contato físico com o corpo ou as proximidades de um

suicida  tido  como perigoso  (STENGEL,  1980,  p.63).  Este  pensamento  sobre  o  corpo do

suicida e o contato com o mesmo, inclusive, estará presente na Inglaterra até o século XIX.

Malinowski, por sua vez, fez um estudo do suicídio entre os habitantes da ilha de Trobriand,

no Arquipélago da Melanésia, com similares resultados.

Passando da ideia do suicídio nas sociedades primitivas para a Grécia, verifica-se que

os Gregos antigos tratarão o tema com uma certa tolerância e sem recriminações, tanto na

literatura quanto na filosofia. O primeiro de todos os suicídios literários, o suicídio de Jocasta,

mãe de Édipo, é apresentado de uma forma que o faz parecer louvável, uma saída honrosa

para uma situação intolerável (ALVAREZ, 1999, p70). Abordando ainda a literatura, o autor

continua elencando outros momentos:

 

Homero  relata  suicídios  sem  tecer  comentários,  como  algo  natural  e  em  geral

heroico. As lendas corroboram Homero. Egeu se joga no mar – que depois passa a

ter seu nome – por acreditar que seu filho Teseu fora morto pelo Minotauro. Erígone

se  enforca  de  tristeza  quando  encontra  o  corpo  de  seu  pai,  Icário,  que  fora

assassinado  –  e  assim,  aliás,  desencadeia  uma  epidemia  de  suicídios  por

enforcamento entre as mulheres atenienses que só termina quando o sangue é lavado

pela instituição de uma festa em honra de Erígone. Leucatas pula de um penhasco

para  não  ser  estuprada  por  Apolo.  Quando o  oráculo  de  Delfos  anuncia  que  os

lacedemônios capturariam Atenas se não matassem o rei ateniense, o monarca Codro

entra disfarçado no território inimigo, arranja uma briga com um soldado e deixa

que ele o mate. […] E assim por diante. (ALVAREZ, 1999, p.70-71)

Sobre a discussão filosófica que os gregos produziram a respeito do suicídio, Alvarez

(1999) acaba por concluir que o tema é tratado de forma desapaixonada e equilibrada, sendo

as chaves: moderação e nobreza de espírito. Todavia, o suicídio não deveria ser tolerado caso

parecesse um ato de desrespeito gratuito aos deuses. Por essa razão, os pitagóricos seriam

contra os suicídios, visto que, para os mesmos, a vida em si era uma disciplina dos deuses. No

Fédon, “Sócrates repudia o suicídio com seu raciocínio sensato e seu tom sereno, mas, ao

mesmo tempo, faz com que a morte pareça algo extraordinariamente desejável; ela é a porta

de entrada para o mundo das presenças  ideais,  do qual  a realidade terrena é apenas  uma

sombra” (ALVAREZ, 1999, p. 72). Ao final, Sócrates vai beber a cicuta. Cerca de cem anos
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após  a  sua  morte,  os  estoicos  gregos  teriam  transformado  a  morte-voluntária  em  uma

desejável solução para os problemas, sendo, junto aos epicuristas, tão indiferentes para a vida

quanto para a morte, ditando um tipo de racionalismo sereno. Pode-se ver que os escritos

estoicos estão cheios de exortações ao suicídio, sendo o texto mais famoso o de Sêneca (apud

ALVAREZ, 1999, p.74):

Homem tolo, de que lamentas e de que tens medo? Para onde quer que olhes existe

um fim para os males. Vês aquele precipício escancarado? Ele leva à liberdade. Vês

aquele oceano, aquele rio, aquele poço? A liberdade mora dentro deles. Vês aquela

pobre árvore mirrada e seca? De cada galho seu pende a liberdade. Teu pescoço, tua

garganta, teu coração, todos oferecem tantos meios para fugir da escravidão. […]

Indagas o caminho para a liberdade? Tu o encontrarás em cada veia de teu corpo.

“Sêneca vai acabar pondo em prática os seus preceitos: mata-se com uma punhalada

para  escapar  da  vingança  de  Nero,  que  um dia  já  fora  seu pupilo.  A mulher  de  Sêneca,

Paulina, não menos estoica, tentou morrer junto com ele matando-se da mesma forma, mas foi

salva” (1999, p.74). Outro exemplo ajuda a estabelecer o tom da época – Grécia antiga –

sobre o assunto: Átalo, amigo de Sêneca, vai aconselhar um certo Marcelino, que padecia de

uma doença incurável e estava pensando em suicidar-se:

Não te atormentes, meu Marcelino, como se estivesses ponderando alguma grande

questão. A vida é uma coisa sem dignidade e sem importância.  Os teus próprios

escravos  e  animais  a  têm  tanto  quanto  tu:  coisa  admirável,  contudo,  é  morrer

honrada, sábia e bravamente. Pensa em quanto tempo tens te ocupado com a mesma

rotina enfadonha: comer, dormir e saciar teus apetites. Este tem sido o ciclo. Não só

o homem sábio, bravo ou infeliz pode desejar morrer, como até o fastidioso pode

desejar o mesmo. (ALVAREZ, 1999, p. 74)

Essa atitude e pensamento racional faz com que a lista de suicidas ilustres do mundo

clássico seja extensa. Em Biathanatos, obra escrita por John Donne em 1608, acumula mais

de três páginas de nomes. Os romanos, por sua vez, herdariam a mesma atitude e que seria

reforçada pela lei: não haveria retaliações ou degradações para com os suicidas. “De acordo

com o Código Justiniano, o suicídio não era passível de punição se causado por 'intolerância à

dor ou à doença, ou por outra razão', ou por 'fastio da vida [...] loucura ou temor da desonra'.

Uma vez que isso cobria toda e qualquer causa racional, só o que sobrava era o irracional
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suicídio 'sem causa', passível de punição com a justificativa de que 'aquele que não poupa

nem a si próprio, muito menos pouparia o outro'”(ALVAREZ, 1999, p.75).

Saindo da Grécia antiga e de Roma para começar a pensar o suicídio na visão da Igreja

Católica, sabe-se que o cristianismo se fundamenta na crença de que todo corpo humano é

veículo de uma alma imortal que será julgada não neste mundo, mas no além. E, como toda

alma é imortal, todas as vidas são igualmente valiosas. Como a vida em si é um presente de

Deus, rejeitá-la é o mesmo que rejeitá-Lo – o que equivale a comprar uma passagem só de ida

para a danação eterna (ALVAREZ, 1999, p.65). Dito isso, entende-se que a condenação cristã

do  suicídio  fundamenta-se  nesse  respeito  pela  vida  e  pela  alma,  então,  também  será

condenado o infanticídio e o aborto, nessas mesmas premissas. Contudo, a ideia do suicídio

como crime aparece na doutrina cristã tardiamente e como uma reflexão posterior. É só no

século VI d.C. que a Igreja finalmente estabelece leis contra o suicídio, e o único registro

bíblico que contava para sustentar seu argumento era uma interpretação especial  do sexto

mandamento: 'Não matarás'”, visto que nenhum dos exemplos do Velho Testamento (Sansão,

Saul, Abimelec e Aquitofel) ou do Novo Testamento (Judas), fornecem algum julgamento de

valor sobre o ato. Sobre essa questão, fala Santo Agostinho no capítulo “Não existe autoridade

alguma que, seja qual for o caso, conceda ao cristão o direito de matar-se voluntariamente”,

em A Cidade de Deus:

Não é sem motivo que em parte alguma, nos livros sagrados e canônicos, se poderia

encontrar que, mesmo em relação à imortalidade, para prevenir ou conjurar algum

mal, tenha Deus ordenado ou permitido que alguém se matasse. Proibição, isso sim,

devemos ler na lei que nos diz: Não matarás, sem acrescentar:  o próximo, como

acontece  com a  proibição  de  falso  testemunho:  não  levantarás  falso  testemunho

contra o próximo. Entretanto, o falso testemunho contra si mesmo devemos acreditá-

lo isento de crime, se o amor ao próximo está contido na regra do amor a si mesmo?

Com efeito, está escrito: Amarás o próximo como a ti mesmo. Se, por conseguinte,

ninguém é menos culpado por falso testemunho contra si mesmo do que contra o

irmão, embora a lei, por falar apenas do próximo, pareça não se estender a proibição

ao falso testemunho levantado a si mesmo, razão mais forte existe para pensar que

ao homem não é permitido matar, pois a injunção absoluta: Não matarás não excetua

pessoa alguma, mesmo quem a recebe. […] Não matarás pessoa alguma nem mesmo

a ti. Com efeito, quem se mata não é matador de homem? (1990, p.50-51)

O suicídio, motivo de repúdio por Santo Agostinho, pelos bispos, e até hoje assunto

polêmico na sociedade ocidental, muito influenciada pelos dogmas da Igreja, era, entretanto,
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uma “saída  válida”  para  os  primeiros  cristãos  que  eram perseguidos  em Roma.  Estes  se

apropriaram também das atitudes romanas perante a morte e o suicídio e demonstravam a

mesma indiferença pelo fim da vida que os estoicos. “Vista a partir do paraíso cristão, a vida

em si era na melhor das hipóteses, um mal: quanto mais plena a vida, maior a tentação de

pecar.  A  morte,  portanto,  era  um  alívio  aguardado  ou  perseguido  com  impaciência”

(ALVAREZ 1999, p.78). Conta-se ainda a história de alguns padres, como Tertuliano, que

proibia o seu rebanho de até escapar da perseguição, prometendo a vingança lá do Paraíso

contra os que derramaram sangue cristão.

É nesse cenário que os donatistas vão aparecer, entre os séculos IV e V d.C., e que vão

inspirar Santo Agostinho a comentar: “Suicidar-se por respeito ao martírio é o passatempo

diário  desse  grupo”.  Agostinho  também  tinha  consciência  do  ensinamento  cristão:  se  o

suicídio fosse aceito como uma maneira de evitar o pecado, ele então se tornaria o passo

lógico para todos os recém-batizados. Tal sofisma, combinado à suicidomania dos mártires,

levou  Agostinho  a  forjar  argumentos  para  provar  que  o  suicídio  era  “uma  detestável  e

condenável  perversão”,  um  pecado  mortal  maior  do  que  qualquer  outro  que  se  pudesse

cometer entre o batismo e a morte divinamente ordenada, abrindo o espaço da condenação

com que o suicídio é pensado e tratado hoje dentro da Igreja Católica. Assim, em 533d.C., o

Concílio de Orléans proibiu que se prestassem honras fúnebres a todo aquele que se matasse

quando sob a acusação de ter cometido algum crime. Em 562, o Concílio de Braga vai proibir

que  seja  prestado  honras  fúnebres  a  todo  e  qualquer  suicida,  independentemente  da  sua

posição social, motivo ou método. Por fim, em 693, o Concílio de Toledo determinou que até

mesmo aquele que não tivesse sucesso na sua tentativa de suicídio fosse excomungado.

A proibição do suicídio, tratando-o como um pecado e condenando o pecador para a

eterna danação, por Santo Agostinho e pelos outros bispos da Igreja, então, veio para resolver

um problema que foi criado dentro de sua própria história com os suicídios dos primeiros

cristãos em Roma e com a história de martírio dos donatistas. Com a influência da Igreja na

sociedade (e ainda, em até certos pontos, na sociedade contemporânea), essa condenação da

morte voluntária, que é vista como um crime contra si próprio, um pecado, vai extrapolar os

limites dos templos e igrejas para penetrar no senso comum da sociedade e influenciar leis

sobre  o  assunto.  Se  “na  Idade  Média,  ela  permitia  a  mutilação  do  corpo  do  suicida,  a

confiscação de seus bens em favor do senhor, a privação de sepultura em terra consagrada e a

recusa  de  preces  em  sua  intenção”  (RODRIGUES,  1983,  p.108),  esse  costume  vai  ser

perpetuado e presente, inclusive, na Londres do século XIX, tendo os magistrados da cidade
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agindo de acordo com o espírito de vingança da Igreja contra os suicidas, como vai mostrar

uma carta de um russo expatriado, em 1860, para a sua amante:

Enforcaram um homem que tinha cortado a própria garganta, mas que fora trazido

de volta à vida.  Enforcaram-no por ter cometido suicídio. O médico avisara que

seria  impossível  enforcá-lo,  pois  o  rasgo  na  garganta  abriria  e  o  homem  então

respiraria pela abertura. Porém não lhe deram ouvidos, e puseram o homem no laço.

A ferida no pescoço abriu imediatamente,  e  o  homem voltou à vida novamente,

embora estivesse enforcado. Levou tempo para convocarem os magistrados para que

decidissem a questão do que deveria ser feito. Por fim, os magistrados se juntaram e

cingiram-lhe o pescoço abaixo da ferida até  que o homem morresse.  Ah,  minha

Mary, que sociedade louca e que civilização estúpida. (ALVAREZ, 1999, p.59)

Conclui Alvarez que esse não é um caso isolado, elencando diversos outros exemplos,

em também outras épocas. “Escrevendo em 1601, o advogado elisabetano Fulbecke diz que o

suicida  'é  arrastado  por  um cavalo  até  o  lugar  da  punição  e  da  vergonha,  onde  então  é

pendurado  numa  forca,  e  ninguém  poderá  descer  o  corpo  a  não  ser  por  ordem  de  um

magistrado'” (1999, p.60). O que se nota é que aquele que se mata merece uma punição tão

horrorosa e tão terrível quanto outros criminosos. O último registro do desrespeito ao cadáver

de  um  suicida  na  Inglaterra  é  datado  de  1823,  entretanto,  na  França,  o  confisco  das

propriedades do suicida bem como a difamação da sua memória somente vão desaparecer

durante a Revolução, visto que não há menção a suicidas no novo código penal de 1791, algo

que não aconteceu na Inglaterra, “onde as leis relativas ao confisco das propriedades só foram

alteradas em 1870 e onde até 1961 ainda era possível mandar para a prisão um suicida que

não tivesse tido sucesso em sua tentativa” (1999, p.61).

Essas leis responsáveis por violar o corpo dos suicidas e tomar suas propriedades para

os senhores foram se abrandando conforme a Igreja foi perdendo um pouco da sua influência

na sociedade em algumas partes da Europa, e, também, perdendo sua influência política com

os processos de secularização/laicização do Estado. Afinal, “a partir do século XIX, o mapa

político dos países ocidentais era como um tabuleiro de xadrez, que continha desde monarcas

governando sem constituição até reis que negociavam com seus parlamentos, desde repúblicas

com sistema presidencial a repúblicas em que os parlamentos preponderavam” (GAY, 2002,

p.45-46). Outro ponto a ser levantado, que retira um pouco desse poder e influência da Igreja

na sociedade, é quando ela vai deixar de ser encarregada dos serviços funerários e no cuidado

com os mortos, que a ela, por diversos séculos, cabiam, e que, agora, por novos costumes
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higienistas, começando no final do século XVIII, e por influência do Iluminismo vai acabar –

ou tentar coibir ao máximo – as sepulturas ad sanctos apud ecclesium; fazendo com que os

novos  cemitérios  higienistas  fossem  controlados  pelos  Estados  e  municípios.  Pode-se

considerar ainda os avanços dos estudos no campo da saúde mental, que vai pensar no suicida

como um doente e não simplesmente um louco. Nota-se a importância da publicação do aqui

já citado O suicídio, de Durkheim, também no fim do século XIX, por este tirar o assunto da

morte-voluntária da questão da moralidade e colocá-la dentro do domínio das ciências sociais,

propondo uma mudança realmente drástica na abordagem do fenômeno: passa a não mais vê-

lo  como  expressão  individual  de  uma  doença  ou  da  loucura,  e,  sim,  como  a  expressão

individual de um fenômeno de origem social e coletiva.

Marx,  por  sua  vez,  contribuiu  para  o  assunto  com a  publicação do livro  Sobre  o

suicídio, lançado em 1846. Nota-se que não se trata de uma peça escrita pelo próprio Marx,

mas, sim, composta de passagens traduzidas para o alemão de Du suicide et des ses causes,

um capítulo das memórias de um arquivista da polícia francesa, Jacques Peuchet (1758-1830),

e Marx trabalha em seus cadernos preenchendo notas e tecendo comentários. Neste trabalho, a

principal  questão  social  discutida  em relação  ao  suicídio  é  a  opressão  das  mulheres  nas

sociedades  modernas.  “Três  dos  quatro  casos  de  suicídio  mencionados  nos  excertos  se

referem a  mulheres  vítimas  do  patriarcado  ou,  nas  palavras  de  Peuchet/Marx,  da  tirania

familiar,  uma forma de poder  arbitrário  que não foi  derrubada pela  Revolução Francesa”

(MARX 2006, p.18). Para Marx, o suicídio vai ser significativo, sobretudo, como sintoma de

uma sociedade doente. “Embora a miséria seja a maior causa do suicídio, encontramo-lo em

todas  as  classes,  tanto  entre  os  ricos  ociosos  como  entre  os  artistas  e  os  políticos.  A

diversidade das suas causas parece escapar à censura uniforme e insensível dos moralistas”

(2006, p. 24). Assim sendo, a sociedade moderna, escreve Marx citando Peuchet, que por sua

vez cita Rousseau, é um deserto habitado por bestas selvagens. Cada indivíduo está isolado

dos demais, é um entre milhões, numa espécie de solidão em massa. As pessoas agem entre si

como estranhas, numa relação de hostilidade mútua: nessa sociedade de luta e competição

impiedosas,  de  guerra  de  todos  contra  todos,  resta  ao  indivíduo  ser  vítima  ou  carrasco

(MARX, 2006, p.16). Eis, portanto, para Marx, o contexto social que explica o desespero e o

suicídio.

Os trabalhos sobre o tema não cessaram. Além de O suicídio, publicado em 1897, e da

já citada dissertação de Thomas Masaryk, de publicação anterior, em 1878, é pela importância

e pelo valor histórico que se torna necessário citar as contribuições de Freud sobre o assunto.

Em  Contribuições para uma discussão acerca do suicídio (1910), tem seu único texto sob
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título específico de suicídio nas obras completas, é relacionado à área da educação. “É nesse

texto, anterior à teoria da pulsão da morte, que Freud parece arriscar sua primeira explicação

com  respeito  ao  suicídio:  ‘Estávamos  ansiosos  sobretudo  em  saber  como  seria  possível

subjugar-se o extraordinariamente poderoso instinto de vida: se isto pode apenas acontecer

com o auxílio de uma libido desiludida, ou se o ego pode renunciar a sua autopreservação, por

seus próprios motivos egoístas’.” (apud DIAS, 1997, p.21). Também em 1910, um documento

transcrito a partir de reuniões de Freud e seus discípulos (Minutas da Sociedade Psicanalítica

de Viena, tomo II), afirma: “Não se pode esquecer que o suicídio não é nada mais que uma

saída, uma ação, um término de conflitos psíquicos e que se trata de explicar o caráter do ato e

como o suicida leva a termo a resistência contra o ato suicida”. Posteriormente, no conhecido

trabalho  Além do princípio do prazer (1920), vai procurar desenvolver uma concepção da

natureza humana que funcionaria em termos de duas tendências essenciais: uma delas, Eros, a

pulsão que conduz para a vida, a outra, Tanatos, a pulsão que conduz à morte. Para Freud,

estas duas tendências corresponderiam a dois polos distintos e antagônicos, ou seja, a pulsão

de vida conduziria  ao crescimento,  reprodução,  ampliação da vida,  unindo,  estabelecendo

conexões. Em contraposição, a pulsão de morte buscaria destruir,  desconectar, desagregar,

reverter tudo ao nada. O equilíbrio entre as duas pulsões seria primordial e elas deveriam

sempre atuar num movimento paralelo onde a pulsão de morte deve permanecer atrelada a

serviço da vida.  Por exemplo,  um indivíduo deprimido pode entregar-se totalmente a este

estado (instinto de morte atuando), ou fazer uso da iniciativa para transformar a agressividade

em atos mais construtivos (instinto da vida atuando), como procurar alguém para conversar

sobre o seu estado, ou tentando se tranquilizar com a fantasia de esperança de que este estado

possa mudar. A depressão, neste caso, seria percebida como uma circunstância e não como

uma  experiência  emocional  definitiva.  Por  fim,  o  suicídio  ocorreria  quando  isso  não

acontecesse, sendo ele a expressão máxima da pulsão de morte. Dos trabalhos dos seguidores

de Freud vale citar também um antigo discípulo, Adler, que pensava que a conduta humana

estava  motivada  mais  intensamente  por  metas  e  propósitos  sociais  do  que  por  impulsos

biológicos. Com isso, a falta de sentido à vida emanaria da relação entre o indivíduo e seu

ambiente social, aceitando, dessa forma, a influência do meio social para a consumação do

suicídio (DIAS, 1997 p. 31). 

Durkheim e Freud parecem pertencer a mundos diferentes pois não poderia haver duas

teorias mais opostas que a concepção da inclinação coletiva que força o indivíduo a suicidar-

se e as noções psicanalíticas da origem das tendências suicidas. E, no entanto, as duas teorias

possuem um aspecto comum importante: ambas veem as ações do indivíduo como o resultado
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de forças poderosas sobre as quais têm fraco domínio. Se de um lado Durkheim vai colocar

essas  forças  na  sociedade,  do  outro,  Freud,  no  inconsciente  do  sujeito.  A “consciência

coletiva”  de  Durkheim,  supostamente  extrapessoal,  tem  como  equivalente  na  teoria

psicanalítica  do superego,  isto  é,  a  representação mental  das  exigências  morais.  Segundo

Freud, os impulsos são modificados e o superego é moldado pela sociedade.  Durkheim e

Freud, portanto,  não são tão incompatíveis como poderiam parecer e compartilharam uma

visão determinística de comportamento humano, sujeito e subserviente a forças poderosas das

quais a pessoa não tem um conhecimento completo (STENGEL 1980, p55). 

Já no século XX, o filósofo francês Albert Camus vai trazer o suicídio para o âmbito

filosófico afirmando que “só há um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio”.

Para o autor, julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental

da  filosofia.  “o  resto,  se  o  mundo  tem três  dimensões,  se  o  espírito  tem nove  ou  doze

categorias, vem depois. […] E se é verdade, como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser

estimado, deve pregar com o seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque

ela vai anteceder o gesto definitivo” (CAMUS, 2010, p.17). Camus, vai, então, desenvolver

tal  dilema humano através  da analogia  com o mito  de  Sísifo  (inclusive,  título  do  ensaio

filosófico publicado em 1941). Nele, Sísifo, ao conseguir enganar a morte duas vezes, recebe

um castigo dos deuses: empurrar sem descanso um rochedo até o cume de uma montanha, de

onde a pedra caia de novo, em consequência do seu peso. Os deuses acreditavam que não

haveria castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. É, desta forma, que o

mito de Sísifo traz o dilema humano básico (se a vida vale a pena ou não ser vivida). “O

mundo não tem sentido nem razão e a vida é, então, absurda e vã, pois a enfadonha monotonia

do dia a dia carece de um sentido: andamos para a morte no futuro ao mesmo tempo que a

tememos; e a inquietação da vida e a insensatez do sofrimento seriam o caos absurdo de um

mundo cheio de irracionalidades” (CAMUS apud DIAS, 1997, p. 30). Começa, também, a

pensar a relação entre o pensamento individual e o suicídio, que, por Durkheim, até então, era

tratado apenas como fenômeno social: 

Um gesto desses se prepara no silêncio do coração, da mesma maneira que uma

grande obra. O próprio homem o ignora. Uma noite, ele dá um tiro em si mesmo ou

se joga pela janela. Diziam-me um dia, a respeito de um gerente de imóveis que

havia se matado, que cinco anos antes ele perdera sua filha, que desde então tinha

mudado muito e que essa história “o deixara atormentado”. Não se poderia desejar

palavra mais exata. Começar a pensar é começar a ser atormentado. A sociedade não

tem muito a ver com esses começos. O verme se encontra no coração do homem. Lá



24

é que se deve procurá-lo. Esse jogo mortal que vai da lucidez diante da existência à

evasão para fora da luz deve ser acompanhado e compreendido. (CAMUS, 2010,

p.18-19)

Partindo para o fim do século XX, Alfred Alvarez, crítico, ensaísta e novelista, abalado

pelo suicídio de uma grande amiga e poeta – Sylvia Plath –, vai começar a pensar um estudo

do suicídio analisando casos literários e, ao mesmo tempo, percorrendo todo um caminho

etnográfico  e  revisando as  mais  distintas  obras  sobre  o  tema.  Vai  da  Grécia  até  Londres

contemporânea; de Dante e a idade média até o dadaísmo. Alvarez leu tantas obras e utilizou

no seu  estudo tamanha quantidade  de  informações  e  referências,  que,  para  este  trabalho,

tornou-se fonte de inestimável qualidade por apresentar tão diversa bibliografia. 

Quanto mais eu lia pesquisas técnicas, mais convencido ficava de que o melhor que

poderia fazer seria olhar para o suicídio do ponto de vista da literatura, para ver

como e por que ele afeta o imaginário de pessoas criativas. Isso porque a literatura

não só é uma matéria sobre a qual sei alguma coisa, mas também porque é uma

disciplina  que  diz  respeito,  acima de  tudo,  àquilo  que  Pavese  chamou de  “esse

negócio de viver”. Já que o artista é, por vocação, alguém mais consciente de seus

motivos e com maior capacidade de expressão do que a maioria das outras pessoas,

parecia provável que pudesse iluminar sendas que tivessem escapado a sociólogos,

psiquiatras e estatísticos. (ALVAREZ, 1998, p. 13) 

Ainda  no  prólogo  de  seu  livro,  escrevendo  um  ensaio  sobre  seu  contato  com  a

escritora  americana  Sylvia  Plath,  que  em  11  de  fevereiro  de  1963  abriu  o  gás  do  seu

apartamento, analisa a arte para o artista e o como este vai lidar com suas fantasias:

Para  o próprio artista  a  arte  não  é  necessariamente  terapêutica;  ele  não  se  livra

automaticamente de suas fantasias ao expressá-las. Ao contrário, por uma espécie de

lógica perversa da criação, o ato da expressão formal pode simplesmente tornar o

material trazido à tona mais prontamente  disponível para o artista. O ato de lidar

com essas fantasias em seu trabalho pode muito bem fazer com que ele de repente se

perceba vivendo-as. Para o artista, em suma, a natureza muitas vezes imita a arte.

Ou, para mudar de clichê, quando um artista aponta um espelho para a natureza, ele

descobre  quem,  e  o  que,  ele  é;  mas  essa  descoberta  pode  modificá-lo

irremediavelmente, a ponto de ele se tornar essa imagem. (idem, p. 50)
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Assim como muitos  outros estudiosos de um assunto tão complexo,  não consegue

achar ou oferecer uma solução para o problema, por não acreditar que ela, de fato, exista, já

que o suicídio significa coisas diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes.

“Para Petrônio Árbitro o suicídio foi um toque final de estilo a uma vida dedicada ao alto

estilo. Para Thomas Chatterton foi a alternativa para escapar a uma morte lenta por inanição.

Para Sylvia Plath foi uma tentativa de achar a saída de um beco de desespero em que sua

própria poesia a encurralara. Para Cesare Pavese foi algo tão inevitável quanto o amanhecer

do  dia  seguinte,  um  ato  que  nem  todo  louvor  e  sucesso  do  mundo  poderiam  impedir”

(ALVAREZ 1999, p.13). 

Apesar dos mais distintos estudos científicos e análises interdisciplinares sobre o tema,

atualmente,  diversos  mitos  sobre  o  assunto  são  tomados  como  verdades  pela  falta  de

divulgação,  interesse  e  conversa  sobre  o  assunto.  Uma  campanha  de  conscientização  da

Organização Mundial de Saúde, como citada no  Estadão4, elenca seis dessas inverdades: 1.

Pessoas  que  falam sobre  suicídio  não  têm intenção  de  se  suicidarem.  2.  A maioria  dos

suicídios acontecem repentinamente e sem aviso. 3. Alguém com propensão ao suicídio está

determinado a morrer. 4. Alguém que deseja se matar, continuará desejando se matar em todos

os  momentos.  5.  Somente  pessoas  com  distúrbios  mentais  podem  cometer  suicídios.  6.

Conversar sobre suicídio é uma má ideia e pode ser interpretada como encorajadora.  Ainda

que todos esses mitos sobre a morte-voluntária tenham sidos estudados e rebatidos pelos mais

diversos pensadores, seleciono o último mito da reportagem – “conversar sobre suicídio é

uma  má  ideia  e  pode  ser  interpretada  como  encorajadora”  –  para  tentar  entender  como

funciona o tabu contemporâneo que gera esse silêncio da sociedade e,  principalmente,  da

mídia atual, sobre um fenômeno que “segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre

20  e  60  milhões  de  pessoas  tentam se  matar  a  cada  ano.  Aproximadamente  um milhão

consegue. Tal número supera o de mortes em guerras e assassinatos” (DAPIEVE, 2007, p.13).

Esses dados, somados aos mais diversos estudos estatísticos sobre o tema, mostram

que um suicídio não é um acontecimento extraordinário. No Brasil, por exemplo, em notícia

veiculada pelo portal de notícias da Globo, G1, a manchete diz: “Brasil é o 8º país com mais

suicídios no mundo, aponta relatório da OMS”5. “O Brasil é o oitavo país em número de

suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres

(taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de

4 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,campanha-da-oms-apresenta-verdades-e-mitos-sobre-o-
suicidio,1554401 último acesso: 05/05/16

5 http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/brasil-e-o-8-pais-com-mais-suicidios-no-mundo-aponta-
relatorio-da-oms.html último acesso: 26/05/16

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/brasil-e-o-8-pais-com-mais-suicidios-no-mundo-aponta-relatorio-da-oms.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/brasil-e-o-8-pais-com-mais-suicidios-no-mundo-aponta-relatorio-da-oms.html
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,campanha-da-oms-apresenta-verdades-e-mitos-sobre-o-suicidio,1554401
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,campanha-da-oms-apresenta-verdades-e-mitos-sobre-o-suicidio,1554401
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10,4% na quantidade de mortes – alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os homens. O

país  com mais  mortes é  a  Índia (258 mil  óbitos),  seguido de China (120,7 mil),  Estados

Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil).

O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e apenas 28

países do mundo possuem planos estratégicos de prevenção. A mortalidade de pessoas com

idade entre 70 anos ou mais é maior, de acordo com a pesquisa.”

Reconhecendo a extensão das ocorrências, no Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde,

com a portaria Nº 1.876, de 14 de Agosto de 2006, criou a estratégia nacional de prevenção ao

suicídio, que institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio, a serem implantadas

em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão6. No

país também há outras iniciativas como a organização não-governamental CVV – Centro de

Valorização  da  Vida7 –  que  realiza  apoio  emocional  atendendo  de  forma  voluntária  e

gratuitamente todas as pessoas que desejam conversar, 24 horas por dia.

Apesar dos números, a imprensa pouco aborda a questão e “tende a ocultar os suicidas

em pés de página, de modo diferente dos mortos pelas mãos alheias ou por causas naturais”

(DAPIEVE, 2007, p.14). Entre as razões para o costumeiro silêncio que rodeia as notícias de

uma morte-voluntária na sociedade contemporânea, está a crença de que o suicídio pode ser

contagioso e transmissível para os suicidas em potencial.  O que retoma aquele mito da já

citada  reportagem  do  Estadão:  “conversar  sobre  suicídio  é  uma  má  ideia  e  pode  ser

interpretada  como  encorajadora”.  Tenta-se  evitar  o  que  supostamente  aconteceu  com  a

publicação de  Os sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe,  escrito em 1774 e considerado

como um dos marcos iniciais do romantismo. A história do romance é usada para justificar

uma onda de suicídios na Europa romântica. Segundo Ary de Mesquita (2014, p.27), no texto

introdutório do romance para a edição da Editora Nova Fronteira, “em Leipzig, os exemplares

foram apreendidos pelas autoridades, para gáudio dos ortodoxos, supermoralistas, e sobretudo

dos  invejosos.  Não  atentaram,  porém,  tais  simplórios,  em que  a  proibição  iria  excitar  a

curiosidade  até  dos  indiferentes,  e  que  o  fruto  proibido  tem  especial  atrativo  para  a

humanidade”. Continuando, o ensaísta relembra de um periódico hamburguês datado de 2 de

abril de 1776 declarando que o livro ofende a religião cristã, a moral bíblica e filosófica, e até

o bom senso. 

Houve uma epidemia de Werther: uma febre de Werther, uma moda inspirada em

Werther (os rapazes vestiam casaca azul e colete amarelo), caricaturas de Werther,

6 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1876_14_08_2006.html último acesso: 26/05/16
7 http://www.cvv.org.br/ último acesso: 26/05/16

http://www.cvv.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt1876_14_08_2006.html
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suicídios  à  la  Werther.  Sua  memória  era  solenemente  celebrada  na  sepultura  do

jovem  Jerusalem,  o  rapaz  em  quem  foi  inspirado,  enquanto  os  clérigos  faziam

sermões contra o vergonhoso livro. E tudo isso se prolongou, não por um ano, mas

por décadas; e não apenas na Alemanha, mas também na Inglaterra, na França, na

Holanda  e  na  Escandinávia.  […]  Um  “novo  Werther”  matou-se  com  particular

espalhafato: tendo se barbeado cuidadosamente, feito uma trança em seu rabo-de-

cavalo,  colocando  roupas  limpas,  aberto  o  livro  de  Werther  na  página  218  e  o

colocado sobre a mesa, abriu a porta, com um revólver em punho, para atrair uma

platéia e, olhando em torno para se certificar de que as pessoas estavam prestando a

devida  atenção,  levou  a  arma  até  a  altura  do  olho  direito  e  puxou  o  gatilho.

(ALVAREZ, 1999, p. 206)

Usado por  jovens  que  passaram a  adotar  a  mesma saída  de  Werther  para  os  seus

próprios  dramas:  um  tiro  de  pistola  na  têmpora,  os  exemplares  dos  livros  eram

costumeiramente encontrados ao lado dos corpos e a expressão “efeito Werther”8 foi sendo

incorporada para ser usada quando um suicídio – sobretudo o de pessoas famosas – servissem

de inspiração para que outras pessoas se matassem. Por mais que não existam estatísticas do

“efeito  Werther”  na  população  masculina  europeia  do  século  XVIII,  há  estudos  sobre

suicídios por imitação, como o de David Phillips9, realizado em 1974. Como foi noticiado em

1987, no  New York Times10, em uma série de estudos, Dr. Phillips verificou que existe um

aumento significante no número de suicídios após um caso bem noticiado e esse aumento é,

geralmente, maior no número de adolescentes, independente da idade da primeira vítima. O

pesquisador encontrou, por exemplo, um aumento de 12% nos casos após a morte de Marilyn

Monroe.  “Escutar  sobre  suicídio aparentemente faz com que aqueles  que são vulneráveis

tenham permissão para fazer isso”. 

Usando  de  base  esses  estudos  que  a  mídia  vai  pautar  seu  comportamento  com o

assunto,  reduzindo as notícias em notas de rodapé e sem destaque. Usando eufemismos e

evitando abordar o tema.

Com relação  a  isso,  ressalta  S.  Stack,  da  Universidade  Estadual  de  Wayne,  em

Detroit, o papel dos meios impressos no processo de imitação teria peso maior que o

dos meios eletrônicos. A televisão teria uma probabilidade 82% menor de deflagrá-

lo do que um jornal. Na tevê, notícias sobre suicídios duram em média menos de 20
8 Também se utiliza o termo “copycat suicide”
9 Mais sobre o assunto pode ser encontrado pelos links: 

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/01/teen-copycat-suicides-are-a-real-phenomenon.html ; 
https://suicideinfo.ca/LinkClick.aspx?fileticket=WXg70KbEYsA= último acesso: 26/05/16

10 http://www.nytimes.com/1987/03/18/nyregion/pattern-of-death-copycat-suicides-among-youths.html  último 
acesso: 26/05/16

http://www.nytimes.com/1987/03/18/nyregion/pattern-of-death-copycat-suicides-among-youths.html
https://suicideinfo.ca/LinkClick.aspx?fileticket=WXg70KbEYsA
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/01/teen-copycat-suicides-are-a-real-phenomenon.html
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segundos  e  podem  ser  esquecidas  ou  até  passar  despercebidas.  Já  as  histórias

impressas  podem  ser  “guardadas,  relidas,  postas  na  parede  ou  no  espelho  das

pessoas, estudadas”. Cópias de tais notícias são, frequentemente, encontradas junto

aos corpos de outros suicidas. Do mesmo modo como, no século XVIII, acontecia

com os exemplares de Werther. (DAPIEVE, 2007, p.16)

Entretanto, se as atitudes dos homens diante da morte não serão as mesmas ao longo

do tempo e do espaço; e o posicionamento dos homens no que se refere ao suicídio também

serão distintas diacronicamente, a mídia também vai ter um tratamento distinto sobre a morte-

voluntária em outros tempos. 
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2.1 – Morte e Suicídio em Portugal

See, the birds are back...
At the docks and everywhere

Here in Lisbon, realized
This whole world

so strange and divine
(Angra - Lisbon)

Para  falar  sobre  a  morte  em  Portugal,  primeiramente,  vamos  nos  basear  nos

historiadores  e  pensadores  da  época  para,  assim,  recorrer  e  relembrar  os  acontecimentos

importantes  da  sua  história  e,  também,  recorrendo às  análises  e  estudos da  sociedade da

época: como ela vivia, como ela morria. Outros assuntos que são ligados, como a influência

da Igreja e do Estado nos costumes da classe burguesa e nos ritos funerários são, também,

necessários para criar um melhor panorama sobre o assunto. Neste capítulo, será tratado em

um olhar histórico-social a questão da morte e do suicídio em Portugal, apoiando-se, em um

primeiro  momento,  em conceituadas  obras  sobre  a  história  do  País,  como a  História  de

Portugal, organizada por José Mattoso, que tem seu quinto volume abordando o período do

Liberalismo (1807-1890), e, também, seu homônimo, a História de Portugal, escrita por A. H.

de Oliveira Marques, em que o terceiro volume vai tratar “das revoluções liberais aos nossos

dias”. 

Noto, ainda, que neste primeiro momento não fiz um recorte exclusivo do período

oitocentista. Aqui tratei de abordar o assunto de forma mais ampla e introdutória, para depois

chegarmos  ao  suicídio  em  Portugal  Contemporâneo  e,  enfim,  nas  questões  da  morte

voluntária para o Portugal romântico, olhando através, também, de diversos historiadores e

relatos importantes sobre a questão e dos periódicos portugueses da época. Ao invés de seguir

o  caminho  cronológico,  do  século  XIX  aos  nossos  dias,  fizemos  o  caminho  inverso,

começando pelas fontes encontradas nos portais da internet. 

O que será visto nas próximas páginas deste capítulo é que, se em ambas os livros a

questão do suicídio é  raramente tratada  e  comentada nas  obras  organizadas  pelos  citados

historiadores, gerando um silêncio sobre o assunto que poderia ser interpretado e encarado

como a morte-voluntária não sendo um problema de grande relevância para a época, um outro

autor, Miguel de Unamuno (1864-1936), proeminente filósofo e ensaísta espanhol do final do

século XIX e início do XX, catedrático da universidade de Salamanca desde 1891, que mostra

um grande apreço e carinho por Portugal e sua literatura – sendo amigo, inclusive, de alguns
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escritores da época –, em Por Tierras de Portugal y de España (posteriormente, alguns dos

textos do livro foram traduzidos e selecionados por Rui Caeiro para compôr a obra Portugal,

povo de suicidas), vai colocar em questão essa sina do povo português, “um povo sofredor e

nobre”. Se “Lope de Vega deu do português a imagem de um eterno enamorado. Unamuno

descobriu-lhe outra paixão: a do suicídio. E já Antero de Quental afirmava que ‘uma nação

moribunda é uma coisa poética’” (CAEIRO, 1986 apud UNAMUNO, 2012, p 11). 

Portugal surge-me como uma formosa e gentil rapariga do campo que, de costas

para a Europa e sentada à beira-mar, junto à própria orla onde a espuma das ondas

gemebundas lhe banha os pés descalços, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a

cara entre as mãos, olha o sol a pôr-se nas águas infinitas. Porque para Portugal o sol

não nasce nunca: morre sempre no mar, que foi teatro das suas proezas e berço e

sepulcro das suas glórias. (UNAMUNO, 2012, p. 24)

A imagem que Unamuno traça de Portugal em seus relatos de viagem e ensaios –

apesar do carinho que nutre pelo país –, como se pode verificar, não é das mais animadoras.

Assim, Rui Caeiro,  na introdução da edição para a Letra Livre,  entra na questão que “os

intelectuais de então, que o leram na língua original, não podiam ficar indiferentes à sombria

imagem que Unamuno dava de Portugal (não mais sombria, diga-se de passagem, que a que

traçava de Espanha). E se houvesse quem tivesse achado o livro ‘simplesmente admirável’, ou

até  ‘o  melhor’  que  já  se  escreveu  sobre  Portugal,  igualmente  houve  quem  o  tivesse

considerado eivado de ‘verbalismo fácil,  jornalismo sobre o joelho’ e dando do país uma

imagem ‘romântica’ e ‘ridícula’” (CAEIRO, 1986 apud UNAMUNO, 2012, p. 11). 

Independente  da  imagem  que  Unamuno  atribuiu  aos  lusitanos,  tenta  comprová-la

pontuando muitos dos intelectuais portugueses que se suicidaram. Em “Povo de Suicidas” cita

Antero de Quental, “o daqueles terríveis e lapidares sonetos em louvor da morte, da morte

‘irmã  do  Amor  e  da  Verdade’,  ‘funérea  Beatriz  de  mão  gelada,  mas  única  Beatriz

consoladora’; da morte ‘irmã coeterna da minha alma’; da morte, em cujo seio inalterável

pensava  dormir  ‘na  comunhão da  paz  universal’”  (2012,  p.73).  Cita  Soares  dos  Reis,  “o

grande escultor português. Olhem aquela sua estátua do Desterrado, inspirada nuns versos de

Herculano – que foi salvo pelo seu estoicismo do desespero absoluto – e digam-me se aquele

pobre  náufrago  não  vai  de  novo  lançar-se  ao  mar”  (2012,  p.74).  Sobre  Camilo  Castelo

Branco,

o grande Camilo, o escritor mais popular desta terra, o dos terríveis sarcasmos, o que

viveu  e  lutou  sozinho,  mantendo  contra  todos  levantada  a  bandeira  do  ultra-
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romantismo. Num artigo que Camilo escreveu para ilustrar o retrato de Laura de

Valclusa, depois de falar na morte dela, refere que Petrarca teve a insolência de lhe

sobreviver vinte anos, acrescentando que os sonetos são um grande purgante das

paixões excessivas, pois é sabido que um ou outro sonetista morreu de fome, mas de

amor, nenhum. E isto que em outro que não fosse português e, sobretudo, que não

fosse Camilo – mesmo em Eça de Queiroz, entre os seus patrícios, não passaria de

uma boutade,  uma  habilidade,  em Camilo  é  algo  mais.  Como que a  dizer:  este

Petrarca, ao saber da morte da inspiradora dos seus sonetos, devia matar-se; não o

fez? É um farsante. (2012, p.74)

Fala  ainda  de  Mouzinho  de  Albuquerque,  Trindade  Coelho  e  cita  até  Alexandre

Herculano, que, segundo ele, “se suicidou pelo isolamento como os monges” (2012, p.75).

Para  Manuel  Laranjeira,  “que  entrou  na  morte  pela  mesma porta  por  que  nela  entraram

Antero, Camilo e Soares dos Reis” (2012, p.81), seu querido amigo que conheceu no verão de

1908,  em  Espinho,  “onde  por  caridade  para  com  os  seus  próximos,  e  quase  sempre

desinteressadamente, exercia medicina” (2012, p.82), dedicou-lhe um artigo, publicado em Lá

Nación, datado de Fevereiro de 1912, poucos dias após ter descoberto que Laranjeira tinha

posto fim à sua vida suicidando-se com um tiro de revólver. Neste, reproduz uma bela carta de

Laranjeira, destinada para si, sobre sua trágica Portugal e sobre a obra de Camilo Castelo

Branco e Antero de Quental:

Amigo: Tem razão: Portugal é uma terra trágica, “trágica a la griega”, e Camilo é,

por assim dizer, o Sófocles da nossa vida fatídica. Através da obra do grande suicida

passa, às rajadas, numa tempestade de entusiasmos e desânimos, em acessos, a rir e

a chorar tragicamente, o espírito da terra portuguesa. Essa obra reflecte, como V.

deve ter visto, todo o nosso pessimismo de instinto, toda a nossa intuitiva filosofia

do desespero. Antero de Quental, ao contrário, raciocina e sistematiza essa nossa

nativa filosofia de desânimo. Camilo não: Camilo dramatizou-a, contou-a apenas.

Ambos chegaram à mesma máxima de “fatídica sabedoria”, no expressivo dizer de

sua carta: um, Camilo, por instinto, através da lógica do sentimento; outro, Antero

de Quental,  através  da inteligência  e  da  lógica da razão.  Se um é trágico  como

Sófocles, o outro é desesperado, estoicamente desesperado como Epicteto ou Marco

Aurélio.

Deixe-me servir duma imagem de ótica: o desespero da alma portuguesa reflecte-se

na obra de Camilo, tal como é, como num espelho plano; e reflecte-se na obra de

Antero de Quental como num espelho convexo, concentradamente. (LARANJEIRA

apud UNAMUNO, 2012, p.85-86)
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Podemos lembrar outros escritores que não são citados por Unamuno, que tiveram seu

fim trágico após a publicação destes artigos, como é o caso de Florbela Espanca, a poetisa

portuguesa nascida em Vila Viçosa, em 1894, que se suicidou em 1930 com uma overdose de

barbitúricos, e Mário de Sá-Carneiro, que, inclusive, escreveu sua dor e sofrimento em carta

para Fernando Pessoa: 

A menos de um milagre na próxima segunda-feira, 3 (ou mesmo na véspera), o seu

Mário  de  Sá-Carneiro  tomará  uma forte  dose  de  estricnina  e  desaparecerá  deste

mundo. É assim tal e qual – mas custa-me tanto a escrever esta carta pelo ridículo

que sempre encontrei nas "cartas de despedida"... Não vale a pena lastimar-me, meu

querido Fernando: afinal tenho o que quero: o que tanto sempre quis – e eu, em

verdade, já não fazia nada por aqui... Já dera o que tinha a dar. Eu não me mato por

coisa nenhuma: eu mato-me porque me coloquei pelas circunstâncias – ou melhor:

fui colocado por elas, numa áurea temeridade – numa situação para a qual, a meus

olhos, não há outra saída. Antes assim. É a única maneira de fazer o que devo fazer.

Vivo há quinze dias uma vida como sempre sonhei: tive tudo durante eles: realizada

a parte sexual,  enfim, da minha obra – vivido o histerismo do seu ópio, as luas

zebradas, os mosqueiros roxos da sua Ilusão. Podia ser feliz mais tempo, tudo me

corre, psicologicamente, às mil maravilhas: mas não tenho dinheiro11.

O "génio na arte", como o descreve Fernando Pessoa, chegou nas vias de fato no dia

26 de Abril de 1926, em França, usando uma forte dose de estricnina (alcaloide tóxico usado

como pesticida para matar ratos). Deixou-nos, ainda, um belo poema chamado “Fim”: 

Quando eu morrer batam em latas,

Rompam aos saltos e aos pinotes,

Façam estalar no ar chicotes,

Chamem palhaços e acrobatas!

Que o meu caixão vá sobre um burro

Ajaezado à andaluza...

A um morto nada se recusa,

Eu quero por força ir de burro.12

11 In: Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, ed. Manuela Parreira da Silva, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2006. p.279-280

12 http://users.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/sa.carneiro.html último acesso: 04/06/16

http://users.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/sa.carneiro.html
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Amigo de Sá-Carneiro, o também escritor Tomás Cabreira Júnior, pôs fim à própria

vida depois de mandar destruir sua obra. Outros, ainda, podem ser lembrados, como Júlio

César Machado. Toda essa “onda suicidógena” que pairou nos intelectuais portugueses, entre

o século XIX e XX, é o que faz Unamuno concluir que “o povo desta mesma terra, Portugal, é

um povo triste. Sim, é um povo triste. E daqui resulta o encanto que tem para alguns, apesar

da evidente trivialidade das suas manifestações exteriores. Portugal é um povo triste, e é-o até

quando sorri.  A sua literatura,  incluindo a sua literatura cómica e jocosa,  é uma literatura

triste.  Portugal  é  um povo de suicidas,  talvez um povo suicida.  A vida não tem para ele

sentido transcendente. Desejam talvez viver, sim, mas para quê? Mais vale não viver” (2012,

p.73).

Por fim, se na introdução deste trabalho eu busquei fazer uma caminhada cronológica,

primeiro, da morte, e, depois, do suicídio, nas páginas seguintes notar-se-á que começo a falar

de Portugal contemporâneo, para, então, falar de Portugal romântico do século XIX, fazendo

o caminho inverso.  Tomamos esta decisão por termos usado, até então,  os dados sobre o

Portugal contemporâneo para justificar o interesse desta pesquisa e deste trabalho, acreditando

na relevância deles enquanto panorama para uma análise social. 

2.2 – O suicídio em Portugal contemporâneo

Utilizando as ferramentas de busca da internet,  como o Google,  pode-se encontrar

diversos portais jornalísticos portugueses com distintas notícias e estatísticas sobre mortes por

suicídio  em  Portugal:  “Mais  de  cinco  portugueses  suicidam-se  todos  os  dias”13;  “2  mil

portugueses  cometem  suicídio  por  ano”14;  “Em  média,  suicidam-se  84  portugueses  por

mês”15.  Verifica-se que o conteúdo das duas primeiras matérias – escritas em 2013 – são

essencialmente os mesmos, citando Portugal como o terceiro país da Europa onde o suicídio

mais cresceu nos últimos 15 anos e citando dados do projeto OSPI-Europe (uma estratégia de

prevenção do suicídio organizada pela Aliança Europeia Contra a Depressão).  Na terceira

notícia, também de 2013, os dados são retirados do Instituto de Medicina Legal (INML), que

13 http://expresso.sapo.pt/mais-de-cinco-portugueses-suicidam-se-todos-os-dias=f793449  último acesso: 
05/06/2016 

14 http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/2-mil-portugueses-cometem-suicidio-por-ano último acesso: 05/06/16
15 https://www.noticiasaominuto.com/pais/111563/em-m%C3%A9dia-suicidam-se-84-portugueses-por-m

%C3%AAs último acesso: 05/06/16

https://www.noticiasaominuto.com/pais/111563/em-m%C3%A9dia-suicidam-se-84-portugueses-por-m%C3%AAs
https://www.noticiasaominuto.com/pais/111563/em-m%C3%A9dia-suicidam-se-84-portugueses-por-m%C3%AAs
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/2-mil-portugueses-cometem-suicidio-por-ano
http://expresso.sapo.pt/mais-de-cinco-portugueses-suicidam-se-todos-os-dias=f793449
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contabilizou um total de 1057 suicídios em Portugal, em 2012, perfazendo uma média de 88

por mês.

Buscando  por  notícias  mais  recentes,  posteriores  a  2015,  a  primeira  encontrada

chamava atenção para as diferenças regionais na taxa de suicídio: “Suicídios aumentaram no

Centro e interior Norte”16. Em extensa matéria, alerta que “há largos anos que as taxas mais

altas de suicídio em Portugal surgem sobretudo associadas à região Sul do país, sobretudo ao

Alentejo, mas um estudo recente, que analisa o fenómeno ao nível dos municípios, mostra que

os suicídios  aumentaram no centro e  no interior  Norte  de Portugal  junto à  fronteira  com

Espanha. As diferenças entre Norte e Sul estão a esbater-se e é nas zonas mais pobres e mais

rurais que existe maior risco de suicídio”. Chama atenção na notícia, também, a relação entre

os suicídios e os municípios17 com maior grau de privação material/social, aliando, ainda, o

trabalho com o período de crise:

A coordenadora do estudo, a geógrafa Paula Santana, nota que encontraram uma

relação entre o suicídio e os municípios “com maiores graus de privação material e

social”, medidos através do chamado “índice de privação material”. Este indicador

junta a taxa de desemprego, a taxa de iliteracia (percentagem de pessoas com mais

de  10  anos  que  não  sabem ler  ou  escrever)  e  más  condições  de  habitabilidade

(traduzidas na percentagem de casas sem casa de banho). Ou seja, “independente ou

além  das  características  individuais  de  cada  um,  o  local  onde  se  vive  pode

influenciar actos de suicídio”, explica o artigo. Nos municípios com maiores níveis

de privação o risco de suicídio é de mais 46% do que no grupo dos municípios mais

afluentes.

O trabalho não estabelece uma relação causal entre a crise e o aumento dos suicídios

mas não deixa de notar que, enquanto entre os dois primeiros períodos de tempo

houve um decréscimo de 5,4% nos suicídios, a comparação entre o segundo período

e o último dá conta de um acréscimo de 22,6%. “Os padrões recentes de suicídios

podem resultar do actual período de crise”, escrevem os autores.

Em outra publicação, de Janeiro de 2016, “Há cada vez mais suicídios em Portugal”18,

são apresentados outros dados, oriundos do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito
16 https://www.publico.pt/sociedade/noticia/suicidios-aumentaram-no-centro-e-interior-norte-1707315 último 

acesso: 05/06/16
17 Vale lembrar que “as taxas de suicídio podem diferir não só de cidade para cidade mas também entre diversas

partes da mesma área urbana. Estudos efetuados independentemente em Chicago e Londres mostraram que as
taxas de suicídio eram mais elevadas nas zonas da cidade em que a população era flutuante, isto é, em zonas
onde há muitos hotéis e hospedarias, e também nos bairros mais prósperos da cidade. Segundo Sainsbury, os
subúrbios  ricos  a  oeste de Londres  tinham uma incidência de suicídios  muito maior que os  bairros  dos
operários na parte oriental da cidade”. (STENGEL, 1980, p.30)

18 http://sol.sapo.pt/noticia/492512/h%C3%A1-cada-vez-mais-suic%C3%ADdios-em-portugal último acesso: 
05/06/16

http://sol.sapo.pt/noticia/492512/h%C3%A1-cada-vez-mais-suic%C3%ADdios-em-portugal
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/suicidios-aumentaram-no-centro-e-interior-norte-1707315
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(SICO),  que  “mostram que  1218  pessoas  se  suicidaram  em  2014,  o  que  representa  um

aumento  de  16% face  ao  ano  anterior.  Os  números  mostram ainda  que  a  subida  é  mais

acentuada no sexo feminino: 24% face a 2013. […] No total, 920 homens decidiram terminar

com a própria vida em 2014. No caso das mulheres, houve 298 suicídios”. 

Entre  o  que  é  possível  perceber  analisando  as  diferentes  notícias  aqui  elencadas,

trabalharei com as duas seguintes questões: a primeira, o desencontro entre as estatísticas da

taxa  de  mortalidade  por  suicídio,  veiculada  na  mídia  eletrônica,  que  possuem  certas

discrepâncias se comparadas mesmo com outras estatísticas de mesmo período. A segunda

questão mostra-se na visível preocupação de distintas áreas, envolvendo desde profissionais

de saúde mental até geógrafos e economistas, sobre o aumento dos casos de suicídios em

Portugal,  que  levou  o  Programa  Nacional  de  Saúde  Mental  português  lançar  um “Plano

nacional de prevenção do suicídio”, em 2013. 

Sobre as estatísticas, o registro de suicídios começou a ser trabalhado em alguns países

da Europa e na América do Norte, no início do século XIX. Para que seja feita a comparação

da sua incidência em distintos períodos e lugares, calcula-se a taxa de morte por suicídio para

uma certa  proporção da população (usualmente,  calcula-se as  taxas de suicídio para cada

100.000 habitantes).  O que  se  conclui,  entretanto,  é  que  as  taxas  de  suicídio  podem não

corresponder  à  realidade,  mesmo considerando  países  com antiga  tradição  de  estatísticas

demográficas.

Segundo o livro mais recente de Louis I. Dublin, que é o estatístico mais eminente

nesta matéria, o número de suicídios nos Estados Unidos excede provavelmente em

um quarto a um terço o número registrado. Isto significa que é mais provável que em

1966 tenha havido 27000 em vez de 21281 por ano, sendo este último o número

oficial. Nos Estados Unidos, como na Inglaterra, os números referentes a suicídios

são fornecidos em grande parte pelas sentenças dos magistrados que averíguam os

casos de morte suspeita ou violenta,  sentenças que por vezes não permitem tirar

conclusões,  mesmo em casos em que o exame médico que  conclui  o  suicídio é

adequado. Os critérios de prova exigidos para uma sentença de magistrado diferem

dos da autópsia para determinação de causa morte. (STENGEL, 1980, p.22)

Há  outros  fatores  que  servem  para  falsear  as  taxas  de  suicídio  de  um  país.  Por

exemplo,  em países com uma determinada cultura religiosa forte e presente na sociedade,

como é o caso de países católicos – podendo, muito bem, encaixar Portugal aqui –, e, também,

muçulmanos, um registro de suicídio é motivo de uma desgraça tão grande para o nome e a
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honra do morto e para a sua família que se tende a evitá-lo, até alterando a causa real da morte

e os laudos médicos19. Houve, inclusive, até o século XIX, o confisco de terras e propriedades

do suicida que ficariam de herança para a família, servindo este de um bom motivo para se

fraudar o laudo médico. Pode-se considerar, também, que em muitos países os métodos de

registro deixam a desejar (STENGEL, 1980, p.25) e, por fim, a dificuldade em distinguir, em

alguns casos, suicídio de acidente. 

No que se refere à visível preocupação de diversos profissionais de distintos setores

sobre o aumento dos casos de suicídio, nota-se, conjuntamente, diversas ações realizadas em

Portugal para o seu estudo e prevenção. Em 06 de Dezembro de 2000, foi criada a Sociedade

Portuguesa  de  Suicidologia20 (SPS),  uma  organização  não-governamental  que  reúne

pesquisadores de áreas distintas em busca de novos procedimentos e novas atitudes perante o

ser humano potencialmente suicida em Portugal. Esporadicamente, a SPS realiza simpósios,

congressos,  cursos  e  possui  uma  regular  publicação  científica.  Uma  outra  iniciativa

portuguesa de combate ao suicídio é o Núcleo de Estudos de Suicídio (NES)21, “fundado em

1987 no Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria (H.S.M.), em Lisboa, tem como

objectivos  principais,  do  ponto  de  vista  científico,  o  estudo  do  suicídio,  da  tentativa  de

suicídio  e  dos  comportamentos  para-suicidas  na  adolescência,  numa  tripla  perspectiva  –

individual,  familiar  e social  – tendo em vista a divulgação, a formação e a prevenção do

suicídio adolescente”.

De acordo  com as  estatísticas  apresentadas  no  SPS sobre  o  suicídio  em Portugal,

retirando dados do Instituto Nacional de Estatística22,  em 2011, último ano apresentado, a

média global de suicídios (considerando a taxas de suicídio por 100.000 habitantes) foi de 9,6

enquanto os homens em Portugal ficaram com 15,5 e as mulheres 4,1. em 2010, a média

19 Em Suicídio e Tentativa de Suicídio, Erwin Stengel tenta comprovar essa passagem exemplificando com as
baixas taxas de suicídio da República da Irlanda e do Egito, que segundo ele seriam suspeitas de falseamento
(1980, p. 25). O próprio Stengel vai aceitar, páginas após, que “tem-se observado que as taxas de suicídio
entre católicos de países protestantes são geralmente inferiores à média nacional. O mesmo se pode dizer a
respeito de judeus ortodoxos e muçulmanos. Nestas condições, afigura-se que o fator decisivo, nesse aspecto,
é a devoção religiosa e não a filiação em certa fé religiosa. No entanto, este fator nem sempre está associado
com uma taxa de suicídios  baixa.  É certo que alguns  países  católicos,  como a República da Irlanda,  a
Espanha e  a  Itália  têm taxas  de  suicídio  muito  pequenas,  mas  a  França,  a  Áustria  e  a  Hungria,  países
solidamente católicos, têm taxas de suicídio grandes” (1980, p.28). Segundo Durkheim, uma sociedade coesa
e religiosa tende a ter,  de fato,  menores  números de suicídio.  Masaryk  também entendia que a taxa de
suicídio decorria  da configuração  da civilização moderna e do declínio da religião (DIAS,  1997,  p.25).
Segundo  Feijó  (1998,  p.38),  “a  religiosidade  é  um  fator  de  inibição  do  suicídio.  Esta  relação  entre
religiosidade e suicídio, pode ser compreendida visto que uma das funções primárias do EU parece estar
relacionada à morte e à experiência temporal”.

20 http://www.spsuicidologia.pt/ último acesso: 08/06/16
21 http://www.nes.pt/ último acesso: 08/06/16
22 http://www.ine.pt/ último acesso: 08/06/16

http://www.ine.pt/
http://www.nes.pt/
http://www.spsuicidologia.pt/
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global foi 10,3 contra 16,4 e 4, respectivamente homens e mulheres23. O que se verifica é que

Portugal está sempre acima da média global, apesar que isso não necessariamente significa

figurar entre o topo do ranking dos países com o maior número de suicídios. É nesta questão

que o professor Carlos Braz Saraiva, associado da SPS, em entrevista ao Jornal do Fundão

vai assim colocar o atual panorama do suicídio em Portugal:

Portugal é reconhecido como um país em que as taxas globais de suicídio (n.º de

mortes  anuais  por  100  mil  habitantes)  são  relativamente  baixas,  tal  como  os

restantes países do Sul da Europa de maioria católica, ao contrário do que se passa

no Norte e no Leste. Existe, todavia, em Portugal uma marcada assimetria entre o

Norte e o Sul. De facto, ao Sul do Tejo as taxas são mais elevadas devido a uma

diversidade  de  factores  sociais  e  psiquiátricos.  Desde  a  desertificação  à

personalidade melancólica. Desde o envelhecimento à baixa religiosidade. Quando

falamos dos números totais de suicídios verificou-se uma descida progressiva na

década de 90 até aproximadamente 500 suicídios anuais (taxa 5) mas logo no início

do século XXI constatou-se uma intrigante subida para mais do dobro, como ocorreu

em 2002. Estes dados poderão corresponder não só a um aumento real de casos mas

também  a  uma  melhor  fiabilidade  das  causas  de  morte,  cuja  resposta  mais

apropriada poderia ser colhida no Instituto Nacional de Medicina Legal.

 

Esse  aumento  súbito  do  número  de  suicidas  no  início  do  século  XXI,  inclusive,

bastante citado nas notícias aqui trabalhadas, é que vai preocupar o governo português, que,

em 2013, vai fazer com que a Direção-Geral da Saúde e o Programa Nacional para a Saúde

Mental (PNSM) lancem o “Plano nacional de prevenção do suicídio”24. 

O Plano Nacional de prevenção do suicídio, um plano a ser realizado em duas fases, a

primeira de 2013 até 2014 e a segunda de 2014 até 2017, tem entre seus objetos uniformizar a

terminologia  e  os  registos  dos  comportamentos  autolesivos  e  atos  suicidas;  iniciar  a

caracterização da situação de forma rigorosa, nomeadamente no que se refere a uma mais

correta identificação dos comportamentos autolesivos e atos suicidas; aumentar os níveis de

bem-estar psicológico; aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde; reduzir o acesso a

meios letais; melhorar o acompanhamento após alta de internamento hospitalar; melhorar a

informação e educação em saúde mental; diminuir o estigma em torno da depressão, ideação

suicida, comportamentos autolesivos e atos suicidas e sensibilizar a mídia para a necessidade

de  aplicação  dos  princípios  definidos  para  a  informação/descrição  de  comportamentos
23 Esses e outros dados estatísticos podem ser conferidos pelo link http://www.spsuicidologia.pt/sobre-o-

suicidio/estatistica último acesso: 08/06/16
24 O arquivo com as guidelines do programa pode ser acessado pelo link: https://www.dgs.pt/documentos-e-

publicacoes/plano-nacional-de-prevencao-do-suicido-20132017-pdf.aspx último acesso: 08/06/16

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-nacional-de-prevencao-do-suicido-20132017-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-nacional-de-prevencao-do-suicido-20132017-pdf.aspx
http://www.spsuicidologia.pt/sobre-o-suicidio/estatistica
http://www.spsuicidologia.pt/sobre-o-suicidio/estatistica
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autolesivos e atos suicidas. As ações prioritárias buscam atingir diversos níveis, entre eles, “a

população  geral,  profissionais  da  saúde,  adolescentes,  a  população  idosa,  a  população

prisional,  pessoas  com  deficiência  intelectual,  lésbicas,  gays,  bissexuais,  transsexuais  e

transgêneros, as forças de segurança e também buscam-se estratégias a nível individual, com

um programa específico de acompanhamento do indivíduo e/ou da família e/ou conviventes

significativos na pósvenção de atos suicidas”. O programa também traz importantes detalhes

estatísticos sobre o suicídio em Portugal:

Em  Portugal,  o  número  de  suicídios  registados  no  século  XX  ou,  mais

concretamente,  entre 1902 (ano de início dos registos) e 2000, oscilou entre um

mínimo de 236, registado em 1902, e um máximo de 1033, em 1984, com algumas

descontinuidades  devido  à  inexistência  de  valores  conhecidos  relativamente  aos

anos de 1911, 1912, 1928, 1952, 1953 e 1954. Na última década, segundo dados do

Eurostat, a taxa de suicídios tem oscilado entre 4,5 por 100.000 habitantes em 1999

e 10,3 em 2010, com picos em 2002 (10,1), 2003 (9,4) e 2004 (9,6). À luz dos dados

do Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de suicidas variou entre 519 em

2000  e  1098  em  2010,  tendo-se  registado  1012  casos  em  2011.  Todavia,  a

investigação realizada em Portugal neste domínio, ainda que escassa, põe em causa a

validade e fiabilidade destes números, que aparecem seriamente comprometidas, não

apenas  pelo  elevado  número  de  mortes  violentas  de  etiologia  indeterminada

(Portugal tem figurado, quase constantemente, entre os 3 países da UE que registam

as cifras  mais  elevadas),  mas também por incorreções  na  certificação  de  óbitos.

(PNSM, p.18)

O que interessa perceber pela citação da PNSM com as estatísticas dos números de

suicídio em Portugal, é que, junto a isso, coloca-se em pauta a questão desses dados terem a

possibilidade  de  serem  menores  do  que  o  real,  de  serem  falseados,  como  aqui  já  foi

trabalhado.  Assume-se,  assim,  uma  postura  de  que  a  realidade  pode  ser  pior  do  que  as

estatísticas mostram, justificando a existência e a urgência do plano.

Concluindo, sabe-se que o suicídio está presente em todas as sociedades25, desde as

primitivas  até  as  industrializadas.  Essa  taxa  deve  ser  considerada  como  “um sintoma da

organização deficiente de nossa sociedade”, e Marx continua: “pois, na época da paralisação e

das crises da indústria, em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos

25 Para mais informações, a Organização Mundial de Saúde, lançou uma publicação chamada Preventing 
suicide: A global imperative, um guia que apresenta estatísticas atualizadas de diversos países, que pode ser 
acessado pelo link: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/ último 
acesso: 09/06/16

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
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rigorosos, esse sintoma é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico. A prostituição

e o latrocínio aumentam, então, na mesma proporção” (2006, p. 23).

Mostrando esses dados sobre o suicídio na contemporaneidade, fica evidente que a

ideia  do  suicídio  permanece  na  sociedade  e,  claro,  também  vai  se  manter  na  literatura.

Podemos lembrar, ainda, de Camilo Castelo Branco, que produziu personagens suicidas no

século XIX, e tornou-se ele,  aliás,  um personagem suicida no século XX. Citando outros

exemplos mais contemporâneos de suicídio na literatura portuguesa, Valter Hugo Mãe, na

publicação de seu sétimo romance, Homens imprudentemente poéticos, vai narrar estórias na

“floresta dos suicidas”, no Japão, nome vulgar da Aokigahara, considerada um lugar comum

de suicídios na terra nipônica.

 Aqui esperamos ter mostrado de forma clara e expositiva – até repetitiva – a questão

do suicídio em Portugal nos dias de hoje, para buscar, então, a questão do suicídio no século

XIX.

2.3 – Portugal romântico: história, morte, suicídio e questões cemiteriais

O Portugal  do  século  XIX foi  palco  de  muitas  mudanças  políticas,  econômicas  e

administrativas.  Um  período  conturbado  de  um  regicídio  e  guerras  civis,  de  luta  entre

monarquistas  absolutistas  e  liberais,  que  por  razões  ideológicas  caiu  no  esquecimento

enquanto  o  salazarismo  e  o  “Estado  Novo”  se  alimentava  de  ideias  tradicionalistas,

integralistas e religiosas; ideias completamente opostas ao Estado Liberal que surgiu no início

do século XIX. Assim, “o interesse avassalador pela ‘história contemporânea’ resulta também,

nomeadamente em Portugal, de uma reação à ignorância,  ao injusto esquecimento, se não

mesmo à apreciação sistematicamente negativa da história do século XIX e de parte do século

XX. Ela durante muito tempo quase não foi ministrada nas universidades; os professores, nas

escolas e nos liceus, não a leccionavam ou deformavam a sua apreciação; dos prelos quase

nada saía, porque os historiadores pouco produziram sobre esta época” (TORGAL e ROQUE,

1993, p.9-10). Obviamente, interessava ao “Estado Novo” lembrar e reproduzir as ideias das

personagens antiliberais, como D. Miguel, o usurpador; D. Carlota Joaquina, que lhe valeu de

grande popularidade ao recusar-se a jurar a Constituição de 1822; os teóricos, os panfletistas

da contra-revolução e dos padres legitimistas que eram contra as autoridades liberais, que
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tentavam promover a domesticação do aparelho eclesiástico. Membros do clero estes que,

durante a guerra civil, apoiaram o miguelismo. 

Passando  por  todos  os  problemas  políticos  e  econômicos  que  Portugal  vivenciou

durante o século XIX, a religião católica, por sua vez, conseguiu manter o fundamental da

influência  que dispunha desde a  época medieval  na sociedade (CASCAO, 1993,  p.  517).

Todavia,  nessa passagem do Antigo  Regime para o Liberalismo,  a  elite  liberal  vai  tentar

reorganizar  a  Igreja  com  a  finalidade  de  adequá-la  à  nova  ordem  constitucional  e  à

secularização da sociedade.

Na sociedade de Antigo Regime, a instituição religiosa dispunha de um vasto poder

econômico  que  lhe  possibilitava  o  exercício  de  uma  verdadeira  hegemonia

ideológica no conjunto da população e de um papel importante na moldagem das

mentalidades  e  na  orientação  dos  comportamentos  e  atitudes.  Assim,  não  nos

surpreende  que,  nas  vésperas  da  revolução  de  1820,  o  aparelho  eclesiástico

funcionasse como um instrumento de bloqueio ideológico na “sociedade de ordens”.

(NETO, 1993, p.265)

Vai ser por essa força que a Igreja tinha na sociedade portuguesa, principalmente no

Norte do país, na área rural26, que os líderes liberais vão buscar medidas para desclericalizar a

sociedade e também reduzir  o poder econômico da Igreja.  Assim sendo, essa nova classe

dominante  que  emergiu  durante  o  triênio  vintista,  vai  fazer  o  possível  para  diminuir  a

influência da instituição religiosa (das paróquias, dos padres, etc) nas suas comunidades e vai

buscar transformar a Igreja – que sempre gozou de uma certa autonomia – em um instrumento

ideológico do Estado. A consequência é que: os bispos que obedeciam essa elite governativa

dos  liberais  continuariam em suas  paróquias,  exercendo  os  seus  afazeres,  os  outros,  que

recusassem jurar as bases da Constituição, deveriam seguir o caminho do exílio.

Se as transformações no aparelho eclesiástico começou com a Revolução de 20, a

contra-revolução da Vila-Francada em 1823 vai impedir que sejam concretizadas as mudanças

dos vintistas com a formação de uma sucessão de governos moderados entre 1824 a 1826. Os

liberais  terão  mais  problemas,  ainda,  com o  restabelecimento  do  absolutismo,  em 1828,

quando as forças reacionárias vão perseguir e reprimir os liberais, fazendo muitos se exilarem.

26 Unamuno escreve sobre essa fronteira bem dividida entre o Norte de Portugal, no ensaio chamado “As Almas
do Purgatório” em Portugal, dizendo que “é muito frequente ouvir os portugueses dizer que são um povo
irreligioso; que aqui em Portugal os problemas religiosos não interessam verdadeiramente as pessoas. Parece-
me que nisto,  como em outras  coisas,  se iludem. Em poucos  lugares  há,  como aqui,  uma fronteira  tão
demarcada entre a população rural, o genuíno povo português camponês e as classes cultas, ou pretensamente
cultas, que habitam nas cidades. A cultura destas classes é estrangeira, melhor dizendo, francesa. (2012, p.61)
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As vitórias para o lado liberal vão cantar, entretanto, em 1834, vendo uma revolução que

“destruiu  as  hierarquias  sociais,  singularizando o homem e  tornando-o livre e  autónomo”

(NETO, 1993, p.266). E essa nova racionalidade no sistema de poderes e a imposição da

universalidade da lei,  que também fez ruir os privilégios sociais, tentando criar uma nova

harmonia  social,  vai  encontrar  uma  certa  dificuldade  em  perpetuar-se  no  meio  popular,

provocando uma forte resistência nas comunidades do Norte e do Centro do país, de uma

população “imersa em rotinas ancestrais  e fortemente influenciadas pelo clero miguelista”

(1993, p.266).

A formação  de  uma  nova  harmonização  social  só  era  possível  através  de  uma

articulação estreita entre os mecanismos da “violência legítima” (Exército, tribunais,

sistema fiscal, etc) e a difusão de um imaginário consensualizador. Ora, para que tal

pudesse ocorrer, os liberais contavam com a escola pública, com a imprensa laica e

com a participação da própria Igreja. Na ordem política burguesa a classe dominante

atribuiu uma função estruturante à instituição eclesiástica e, à luz desse pressuposto,

o  catolicismo  deveria  desempenhar  um  papel  importante  na  aglutinação  das

consciências e na harmonização da sociedade. (NETO, 1993, p. 266)

O que vai se perceber, entretanto, é que o imaginário da nova elite governativa liberal,

do social burguês, vai entrar em atrito com a mentalidade teocrática do povo e de uma boa

parte  dos  membros  do  clero,  principalmente  os  que  habitavam  os  meios  rurais,  que  se

mantiveram fiéis  à  ortodoxia  romana  e  continuaram  as  práticas  e  os  valores  do  Antigo

Regime. Vai ser analisando essa situação que a elite governativa vai buscar meios de reduzir o

valor e o peso da Igreja na sociedade, bem como retirar da população a influência do clero

miguelista.  Assim, então,  começam as “reformas eclesiásticas”. Nos Açores, Mouzinho de

Albuquerque extinguiu os dízimos. Já em Portugal, foi criada a Comissão de reforma Geral

Eclesiástica,  em 1833,  por  Silva  Carvalho,  que  fez  o  privilégio  de  foro  eclesiástico  ser

abolido, fazendo com que os sacerdotes passassem a ficar sujeitos à justiça comum (Decreto

de 29 de Julho de 1833). Determinou, também, “que os clérigos que abandonassem as suas

paróquias,  conventos,  capelas  e  hospícios  e  seguissem  o  ‘partido  do  usurpador’ seriam

declarados rebeldes e traidores’. Os mosteiros que recebessem estes sacerdotes veriam as suas

propriedades incorporadas nos bens nacionais. Com estas medidas, o Governo pretendia evitar

a deserção do clero para o campo legitimista e manter a unidade possível entre os membros da

igreja” (1993, p.267). Por fim, Joaquim António de Aguiar vai, ao dia de 30 de Maio de 1834,

extinguir as ordens religiosas masculinas e, posteriormente, nacionalizar os seus bens. Desta
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forma,  os  liberais  conseguiram retirar  parte  do poder  econômico e  a  influência  do corpo

institucional eclesiástico, tornando-a dependente ao Estado e caindo em influência política. O

Estado, então, de certa maneira, tentou domesticar o aparelho eclesiástico e fazer com que ele

seguisse a sua orientação ideológica.

Essa postura do Estado deu uma maior força para que parte dos sacerdotes ficassem

envolvidos em atividades políticas e na agitação social. Nas décadas iniciais do liberalismo,

muitos dos padres mantiveram a sua fidelidade à D. Miguel e à causa miguelista, a obediência

aos bispos ultramontanos e à ortodoxia romana e conseguiram mobilizar os diferentes estratos

da população rural contra a implantação da nova ordem política (1993, p.268). 

Verifica-se,  então,  um  confronto  entre  uma  pequena  elite  liberal,  burguesa,

“esclarecida”, de um lado, e toda uma massa de comunidades locais, extremamente religiosa e

afetivamente ligada aos seus párocos, do outro. De forma que, onde o aparelho eclesiástico

tinha um maior desenvolvimento, como em Viana do Castelo, Braga, Bragança, Aveiro, Viseu,

Guarda  e  Coimbra,  lugares  onde  o  clero  miguelista  exercia  grande  influência  social,  o

liberalismo encontrou grande resistência.

Vão  ser  entre  esses  motins,  resistências  populares  e  revoluções  que  terá  lugar  a

Revolta da Maria da Fonte, em 1846, que vai mostrar a oposição das massas camponesas ao

regime  constitucional,  reagindo  contra  sua  religiosidade  posta  em  xeque  pelo  Estado

secularizado  e  defendendo  um  “modo  de  vida  tradicional”,  dos  costumes  já  enraizados

naquela  comunidade.  Entre  esses  costumes  estava  o  dos  sepultamentos  ad  sanctos  apud

ecclesiam, isto é, os sepultamentos dentro da igreja, perto dos santos/mártires. Segundo o

Padre Casimiro,  figura  presente  ao  lado dos  rebeldes  durante a  revolta  e  que escreveu o

Apontamentos para a História da revolução do minho em 1846 ou da Maria da Fonte finda a

guerra em 1847,  o levantamento do povo inicia-se, justamente,  sob o signo da defesa do

passado ao não ser consentido o enterro de um cadáver na Igreja:

Estando no ano seguinte de 1846 próximas as férias da Pascoa, contou-me, ainda em

Braga, o servo da capela da Senhora de Guadelupe, onde eu dizia sempre missa, que

em Vieira  tinha havido  um levantamento do povo contra o pároco  por este  não

consentir que se enterrasse um defunto na Igreja, em razão da sua família não poder

pagar os direitos paroquiais por ser falta de meios e que até, por causa disso, já tinha

marchado para lá uma força do Regimento 8. (CASIMIRO apud SILVA, 1981, p.

25)
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O Padre Casimiro conclui que isto seria impossível, visto que o pároco seria seu tio,

Padre Francisco Venceslau Vieira, pessoa que costumava cantar de graça e por caridade a

missa para os  pobres  sem condições  de pagar  as  exigências  do enterro.  Em nota,  escrita

posteriormente ao enviar seus manuscritos para Camilo Castelo Branco, que na época também

escrevia um romance sobre Maria da Fonte, completa a informação: 

Informando-me  há  pouco  sobre  os  primeiros  acontecimentos  com  pessoas  de

crédito, disseram-me que na freguesia de Santo André de Frades, do concelho da

Póvoa  de  lanhoso,  fora  uma  defunta  conduzida  para  a  igreja  e  lá  enterrada  por

mulheres armadas de chuços e roçadouras, ou espetos e fouces encabadas em paus

da altura de homem, no dia 19 de Março do mesmo ano de 1846, para a não deixar

examinar pela Junta de Saúde que se achava nomeada para examinar os mortos antes

de serem enterrados. Que no dia 24 do mesmo mês, fora outra defunta da freguesia

de Fonte Arcada, do mesmo dito concelho, conduzida e enterrada por mulheres da

mesma freguesia e circunvizinhas, armadas como as outras de Frades […]. Que o

Administrador da Póvoa mandara logo no dia 25 prender três mulheres de Fonte

Arcada e uma da freguesia de Taíde, sendo esta logo tirada no caminho aos cabos

por mulheres armadas e sendo as outras recolhidas na cadeia da Póvoa, e que, indo a

Justiça no dia 26 para fazer o auto do enterramento antecedente, fora afugentada por

mulheres armadas e que a estorvaram de o fazer. 

Que se seguira depois um levantamento geral de mulheres em todo o concelho da

Póvoa ao som dos sinos a rebate, indo elas arrombar a cadeia e soltar as presas que

nela se achavam, sendo depois algumas processadas pela Justiça e culpadas pelo

arrombamento da cadeia. (CASIMIRO apud SILVA, 1981, p.26)

 Segundo o Padre, então, pontua-se que o povo tinha se levantado em Vieira contra o

Governo  Cabralista,  por  causa  da  já  citada  Junta  de  Saúde  e  das  bilhetas,  que  seriam

queimadas durante o levantamento do povo à casa da Administração. Por outro lado, em sua

Maria da Fonte, Camilo Castelo Branco, que trocou correspondências com o Padre Casimiro

e teve acesso aos seus apontamentos antes que este tenha sido publicado, não vai se preocupar

tanto  com  os  acontecimentos  que  precederam  a  revolução  minhota  tanto  quanto  vai  se

debruçar na identidade da Maria da Fonte, já abrindo o livro questionando se “foi a Maria da

Fonte  a  personificação  fantástica  de  uma  colectividade  de  amazonas  de  tamancos,  ou

realmente existiu, em corpo e foice roçadoura, uma virago revolucionária com aquele nome e

apelido” (CASTELO BRANCO, 2001, p. 23).
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Sobre a existência de um corpo,  de uma personalidade singular que possa levar o

nome Maria da Fonte, são diversos relatos. Um deles é o do próprio padre Casimiro que vai

ser retomado por Camilo: falam de Maria Angelina, irmã de um sapateiro chamado Simão, da

freguesia de Fonte Arcada, a quem chamavam Maria da Fonte e que tinha sido processada e

pronunciada nos tumultos da Póvoa de Lanhoso. Teria ganho o tal nome ao acompanhar as

outras mulheres que arrombaram a cadeia da Póvoa com a finalidade de soltar as presas que

tinham se levantado contra a Junta da Saúde e se diferenciava das demais por estar vestida de

vermelho; “e, por isso, o empregado, que fizera a lista das amotinadas, a pusera na cabeça do

rol, com tal nome, por não lho querer dizer alguém que ele interrogara […]. chamavam-lhe da

Fonte por ser da freguesia de Fonte Arcada (2001, p.25). 

Entre outros relatos que aparecem na obra camiliana sobre a identidade da Maria da

Fonte, um trecho do depoimento de José Joaquim de Ferreira de Melo e Andrade, o senhor da

Casa de Agra, ao narrar um sepultamento dentro de uma Igreja, mostra esse embate dos novos

costumes contra a tradição milenar:

Achava-se depositado na capela do lugar em ataúde fechado sobre eça enlutada de

crepes uma defunta de família honesta.  Chegou a hora de ser  transferida para a

igreja paroquial com acompanhamento de pessoas que ali tinham concorrido tanto

para desanojar os doridos como para acompanhar à última morada os restos mortais

daquela finada. […] Entram na capela, arrebatam o ataúde, põem-nos aos ombros e

caminham a passo dobrado para a igreja, indo à frente Maria da Fonte com a cruz

alçada e uma horda de Amazonas rodeando o caixão, umas de chuços, outras de

ferrelhas e pás de enfornar, muitas com choupas e sacholas, algumas com forcados e

espetos, e até uma com uma colher de ferro amassada, formando duas pontas com

que ameaçava arrancar os olhos de quem se lhe pusesse diante.

[…] No meio do trânsito, as bacantes levantaram vivas, e seguiram até entrarem na

igreja  da  paróquia.  Elas  mesmas  enxotaram  do  interior  sem  excepção  o  sexo

masculino, pondo guardas às portas, armadas de choupas e forcados; e, depois de

colocarem o ataúde sobre a eça, levantaram o taburno de uma sepultura, despejaram-

na, extraindo os restos das ossadas com a terra, desceram novamente o ataúde ao

fundo daquela sepultura,  reenchendo-a de novo com a mesma terra e fragmentos

humanos;  e, depois de lhe assentarem o taburno, bateram palmas, deram vivas à

religião e às leis velhas, morras às leis novas, levantaram as guardas e foram-se

embora. [Grifos nossos](apud CASTELO BRANCO, 2001, p.31-32)

 

Este  relato  do  Senhor  da  Casa  de  Agra,  que  decidi  por  transcrevê-lo  quase  que

integralmente o trecho sobre o sepultamento, vai comprovar esse reforço pelas leis velhas
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contra as leis novas. Sobre a proibição dos enterros dentro da Igreja, podemos citar alguns

entre os decretos do século XIX em Portugal que vão tratar a questão: o Decreto-Lei nº 4420

de 1835 e os das Leis de Saúde de Costa Cabral (18 de Setembro de 1844 e 26 de Novembro

de 1845).

O primeiro, por iniciativa de Rodrigo da Fonseca Magalhães, foi publicado no Diário

do  Governo em  21  de  Setembro  de  1835,  o  Decreto-Lei  nº  44220,  que  veio  regular  a

implantação,  gestão  e  policiamento  cemiterial;  e  que  proibia,  também,  os  enterramentos

dentro dos edifícios religiosos (seja dentro da igreja ou no terreno ao redor) e obrigando a

construção  de  novos  cemitérios  públicos  em  todas  as  povoações  do  País,  em  nome  da

salubridade pública e necessidade de observação de normas sanitárias.

À luz da racionalidade e dos ditames da higiene, o poder liberal, seguindo o espírito

das leis de saúde francesas do princípio do século,  propunha-se extinguir aquela

prática  obscurantista.  Para isso decretou:  1.º  que em todas  as  povoações fossem

estabelecidos cemitérios públicos para neles se enterrarem os mortos; 2.º os terrenos

a isso destinados deveriam ter uma extensão suficiente, a fim de que as sepulturas

pudessem ser abertas de cinco em cinco anos; 3.º os cemitérios deveriam situar-se

fora dos limites das povoações e ter uma exposição conveniente para a salubridade;

4.º deveriam ainda estar resguardados por um muro de não menos de dez palmos de

altura;  5.º  cada corpo seria enterrado em cova separada, a qual  teria pelo menos

cinco palmos de profundidade e à distância de palmo e meio das outras covas. A sua

administração e inspecção passava a pertencer às autoridades políticas. (CATROGA,

1993, p. 596)

Entretanto, a construção de cemitérios deu-se em ritmo lento, dada a crise econômica

portuguesa,  e,  além disso,  os  camponeses  não  aderiram às  novas  práticas,  visto  que  os

argumentos científicos estariam restritos aos intelectuais, longe da massa popular analfabeta,

sendo também difícil um conjunto de leis conseguir alterar comportamentos ancestrais sem

fiscalização e sem embates.

 Um segundo corpo de leis, como as de 18 de Setembro de 1844 e 26 de Novembro de

184527,  as  chamadas  Leis  de  Saúde  de  Costa  Cabral,  que,  respectivamente,  proíbem  os
27 Catroga lembra de uma série de outros decretos, posturas e circulares em História de Portugal (CATROGA,

1993, p. 596): 4 de Janeiro de 1836, 3 de janeiro de 1837, 10 de Janeiro de 1838, 18 de Setembro de 1844, 26
de Setembro de 1845, 9 de Agosto de 1851, 3 de Agosto de 1863, 16 de setembro de 1863, 27 de Janeiro de
1865, 8 de Abtil de 1866, 26 de Setembro de 1866, 11 de Março de 1867, 24 de Agosto de 1868, 19 de Março
de 1881, que denunciam as dificuldades que o poder municipal e as juntas de paróquia, gestores exclusivos
das  novas  necrópoles,  encontravam  na  realização  da  tarefa  de  transformar  comportamentos  há  muito
socializados. “E se muitas delas provinham de dificuldades de ordem financeira e burocrática, outras tinham
uma motivação bem mais  funda,  dado que  radicavam na estranheza das  populações perante um espaço
desnudado e profano, que rompia o fio ancestral que sacralizava e materializava a memória das famílias e da
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enterramentos dos mortos nas Igrejas e o Decreto de reorganização da saúde pública, que

impõe o enterro nos cemitérios, de acordo com vários decretos anteriores, incluindo o de 21

de Setembro de 1835. Decretos estes responsáveis pelo levantamento na Maria da Fonte28.

Se, em Portugal, até meados do século XIX, era difícil de traçar uma distinção entre o

cemitério e a Igreja, com os decretos e a proibição do sepultamento ad sanctos, essa linha vai

começar a ser delimitada. Em dezembro de 1839, no Porto, vai ser inaugurado o primeiro

cemitério público da cidade, o Prado do Repouso. Em 1855, depois de uma epidemia pelas

ruas do Porto, é aberto o Cemitério de Agramante, erguendo uma capela em 1870. São estes

os dois cemitérios municipais do Porto. Cemitérios no Porto, estes, que segundo Miguel de

Unamuno é uma das coisas mais dignas de visita, afinal, “há nele tanta arte como no Museu

de  Belas-Artes  da  cidade.  É  certo  que  neste  há  bem pouco  para  ver,  se  se  exceptuar  a

magnífica escultura do Desterrado, de Soares dos Reis” (UNAMUNO, 2012, p.67).

Apesar da tentativa de secularização dos cemitérios e da perda do monopólio religioso

do  processo  do  sepultamento,  o  catolicismo,  de  acordo  com  o  6.º  artigo  da  Carta

Constitucional de 1826, que dizia que “A Religião Católica Apostólica Romana continuará a

ser a Religião do Reino. Todas as outras Religiões serão permitidas aos Estrangeiros com seu

culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de

Templo.”29,  continuava  a  ser  a  religião  do  Estado  e  continuava  a  exercer  influência  nos

cemitérios, que só eram inaugurados após a consagração dos campos. A influência religiosa

nos cemitérios municipais tinha, entretanto, um limite: a lei de Rodrigo da Fonseca Magalhães

deixava claro que os cemitérios foram levantados para que neles fossem sepultados todos os

defuntos, independente de credo, pois, ao mesmo tempo que a Carta Constitucional decretava

que o catolicismo era a religião do Estado, garantia, também, a liberdade de pensamento e

proibia perseguições religiosas. A Igreja era oposta à ideia de que os cadáveres de suicidas e

de não-católicos estivessem ao lado dos que tiveram sepultura eclesiástica, sendo considerado

uma profanação. Devido a essa situação, “em Novembro de 1868 e depois em Janeiro de

1872, o poder monárquico ordenou que nos cemitérios já estabelecidos e nos que de futuro se

estabelecerem  ‘sejam  destinados  espaços  de  terreno  suficientes  para  o  enterramento  de

indivíduos que não professem a religião católica, ou forem privados de sepultura eclesiástica

comunidade”.
28 Como já pontuado anteriormente, faz-se necessário lembrar que mesmo com os decretos de 1835 e de 1844 e

a fiscalização da Junta de Saúde, os sepultamentos nas igrejas continuaram, sendo que, no início da década de
60, duas décadas após, no Sul, os enterramentos nas igrejas não ultrapassariam os 20%, enquanto no Norte a
porcentagem subia acima dos 30%. Em Coimbra, Aveiro, Porto e Bragança, com valores abaixo de 50%; e
Braga  e  Viana  a  população  que  ainda  defendia  a  forma  de  enterro  tradicional  ultrapassava  os  80%.
(CATROGA, 1993, p.598)

29 Como lido em: http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf último acesso: 03/07/16

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf
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em relação ao lugar onde houverem de ser sepultados: e outrossim que os ditos espaços de

terreno sejam sujeitos à mesma fiscalização dos cemitérios de que fizerem parte, devendo

todavia ser separados por um pequeno muro’” (CATROGA, 1993, p. 599).

O que se conclui sobre os decretos e a construção dos cemitérios portugueses no início

do século XIX é que eles seguiram a influência dos franceses que, na segunda metade do

século XVIII, a elite esclarecida começou a pensar sobre os “perigos das sepulturas”, sendo

este, segundo Ariès (2012, p.162), o título de um ensaio surgido em 1778, de Vicq d'Azyr, que

"tratava-se de uma coletânea de fatos que demonstravam o poder de infecção contagiosa dos

cadáveres, descrevendo também os focos de gases tóxicos que se formavam nos túmulos. O

trabalho de Vicq d'Azyr precedeu toda uma literatura sobre o assunto e esta campanha fez

com que alguns decretos fossem adotados: o decreto do parlamento de Paris de 21 de Maio de

1765,  no  que  tange  às  sepulturas,  vem para  estabelecer  o  princípio  da  transferência  dos

cemitérios para fora da cidade de Paris; a declaração do rei concernente aos enterros, datada

de 10 de Maio de 1776, que proíbe as sepulturas nas igrejas e nas cidades; a destruição do

cemitério dos Inocentes, de 1785 a 1787 e, por fim, o decreto de 23 prairial do ano XII (12 de

junho de 1804) que determinaria que os cadáveres não serão mais superpostos, mas,  sim,

justapostos, e que nenhuma sepultura poderia ser aberta e reutilizada antes de um período de

cinco anos30. Nota-se que, em pouco mais de três décadas, de 1765 até 1804, na França, estes

decretos foram responsáveis por alterar os costumes milenários dos enterros ad sanctos apud

ecclesiam,  usando  de  justificativa  para  a  mudança  as  questões  higiênicas.  Os  espíritos

esclarecidos não mais poderiam aceitar o perigo que os cemitérios tradicionais, cheios de

vapores pestilentos, que propagavam doenças infecciosas, representavam para a sociedade e

para a saúde pública. Este modelo francês emergiu e influenciou diversos outros países, como

se viu, Portugal, inclusive.

Toda essa atitude com os mortos, com a criação de novos tipos de necrópoles e com as

questões higiênicas, evidencia o quanto a morte estava em voga durante o século XIX. Como

afirma Ariès, “no século XIX, a morte parecia presente em toda a parte: cortejo de enterros,

roupas de luto, extensão dos cemitérios e sua superfície, visitas e peregrinações aos túmulos e

culto da memória” (2012, p.100). Em Portugal, pode-se aproveitar essa colocação de Ariès,

lembrando da busca pelos ossos de Camões e o III Centenário da Morte de Camões (1880)

que 

30 Alguns dos decretos são, como pode-se ver, anteriores ao trabalho de Vicq D’Azyr. Elenquei-os, entretanto,
respeitando cronologicamente como o assunto foi abordado por Philippe Ariès (2012, p. 164)
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tudo isso explica que romagem e as demais manifestações fúnebres centradas no

espaço dos mortos, que se foram desenvolvendo a partir dos meados do século XIX,

se  tenham traduzido  numa liturgia  de  teor  necromântico  em que a  evocação  do

morto  é,  simultaneamente,  uma  invocação  paradigmática  para  os  vivos,

confirmando, assim, que o cemitério romântico e o culto dos mortos que este gerou

objetivavam  uma  concepção  contínua  e  acumulativa  do  tempo  histórico  (aqui

cingido sobretudo, à memória das famílias), segundo a qual o futuro só atingirá à sua

plenitude  se  souber  incorporar  a  exemplaridade  do  passado.  (CATROGA,  1993,

p.602)

Essa  busca  pelos  ossos  de  Camões  começa  antes  das  comemorações  que  foram

realizadas em honra de seu terceiro centenário. Ainda nos tempos de Rodrigo da Fonseca, foi

organizada uma comissão pelo governo português, nomeada por portaria de 30 de Dezembro

de 1854, escrita por José tavares de Macedo como Secretário da mesma Comissão, com a

finalidade de localizar os ossos de Camões, que supostamente fora sepultado na Igreja de

Sant’Anna,  em Lisboa,  no ano de 1580.  Quanto à  sua  exata  localidade,  estaria,  também,

supostamente, localizado à mão esquerda da entrada principal da igreja, tendo-se perdido a

memória do lugar  certo da sepultura por causa do terremoto de 1755. Tendo a Comissão

analisado as memórias escritas e os testemunhos de algumas freiras do convento, não colocou

em dúvida que tivesse existido uma campa rasa de mármore, mandada colocar por D. Gonçalo

Coutinho, anos após a morte do poeta, com seu epitáfio. Entretanto, a dúvida estava se a

sepultura tivesse sido translada para o centro da igreja ou que tivesse sido destruída pelo

terremoto de 1755. Na opinião de Faria e Sousa (apud CASTRO, 1997, p. 2), “a tampa de

mármore fora removida devido à construção de um coro novo junto à antiga porta principal;

sendo então o chão coberto com soalho, fora preciso nivelar o solo e remover as cobertas das

sepulturas. Tudo isso antes do terremoto, o qual não afetara, portanto, aquela parte da igreja,

recentemente restaurada”. 

Realizando a escavação do ponto, o que se verificou era que o chão do coro estava

repleto de ossaduras inteiras, demonstrando que para o assoalhamento não se tinham tirado os

ossos  dali.  Contudo,  algumas  ossadas  estavam deslocadas  e  remexidas  onde  tiveram,  em

1836, feito esforços para localizar as ossadas de Camões. A Comissão, então, convenceu-se de

que os ossos permaneciam no solo, no exato local de sua suposta sepultura e o problema,

agora, seria localizá-la. Assim, de acordo com o relatório, “começou depois a escavação ainda

na esperança de que se poderia achar alguma obra de alvenaria ou cantaria que designasse a

sepultura do poeta, e igualmente nada se achou; mas a uma certa altura ossos em fórma que se
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lhe não tinha mexido. Alguns d’estes eram pois sem dúvida os de Luiz de Camões; mas quaes,

se nem era possível distinguir a sepultura [...]” (apud CASTRO, 1997, p.2).

A Comissão deveria, então, “ou deixar tudo no antigo repouso, ou juntar os ossos que

se achavam á entrada da igreja á mão esquerda” e foi,  então,  o que fizeram. No próprio

relatório, inclusive, conclui-se que talvez com os ossos de Camões estejam misturados os de

pessoa de bem pouco valor; mas assim já elles estavam, e o oiro de seus ossos não deixa de o

ser por estar junto com outro metal de pouca estimação” (1997, p.2-3). Os ossos foram, enfim,

translados e são venerados nos Jerónimos, contudo, podem pertencer a Luís de Camões ou a

um outro desconhecido cidadão falecido na mesma época. Por fim, lembra Catroga que não só

os ossos de Camões, mas que também os de Vasco da Gama, até então sepultado na igreja de

Vidigueira,  que  seguiram  para  os  Jerónimos,  “um  espetáculo  que,  apesar  do  seu  cariz

religioso,  vinha  ao  encontro  da  mesma  intenção  apoteótica  que  animou  o  cortejo  cívico

secularizado. Não foi, assim, por acaso que o enaltecimento de Camões e de Gama surgiram

indissoluvelmente  ligados  à  tentativa  para  se  institucionalizar  um  panteão  nacional”

(CATROGA, 1993, p.606).

Passando dessa busca pelos ossos de Camões para as comemorações do III Centenário

em 10  de  Junho  de  1880,  por  iniciativa  de  Teófilo  Braga,  introdutor  do  positivismo em

Portugal,  uma Comissão executiva do centenário,  eleita pelos jornalistas e organizada por

Latino Coelho, conseguiu que Simão Dias, deputado do governo, apresentasse ao parlamento

de  então  um projeto  para  que  o  dia  10  de  Junho  fosse  considerado  festa  nacional.  “As

comemorações provêm das festas cívicas da Revolução Francesa, da concepção de grande

homem de Oitocentos e  ‘de um mitigado culto da humanidade’,  herdado de Comte.  […]

Como na tradição católica, elege-se o dia da morte, já que também se aprecia o mérito de uma

vida. O grande homem tem uma exemplaridade típico e uma capacidade profética. Logo, há

uma vivificação (seletiva) do passado, extraindo-se aos mortos uma mais-valia simbólica”31.

Retomando a citação de Ariès, que a morte parecia presente em toda a parte durante o

século XIX, seja no cortejo de enterros, nas roupas de luto, na extensão dos cemitérios e sua

superfície,  nas  visitas  e  peregrinações  aos  túmulos  e  nos  culto  da  memória  –  aqui  já

trabalhado –, ela estava, também, muito presente na literatura oitocentista. 

A sensibilidade romântica foi modelando não só uma nova consciência nacional e

uma nova visão histórica da nação, mas também como foi estruturando um novo

31 Com informações de Carlos Cunha, http://hdl.handle.net/1822/17069 último acesso: 16/07/16

http://hdl.handle.net/1822/17069
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culto dos mortos – recorde-se que o século XIX é o século da história e o século da

morte. (CATROGA, 1993, p.593)

A morte era assunto que marcava presença na literatura romântica e será explorada e

utilizada insaciavelmente. Junto de Soares de Passos e seu poema, “O noivado do sepulcro”,

que  de  acordo  com  Saraiva  e  Lopes  era  “a  mais  célebre  das  poesias  do  nosso  ultra-

romantismo  cemiterial,  imensas  vezes  recitado  nos  saraus  burgueses”  (1956,  p.737),

constituiu um “testemunho fundamental sobre o processo evolutivo das atitudes perante a

morte no Portugal oitocentista” e “este pendor noturno, […] é índice da evolução das atitudes

perante a vida e perante a morte, cada vez mais valorizadas do ‘eu’ e da célula familiar”

(CATROGA, 1993, p.560). Em Amor de Perdição, entretanto, apesar da morte ser narrada de

forma espetacularizada e a agonia mostrada com muito detalhe, estranhamente, o enterro é

suprimido. O motivo para a supressão do sepultamento, talvez, é pelo fato do herói não poder

ter a condição do corpo que apodrece, isto é, o herói não pode estar debaixo da terra. Heróis

são insepultos. Então, tanto Simão, quanto Teresa e Mariana, morrem, sim, mas o corpo deles

não é visto decomposto.

Se a morte estava tão presente no quotidiano da sociedade portuguesa oitocentista,

como  aqui  cansativamente  colocado,  era,  então,  um  problema  o  suicídio  em  “Portugal

Contemporâneo”? O silêncio dos historiadores, aqui em estudo, sobre o assunto, dá a entender

que não. Na obra organizada por José Mattoso, selecionando apenas o quinto volume, sobre o

Liberalismo, localizei apenas um trecho que tratava sobre o suicídio e, justamente, para falar

da  vida  de  Camilo  Castelo  Branco,  no  que  Catroga  chamou-o de  uma vítima  da  “‘onda

suicidógena’ que atrairá alguns intelectuais portugueses (Júlio César Machado, Soares dos

Reis, Antero de Quental) nos finais do século (Camilo, já cego, com dificuldades económicas,

sem esperanças de recuperar a vista, suicidou-se em 1890)” (CATROGA, 1993, p.558). 

Em o História de Portugal, de Oliveira Marques, que trata das “revoluções liberais aos

nossos dias”,  localizei  dois momentos  distintos.  Um deles,  sobre os prisioneiros da PIDE

(Polícia  Internacional  e  de  Defesa  do  Estado),  durante  o  Estado  Novo,  “que  tentavam o

suicídio  e  morriam  efectivamente  nas  masmorras  da  PIDE”  (1998,  p.  453).  O  segundo

momento, nas Instruções sobre a Censura à Imprensa, utilizarei para dar partida ao capítulo

subsequente. 
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2.4 – Suicídio nos periódicos portugueses oitocentistas

Outra passagem sobre suicídio no  História de Portugal, de Oliveira Marques, é ao

falar  de  um dos  mecanismos  repressivos  das  instituições  autoritárias  do  Estado  Novo:  a

censura.  Instituída  em  24  de  Junho  de  1926,  a  censura  à  imprensa  –  que  se  funda  na

disposição do artigo 22.º da Constituição –  foi aos poucos se estendendo para os outros meios

de comunicação, como o teatro, cinema, rádio e a televisão. Constava-se que, em todos esses

meios,  nenhuma  palavra  ou  imagem  poderia  ser  difundida  e  publicada  sem  a  prévia

autorização dos censores. Dos oito pontos que compõem as  Instruções sobre a Censura à

Imprensa, pode-se ler no oitavo:

É expressamente proibida a narração circunstanciada por qualquer forma gráfica de

publicidade dos casos de vadiagem, mendicidade, libertinagem e crime ou suicídio,

cometidos por menores de 18 anos, bem como de julgamentos em que sejam réus. 

[…] O relato de  crimes ou do respectivo julgamento deve ser  dado em páginas

interiores e nunca com excessivo relevo. O mesmo se observará com notícias de

suicídios no País ou no estrangeiro. (MARQUES, 1998, p.442)

Esse  interdito  sobre  o  suicídio  durante  o  Estado  Novo,  entretanto,  não  vai  ser

conhecido nos periódicos do século XIX. O assunto era abordado de forma regular tanto nas

crônicas quanto nas cenas das peças de teatro. Era, também, sempre lembrado nos artigos de

orientação enciclopédica e autobiográficos. Para esta pesquisa, decidi por trabalhar com dois

periódicos para montar um corpus sobre o assunto: o primeiro, a Revista Contemporânea de

Portugal e Brazil, o segundo, a Revista Universal Lisbonense. Ambos, inclusive, digitalizados

pela Hemeroteca Digital de Lisboa32. 

A  Revista  Contemporânea  de  Portugal  e  Brazil era  um  periódico  publicado

mensalmente, em Lisboa, com a finalidade de divulgações literárias, científicas e artísticas.

Foi publicada entre o dia 1º de Abril de 1859 até 31 de Março de 1865. Teve, entretanto, um

ano de interrupção entre Abril de 1863 (n.º 12 do ano 4) e Abril de 1864 (n.º 1 do ano 5),

voltando, posteriormente, sob a responsabilidade única de Ernesto Biester, que, anteriormente,

dividia-a com António de Brederode. Teve seus 60 números compondo uma coleção editorial

32 As edições da Revista Universal Lisbonense podem ser acessadas pelo link http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/OBRAS/RUL/RUL.htm. Por sua vez, a Revista Contemporânea de Portugal e Brazil podem ser 
acessadas pelo http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/Periodicos/RevistaContemporanea/Revistacontemporanea.htm último acesso: 17/07/16

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistaContemporanea/Revistacontemporanea.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistaContemporanea/Revistacontemporanea.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/RUL.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/RUL.htm
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de  cinco  volumes,  paginado  como  livro  na  Tipografia  do  Futuro  e,  posteriormente,  na

Tipografia Franco-Portuguesa.

Entre seus fundadores, Ernesto Biester (1829-1880), dramaturgo, tradutor e jornalista,

já havia colaborado no Panorama e na Ilustração Luso-Brasileira. Ficaria a seu cargo a parte

literária da  Revista Contemporânea. António Xavier de Brederode, por sua vez, era o sócio

capitalista da Revista e pouco nela publicou. Um outro fundador, apesar de não coproprietário,

era José Maria de Andrade Ferreira (1823-1875), também conhecido em O Panorama (1846).

Autor  do  primeiro  tomo  de  um  Curso  de  Literatura  Portuguesa a  que  Camilo  deu

continuidade  depois  em  um  segundo  volume  após  a  morte  de  José  Maria.  Entre  os

colaboradores do periódico, estava, inclusive, Camilo Castelo Branco33.

Dentro dos cinco volumes que compilaram as edições mensais da Revista, somam-se

3142 páginas. Ler obra tamanha, texto por texto, buscando um recorte tão específico como o

suicídio,  no  tempo  disponível  para  esta  pesquisa,  não  seria  viável.  Todavia,  em  alguns

arquivos digitais, como no caso deste, há a possibilidade de busca por termos específicos,

como “suicídio”,  “suicida”,  “suicidar-se”,  etc,  que facilitaram o trabalho,  entretanto,  desta

forma, não seria possível localizar eufemismos que tratam o tema. Apesar dessa falha pela

busca de eufemismos que talvez deixaram passar algum artigo sobre o assunto, obtive trinta e

um resultados da pesquisa, divididos em vinte e quatro textos, entre artigos, crônicas e cenas

de peças de teatro. Número talvez suficiente, considerando um início de projeto, para montar

um corpus para análise; para mostrar que (e como) o assunto era abordado nos periódicos

portugueses oitocentistas.

No primeiro tomo da Revista Contemporânea de Portugal e Brazil, que compreende

os textos partindo de Abril de 1859, o primeiro que aborda o assunto é uma cena de uma peça

com o título de “A bom entendedor, meia palavra”, com autoria de A. P. Lopes de Mendonça,

onde conversam a Condessa e o Visconde, ambos saindo cedo de um baile. Eventualmente, na

conversa, o Visconde sugere que teve a ideia de se suicidar, tal eram seus aborrecimentos com

uma jovem. Assim, então, sugerindo o suicídio como saída para os problemas amorosos. A

Condessa, ao perguntar se o Conde amava a jovem ninfa a este ponto, recebe a resposta:

O amor, quando não vôa pelos espaços infinitos do ideal, é um costume, um habito

inveterado.  Amando-a,  distrahia-me.  Escrevia-lhe  cartas,  que  apuravam  o  meu

estylo: dava, para a vêr, grandes passeios a cavallo, que restauravam a minha saude:

e  quando  ella  agitava  as  mãos,  dando  palmas  á  Grisi,  apreciava  com  duplo
33 Estas e outras informações sobre a Revista estão na ficha histórica da mesma, disponível na Hemeroteca pelo

link  http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/RevistaContemporaneadePortugaleBrasil.pdf
último acesso: 17/07/16

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/RevistaContemporaneadePortugaleBrasil.pdf
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enthusiasmo as  bellezas  da  opera.  Um amor  que  tinha  por alimento a  poesia,  a

hygiene e o canto, não é um amor que se deixe sem saudade. (1861, p. 42)

Esse  desejo  de  morte  que  faz  morada  no  coração  dos  amantes  frustrados  vai  ser

lembrado por Latino Coelho,  em texto sobre Antonio Feliciano de Castilho,  que leva seu

nome, afirmando que “se a poesia cria os Werther e as Heloisas; os Canones fazem as boas

mais de família e os honrados progenitores. Se a poesia faz amantes, que se suicidam, os

Canones fazem esposos, que fundam morgados e dynastias” (1861, p. 454). O último texto do

tomo que trata o assunto, “O quinto casamento”, de autoria de Camilo Castelo Branco34, fala

da  atração  do  abismo  como  “coisa  que  explica  muitos  dos  suicídios  de  indivíduos

melindrosamente organizados”, como contam ao narrador alguns de seus amigos, “famosos na

poesia e lidos no Byron” (1861, p.502). 

Nos  textos  a  partir  de  Abril  de  1860,  segundo  ano  da  Revista,  encontramos  no

“Recordações, Lendas e contos da minha terra”, escrito por José Maria D’Andrade Ferreira,

uma  personagem  em  “O  desconhecido  do  Lago”  com  um  “aspecto  triste  e  severo  do

semblante d’este homem que parecia não ter mais de vinte e cinco annos” e que “passeava

alguns  minutos  em  direcção  incerta,  parecendo  mais  obedecer  á  anciedade  de  uma  dor

comprimida  que  o  obrigasse  a  andar  sem tino  nem vontade”  (1860,  p.66).  Pergunta,  ao

perceber que esta cena repetia-se todas as tardes até ao anoitecer, se seria este homem um

alienado ou se “seria  este homem algum d’estes entes devorados de melancolia,  que,  nas

ancias de uma dôr occulta e mysteriosa, revelam o triste presagio de um suicídio próximo”.

Conclui, todavia, que “quem reparasse bem nos seus gestos e signaes, perceberia que elle

entretinha um dialogo com alguém que de longe e em sitio desconhecido, escapava á vista dos

estranhos”  e  em  uma  das  janelas  do  recolhimento  das  Commendadeiras  da  Encarnação,

“avistaria também um lenço branco a alvejar por entre as vidraças mal abertas” e “descobriria

uma noviça de poucos annos que, n’uma attitude meditativa, se encostava á grade da janella,

olhando  ao  longe”  (1860,  p.67).  Para  este  “pobre  mancebo  de  apparencia  grave  e  quasi

gentil”, sua atitude para com o amor – o nervosismo nas ações, a impaciência, etc – pôde ser

comparada e confundida com tendências suicidas. Essa aproximação do amor e morte; eros e

thânatos,  vai  ser  trabalhada  novamente  pelo  mesmo  autor  em  “Amor  tirando  a  venda”.

William Duglas,  um rapaz  inglês  não mais  velho  que  dezoito  anos,  apaixonado por  uma

34 Segundo Alexandre Cabral, em o  Dicionário de Camilo Castelo Branco, foram quinze as colaborações de
Camilo ao longo da existência da Revista, entre 1859 e 1864. A “História dum casamento” (p. 67-77), “Outro
casamento”  (p.  113-125);  “Outro  casamento”  (p.414-423),  “Quarto  casamento”  (p.460-468),  “Quinto
casamento” (p.501-511) e “Sexto casamento” (p.557-563) foram incorporados nos Doze Casamentos Felizes
(1861). (CABRAL, 1988, p.561)
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cantora de Ópera que o troca por um brasileiro rico, “nos accessos do seu exaspêro lembrou-

lhe suicidar-se. Mas este pensamento era uma trivialidade na cabeça de um inglez. Rejeitou-o

por isso. O seu amor pedia desforra mais original” (1860, p. 376).

Indo para o terceiro ano da Revista Contemporânea de Portugal e Brazil, a primeira

passagem sobre suicidas está em texto de Antônio Augusto Teixeira de Vasconcellos. O autor,

antes de começar seu perfil biográfico sobre o Barão de Mauá, que, inclusive, dá título ao

texto, defende que 

a sociedade europea está velha e achacada. A enfermidade que a vae consumindo

manifesta-se no desenfreamento das paixões, na avidez de riquezas e de prazeres, na

ambição de todos em tudo, na relaxação dos laços domésticos e na extenção gradual

do amor de família,  e na sujeição ignobil da honra e do dever ao interesse mais

sordido e ao egoismo menos justificado. Estes são os symptomas da molestia que

padece o corpo social, e cada symptoma é em si proprio uma perigosa enfermidade.

(1861, p.115).

Vai justificar essa passagem, então, citando duas personalidades: uma, na Áustria, de

um general “distinto e estimado do Soberano” que se enforca com os alamares da farda, para

escapar da lei. O outro, ministro da fazenda, que buscou no suicídio o meio de se esquivar à

vergonha de um processo judicial, “e morre convencido da propria innocencia” (1861, p.115)

Por sua vez, António Feliciano de Castilho, sobre “Dona Maria Peregrina de Sousa”,

vai  citar  um trecho  que  relaciona  o  desespero  com dívidas  que  poderia  resultar  em um

suicídio:

Meu pai era por extremo sensível ás arguições dos credores, ou antes ao receio de

que  lh’as  fizessem,  pois  que  ninguem,  que  eu  saiba,  ousou  libar  a  sua  honra,

imputando-lhe  a  fatalidade  que  o  perseguia.  A sua  desesperação  foi  excessiva,

muitas vezes reciei que ella o cegasse a ponto de suicidar-se. (1861, p.304)

Interessante pontuar essa passagem por ser a única na Revista – que pude analisar –

que vai  tratar  de um suicídio por honra ao contrário do meio comum que aparenta ser o

suicídio por amor quando em crônicas,  ainda que apareçam outros tipos de suicídios nos

perfis  biográficos.  E  esse  suicídio  por  amor  vai  ser  logo retomado  em “A carteira  d’um

suicida”,  de Camilo Castelo Branco,  no quarto ano da Revista.  Usando uma estrutura de

romance epistolar, Camilo vai narrar a história de um poeta que tem seu amor por uma mulher
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– casada – não correspondido. O narrador, ao descobrir a morte da amada do poeta receou que

o amigo se suicidasse e este respondeu “com gravidade e socego que se suicidava” (1864,

p.25). Então, 

quinze dias depois da morte da dama, cujo marido vi ha dias com a sua segunda

mulher, o poeta entrou á meia noite na hospedaria, e escreveu poucas linhas sobre

um papel, tirado da sua carteira. 

Presumo que se deitou depois, e tomou serenamente umas pilulas como quem se

medica para dormir. 

Medicina  fôra  aquella  que  o  fizera  cair  n’um somno  d’onde  ha  de  acordal-o  a

trombeta do juizo final. Se é certo este juizo final, espera-se que o meu amigo se

levante com a sua mortalha ao lado da mulher por quem se matou. Escassamente

medeia um palmo entre as duas sepulturas.

Esta carteira estava sobre a mesa, onde elle escrevera as ultimas linhas, que diziam

uma coisa assim: “Sou fulano de tal. Quero ser enterrado no jazigo nº…., cemiterio

de …, o qual jazigo comprei em tantos de tal.” E nada mais. (1864, p. 25-26)

Os que sofrem por amor, entretanto, não encontram tréguas. Lourenço Lino Gaioso,

um mancebo de “Um Camões e Duas Natercias”, escrito por Luís Augusto Palmeirim, após

duas  grandes  desilusões  amorosas  por  ser  “um rapaz sem eira  nem beira” (1864,  p.190),

escreve uma carta de suicídio recheada “de sarcasmos contra todas as mulheres do universo,

incluindo sua própria mãe, que elle accusava do crime de o não ter affogado á nascença”

(1864, p. 192). Desejando suicidar-se e chegar na posteridade na lista dos poetas que são mal

compreendidos em seu século, se joga da janela, vendando os olhos para que a covardia do

arrependimento não marcasse presença. Todavia, como nada em sua vida dava certo, isso,

também, teve um resultado desastroso: acabou por cair numa carrada de palha, que evitou a

queda. A segunda tentativa, três meses depois, por envenenamento com arsênico, foi bem-

sucedida, “ignorando-se as causas de tão anti-catholica resolução” (1864, p.193). Palmeirim,

dos autores que escreveram sobre suicídio na Revista Contemporânea de Portugal e Brazil,

fora o único que tratou o ato com o olhar da questão religiosa. Lembra-se que, em 533 d.C., o

Concílio de Orléans proibiu que se prestassem honras fúnebres a todo aquele que se matasse

quando sob a acusação de ter cometido algum crime. Em 562 d.C., o Concílio de Braga vai

proibir que sejam prestadas honras fúnebres a todo e qualquer suicida, independentemente da

sua posição social, motivo ou método. Por fim, no ano de 693 d.C., o Concílio de Toledo

determinou que até mesmo aquele que não tivesse sucesso na sua tentativa de suicídio fosse

excomungado.
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Dando  sequência  aos  artigos  do  quarto  ano  da  Revista,  Julio  Cesar  Machado,  ao

biografar Joaquim José Tasso, conta a passagem:

O caso é que, ao chegarem a Lisboa, Tasso e Santos foram saudados com a alegria

que  inspiram  estes  dois  artistas  de  talento  e  de  coração.  Voltaram  encantados,

voltaram saudosos, como era de esperar. Quando partiram de Paris quizeram matar-

se, e foi Santos o encarregado de comprar duas pistolas, para poderem morrer juntos.

Sahiu para as ir buscar, mas pelos modos trouxe só uma.

- Então tu trazes uma pistola só!? Disse-lhe Tasso.

- Pois então! Ella é de dois tiros. Cada um tem o seu.

Como esta idéa os fez rir,  o riso os desarmou. Resolveram suicidar-se por outra

maneira – voltando para o theatro normal. (1864, p.559-560)

Se Tasso e Santos não chegaram nas vias de fato, Camilo Castelo Branco em “Poetas e

Prosadores (Cartas a Ernesto Biester)”, ao comentar sobre o livro de viagem a Paris e Londres

do próprio Julio  Cesar,  nota  que “n’uma terra  onde cada dia  se  matam dez pessoas  pelo

menos! A statistica dos suicídios em Pariz fez uma estranha paragem, em quanto Julio lá

esteve. Esta, aliás estimavel irregularidade, deve-se á estrella funesta do nosso amigo” (1864,

p. 413). Todavia, estes suicídios que Camilo acusa Julio Cesar Machado de não ter encontrado

em sua viagem na França, o escritor vai notar para escrever a “Chronica do Mez”, no quinto

ano  da  Revista  Contemporânea:  “pelo  mez  adiante  apenas  alguns  suicídios  quebraram a

monotonia  d’este  pluvioso  novembro.  Os  jornaes  tiveram ao  menos  isso  para  noticiarem

n’algumas poucas linhas, que, tantas vezes, resumem um interessante e mysterioso drama”

(1865, p. 452)35.

Ainda no quinto ano da Revista, em “As azas Brancas”, escrito para Camilo Castelo

Branco, Theophilo Braga, apoiado em uma notícia do  Diario Mercantil do Porto, n.º 1397,

anno v, de 1864, narra o suicídio de Emma, baseando-se em “uma interessante senhora, filha

do sr.  Manoel  de  Sá Costa  Guimarães,  honrado proprietario”  que “poz termo á  sua  vida

asphyxiando-se por meio dos gazes produzidos pela combustão do carvão, que tinha no seu

quarto n’um fogareiro” (1865, p. 439), conforme o escritor conta no post-scriptium do conto. 

Sentiu-se em casa um estrondo surdo, como o baque de um corpo morto, depois o

bracejar, como quem se debatia nas vascas da agonia. Ergueram-se á pressa, foram

apoz o ecco. Era no quarto de Emma. Seria algum pezadello longo? A porta cedeu á

promptidão do soccorro. Foram achal-a em terra, morta, a pouca distancia do fogão,
35 Há ainda duas outras “Chronicas do Mez” de Julio Cesar Machado que citam de passagem o assunto no

quinto ano da Revista.
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que saturava o ar ambiente de exhalações carbonicas. O corpo já estava frio; o rosto

tinha a palidez do sepulchro. A pouca distancia d’ella estava aberto o livro fatal das

exagerações mysticas de Swedenborg. 

Lia-se esta phraze profunda:

“A innocencia dos céos produz uma tal impressão na alma, que os que são affectados

d’ella  guardam  um  transporte  que  lhe  dura  toda  a  vida,  como  eu  mesmo

experimentei. Basta talvez ter uma minima percepção d’ella para ser para sempre

mudado, para querer ír aos céos e entrar assim na esphera da Esperança”

Seguiam-se outras  palavras.  Tive medo de ler mais,  porque começava tambem a

sentir a seducção do suicídio. (1865, p.439)

Ao final  do  relato,  quando  o  narrador  começa  a  sentir  ele  também a  sedução  do

suicídio, que justificaria o chamado “efeito Werther” ou “copycat suicide”, assumindo a atual

e a nós contemporânea – e muito difundida – ideia de que os suicídios são “contagiosos” e

que por isso não deveriam ser muito divulgados, a notícia do Diário Mercantil, que Theophilo

em post-scriptum copia  na  íntegra,  afirma  que  “uma  traducção  franceza  de  um livro  de

Swedenborg achado no quarto da suicida fundamenta a conjectura de que a leitura de obras

d’esse genero tivesse tal influencia no espirito d’aquella senhora que a levasse a um tão triste

fim” (1865, p. 440). Esta asserção que o Diario Mercantil faz é, como pode-se ver, a mesma

que costumou-se  fazer  com o livro  Os sofrimentos  do  jovem Werther,  de  Goethe.  Sendo

Werther,  por  isso,  personagem este  que empresta  seu nome ao efeito  psicológico por  ser

supostamente  responsável  por  uma onda de  suicídios  em toda  a  Europa,  que  aqui  já  foi

anteriormente tratado.

Concluindo  essa  passagem  por  alguns  textos  dos  cinco  anos  da  Revista

Contemporânea  de  Portugal  e  Brazil,  com  a  colaboração  de  autores  como  Julio  Cesar

Machado, Latino Coelho, A. P. Lopes de Mendonça, Theophilo Braga e o próprio Camilo

Castelo Branco, este último que escreveu dezesseis colaborações ao longo da existência da

revista, dá-se sequência buscando, agora, pelo mesmo recorte de notícias sobre suicídio em a

Revista Universal Lisbonense.

 A Revista Universal Lisbonense36 foi um periódico publicado semanalmente, de forma

regular, entre Outubro de 1841 e Junho de 1853. A partir desta data, todavia, a Revista terá

edições  de  forma  irregulares  e  diversas  tentativas  de  reformulação  em  seu  formato,  na

periodicidade, conteúdo, etc. Vai, por fim, interromper sua publicação em 1859. Entre os seus

redatores estavam António Feliciano de Castilho, que a dirigiu entre 1841 e 1845; José Maria

36 A ficha histórica do periódico pode ser acessado pelo link http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/FichasHistoricas/RUL.pdf último acesso: 13/08/2016

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/RUL.pdf
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/RUL.pdf
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da Silva Leal, entre 1846-1847, e Sebastião José Ribeiro de Sá (1848-1853 e 1857/1859). Já

entre  seus  colabores,  nomes  como Camilo  Castelo  Branco,  Almeida  Garrett  e  Alexandre

Herculano, que asseguravam o espaço da cultura e literatura no periódico. Em suas edições,

na maioria com doze páginas, encontram-se saberes enciclopédicos dos mais variados gêneros

e, também, na parte destinada a notícias, distintos relatos sobre suicídios que, assim como na

Revista Contemporânea, apesar dessa fugir um pouco da vertente literária que dominava a

última  revista  analisada,  ajudarão  a  entender  como  era  visto  o  suicídio  na  sociedade

portuguesa oitocentista. Ao olhar o índice dos volumes do periódico, notar-se-á que entre o

primeiro  e  o  quarto  volume,  à  época  de  Castilho  como diretor,  existe  uma  considerável

quantidade de notícias sobre suicidas e tentativas de suicídios. Contudo, nos anos seguintes,

essa quantidade vai cair drasticamente, o que não vai significar que a taxa de suicídio tenha

diminuído, mas, sim, possivelmente, que o periódico tenha perdido o interesse em divulgar

tais casos, considerando que existiam companhas contra a divulgação de suicídios.

Para  trabalhar  as  notícias  deste  primeiro  volume  da  Revista  Universal, que

compreende as edições entre 1º de Outubro de 1841 até 15 de Setembro de 1842, não foi feita

nenhuma discriminação entre os que tiveram êxito em sua tentativa de suicídio e os que não

tiveram.  Muitos,  também,  foram  os  motivos  encontrados  pelos  colaboradores  para  os

suicídios: miséria e velhice, cansaço de viver, pobreza, problemas conjugais e “problemas do

coração”. Contudo, partindo do princípio de que a pessoa que melhor poderia explicar um

suicídio é o próprio suicida – e este não pode mais falar –, os motivos que levaram ao ato

serão, aqui, deixados de lado. Assim sendo, entre as trinta e uma notícias sobre suicidas no

primeiro  tomo  da  Revista37,  17  das  vítimas  encontradas  são  homens  enquanto  12  são

mulheres,  de idades  entre  15 até  70 anos.  Vale notar  que a  grande maioria  dos suicídios

cometidos pelas mulheres ocorreu dentro de casa, seja pulando da janela, por envenenamento

ou por enforcamento. Isso talvez se explique pelo papel social da mulher na época: mãe; dona

de casa, não sai pra trabalhar, etc. Nota-se uma diferença de gênero na forma que se comete o

suicídio. Outro fato que chama atenção é a questão do pudor da vítima, isto é, ao narrar o

suicídio de uma jovem que se jogou pela janela, diz que ela “tinha tido a prevenção de pregar

com alfinetes a camiza,  para (segundo parece) evitar o ficar descomposta,  quando caisse”

(RUL, I, 45[709], 11 de Agosto de 1842, p.11]. Marx, em  Sobre o Suicídio, cita passagem

similar: “em razão daquele instinto de pudor que domina as mulheres mesmo no mais cedo

37 Segundo o index do primeiro volume, são elas: 153, 154, 155, 214, 219, 220, 274, 309, 338, 369, 371, 372, 
435, 442, 457, 488, 509, 515, 573 e 574. Decidi por excluir da análise a notícia de número 369. O index do 
primeiro volume pode ser acessado pelo link: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-
1842/INDICES/Indice1841.pdfv último acesso: 15/08/16

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/INDICES/Indice1841.pdfv
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1841-1842/INDICES/Indice1841.pdfv
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desespero, a moça afogada havia cuidadosamente amarrado a bainha de seu vestido ao redor

de seus pés. Essa precaução pudica tornava evidente o suicídio” (MARX, 2006, p33-34). 

Já entre o modo do suicídio, ambos sexos têm relatos por afogamento e enforcamento.

As mulheres tiveram exclusividade nos suicídios por envenenamento no primeiro volume e os

homens nos suicídios ditos “violentos”: com armas de fogo e armas brancas. Entre as notícias,

ainda, um homem vitimado por overdose de ópio. Todavia, a grande maioria dos suicídios –

para ambos os sexos – foram por queda, apesar de uma grande distinção quanto ao lugar em

que ocorreram: as mulheres, usualmente, se jogavam da janela dos quartos de onde viviam

enquanto os homens deram preferência por se matarem nos Arcos das Águas Livres. Sete

foram as  notícias  de  mulheres  que se jogaram da janela  de suas  casas  contra  quatro  dos

homens que se mataram nos Arcos. Outros modos foram utilizados por homens e mulheres,

entretanto,  ambos  os  sexos  são  descritos  da  mesma  forma:  “pobre  louca”;  “infeliz”;

“desgraçada(o)”; “um insensato”; “mais um(a) louco(a)”. O ato, também, foi descrito como:

“um  momento  de  delírio”;  “criminoso  delírio”;  “mais  horroroso  flagício  que  se  pode

cometer”; “atentado contra a natureza, religião e sociedade”; “fato tão desesperado”; “ato de

alienação, de demência, de criminosa insânia”. Em nenhum momento, em nenhuma notícia, se

suicidar é justificável, heroico ou recebe quaisquer comentários positivos. Os suicidas podem,

ainda,  principalmente  no  caso  das  mulheres,  receber  comentários  piedosos,  contudo,  da

mesma forma,  o  ato  não é  perdoável  e  nem deixa de ser  um crime,  um pecado ou uma

“doença da alma”. Em uma das notícias, chama atenção por pontuar que

os suicídios repetem-se com deplorável frequência, e mal haja o espírito da imitação

que até praga tal enxertou em nossas terras. Esta epidemia graça por todas as classes

da sociedade, e carece do prompto remedio que esperam tantos outros resultados

negros  da  nossa  organisação  actual,  no  que  toca  a  moral,  religião  e  noções  do

legitimo e do justo. (RUL, I, nº 30 [309], 28 de Abril de 1842)

Toda essa  visão  pejorativa  sobre  o  suicídio  expressa  no  periódico  ao  encontro  de

outras  notícias  publicadas  que  pedem pelo  castigo/punição  do suicida  e  pela  negação  de

sepultura e honras fúnebres. Lê-se:

Em vez da fama e compaixão, com que todo suicida conta, haja para o seu cadáver a

pena do despreso. Os sufragios dar-lh'os-ha a egreja, e os fieis; mas deneguem-se-

lhes  inexoravelmente  as  honras  funebres.  sepultem-nos  fóra  da  communhão  dos

crentes e piedosos, e não se-permitta que o nome de um rebelde contra a Providencia
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enxovalhe marmore consagrado a perpetuar  as  memorias  e  os  exemplos illustres

¡¿ Supplicios ao cadaver exclamará ahi alguem?! Sim, ao cadaver do criminoso. A

Allemanha,  a  Suecia,  a  Dinamarca,  e  Deus  sabe  quantos  outros  paizes,  tambem

christãos,  e  não  menos  illustrados,  e  humanos,  do  que  nós,  teem,  ou  leis,  ou

costumes, tão respeitaveis como ellas, para castigar no cadaver insensivel um dos

mais horrorosos flagícios que se-podem commetter. (RUL, I, nº 40 [574], 7 de Julho

de 1842]

O que também vai chamar atenção no periódico é a preocupação com os Arcos das

Águas-Livres,  um  aqueduto  que  serve  de  distribuição  de  água  à  Lisboa,  “cuja  imagem

primeiro convida as imaginações enfermas dos cançados de viver: os homicídios e suicídios,

que ahi se tem consumado, prefariam um catalogo de medonho volume” (RUL, I, 27 [215], 7

de Abril de 1842). A solução encontrada nas notícias para a prevenção do suicídio na “ponte

da morte”, neste “caminho já infamado por um milhão e um suicídios, e que ainda o tem de

ser por outro milhão delle, se a autoridade teimar em não prohibir á desesperação este seu

paradeiro tão sabido” (RUL, I, nº 31 [338], 5 de Maio de 1842), seria postar dois guardas em

cada um dos extremos da ponte para que “vedassem a entrada a qualquer passageiro solitário,

sem excepção” (RUL, I, nº 34 [442], 26 de Maio de 1842), como se a ponte fosse a “atração

do  abismo”,  responsável  pelos  suicídios,  e  que  fechá-la  causaria  qualquer  influência  no

número de mortes voluntárias, que apenas passarão para outros pontos.

Partindo para o segundo e terceiro volume da Revista, que compreende os exemplares

entre 22 de Setembro de 1842 até 17 de Julho de 1844, somam-se relatos de suicídios de vinte

e cinco homens e quatorze mulheres38. Nestes dois volumes, as impressões e as descrições

sobre as pessoas suicidas e os atos permanecem similares e compactuam com os que foram

encontrados no volume anterior. Os suicidas, descritos como “o(a) infeliz”, “pobre insensata”,

“este  romanticozinho”,  “desgraçado”.  O  ato,  por  sua  vez,  não  será  descrito  com  mais

elegância: “doença de espírito”, “fatal  mania”, “visível sintoma de loucura”.  Contudo, um

único exemplo de texto dentre os que foram analisados deste periódico sai da curva de toda

esta percepção negativa que o suicida e o suicídio carregam ao mostrar um jovem apaixonado

que “aconselhado da desesperação concebe a heroica resolução de se-matar” (RUL, II, nº 4

[918], 13 de Outubro de 1842). A notícia, que assume mais uma vertente literária como uma

38 São as notícias que compõem os dados apresentados: 918, 991, 992, 1164, 1259, 1456, 1468, 1493, 1535,
1542, 1556, 1721, 1742, 1763, 1841, 1842, 1843, do segundo volume. Do terceiro volume: 2042, 2054, 2089,
2141, 2273, 2296, 2495, 2512, 2687, 2688, 2692, 2733, 2734, 2783, 2830, 2858, 2940, 2953, 2995, 3004,
3052, 3098, 3103, 3105, 3187. Deste último ano desconsiderei as mortes involuntárias, ainda que levassem o
nome de suicídio pelo jornal, das notícias 2295 e 3054. Novamente juntei em uma mesma categoria os que
tiveram êxito na tentativa de suicídio e os que se salvaram.
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crônica  do  que  um texto  jornalístico-informativo  propriamente  dito,  ao  contrário  do  que

ocorre nas outras notícias sobre suicídios, conta a história de “um castelhanito, caixeiro n’uma

respeitavel casa de commercio d’esta cidade, andava perdido de amores por certa menina, de

quem era correspondido” (RUL, II, nº 4 [918], 13 de Outubro de 1842), todavia, existiam

impedimentos de ambas as partes para a realização da união matrimonial. Podemos ler, então,

que

Aconselhado da desesperação concebe a heroica resolução de se-matar.  Sabedora

d’este projecto a sua amante (não é para mulheres o ficar-se atraz em pontos de

amor) quer – que assim como a sympathia reuniu as suas almas, o mesmo copo, a

mesma hora, e se podér ser a mesma sepultura, reuna os seus corpos para sempre; –

não era bem um matrimonio ecclesiastico, mas pelo menos sempre era um consorcio

romantico,  um sacramento  instituido pelo  Diabo nas suas  Memórias,  que  são  o

evangelho hoje em dia mais folheado. (RUL, II, nº 4 [918], 13 de Outubro de 1842)

Na desculpa de conseguir veneno para matar os ratos do armazém, consegue a receita

para uma dose de arsênico para si e para seu amor. O plano, entretanto, foi atrapalhado pelos

amigos  do sujeito  e  passaram a  vigiá-lo  por  toda  parte,  temendo,  justamente,  o  suicídio.

“Furioso com estes novos empachos, e esquecendo-se em sua allucinação do ajuste feito e

jurado com a sua dama; a bebida para dois elle só a-esgota n’um relance, e de um único trago,

até as fézes: chamam-se e acodem medicos; applicam-se antídotos; salva-se a victima a seu

máu grado”. A estória não acaba desta forma, mostrando a predestinação do casal:

Na  terça-feira,  4  do  corrente,  desappareceu  com a  sua  namorada.  –  O  suicídio

presumíra  em  vão  levar  as  lampas  ao  casamento;  o  casamento,  segundo  todos

presumem, veio a final triumphar do suicídio. 

Os versados em novellas, em dramas, ou sómente em sonetos, sabem a que pouco

se-limitam as ambições da gente moça enamorada – um valle, uma gruta, uma ilha

deserta, são o bello ideal das suas sonhadas felicidades: – falta saber onde jaz a ilha

deserta, que os nossos viajantes escolheram para refugio e vivenda dos seus amores.

(RUL, II, nº 4 [918], 13 de Outubro de 1842)

A complacência e delicadeza que são visíveis nessa notícia do castelhano com sua

amada, nesse suicídio por amor, todavia, estão longe de ser regra, aparecendo como o único

texto do tipo que pude analisar neste periódico. Outros relatos sobre suicídios na Revista, que

citam entre as supostas causas problemas amorosos, costumeiramente seguem toda a carga de
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sentido tanto para o ato quanto para o suicida que aqui já vem sendo trabalhado. Como pode-

se ler em notícia da revista de 6 de Abril de 1843, “Remedio que não remedeia nada”:

A 28 do pretérito mez, pela noite, despenha-se de uma janella de terceiro andar na

rua da Fé uma rapariga na flôr da mocidade. Não pôde receber de sacramentos mais

que a Unção. O alvorecer da madrugada já encontrou os seus olhos cerrados para

sempre. – Oxalá que os do seu espirito hajam logrado melhor fortuna. – A penas de

amor attribue a visinhança o seu delirio. –  ¡ Pobre ! ¡ pobre insensata ! (RUL, II, nº

29 [1535], 6 de Abril de 1843)

Fora da parte de notícias para dentro dos “conhecimentos úteis” do periódico, dando

apontamentos  filosóficos  e  jurídicos,  esse  posicionamento  sobre  a  morte-voluntária  se

confirma ao dizer que o suicídio, junto ao duelo e o infanticídio, “são tres vergonhas, tres

opprobios, tres flagellos da moderna sociedade” (RUL, II, nº 37 [1742], 1º de Junho de 1843).

Desses três tópicos, um ensaio sobre o suicídio vai ser escrito por Silvestre Pinheiro-Ferreira,

na  edição  de  número  38  da  Revista  Universal  Lisbonense,  de  8  de  Junho  de  1843.  Vai

distinguir três modos por onde começaria o pensamento suicida: “começa umas vezes pela

alteração das faculdades physicas; outras vezes das faculdades intellectuaes; e outras emfim

das  faculdades  moraes”.  Duas  seriam as  alterações  das  faculdades  físicas:  a  embriaguez

habitual e o excesso de dores, “que por contínuas e insoffriveis parece terem esgotado toda a

paciencia do infeliz enfermo”. Por sua vez, “a distincção que fizemos entre as alterações nas

faculdades moraes e das intellectuaes não se deve intender absolutamente; mas só quanto ao

momento  da  sua  primeira  origem;  pois  que  as  que,  em  seu  princípio  eram  puramente

intelectuais, só depois de assumirem o character moral, e moral depravado, é que começam a

convergir para o suicídio”. Vai concluir que “os suicídios que teem sua origem na depravação

dos sentimentos moraes do infeliz que, para se subtrair a desgraça, attenta contra a sua própria

existencia,  ou  no  excesso  de  dôres  physicas  para  que  todo  o  sofrimento  do  desgraçado

paciente se acha exhaurido, nem sempre suppoe um espirito ignorante e apoucado” (RUL, II,

nº 38 [1763], 8 de Junho de 1843). A maioria dos estudos sobre a morte-voluntária até a

publicação de O suicídio, de Durkheim, em 1897, estavam atrás de características individuais

para explicar o fenômeno.

Nota-se  a  partir  do  terceiro  volume  da  revista  e  da  mesma  forma  no  quarto  a

preocupação com a proibição ou maior controle da venda de arsênico, responsabilizando o

veneno  e  a  possibilidade  de  comprá-lo  sem  dificuldades  maiores  pela  ocorrência  (e

recorrência) do ato:
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Ainda  que  seja  defeso  vender  venenos,  ha  um  (o  arsenico)  que  facilmente

proporcionam  alguns  pharmaceuticos  a  pessoas  do  seu  conhecimento,  no

presupposto de ser para matar ratos; e é este o veneno quasi só conhecido do povo,

principalmente  das  aldêas;  por  isso  d’elle  se  servem  muitos  para  fins  sinistros,

quando o diabo os tenta; se o não podessem haver, seriam frequentes vezes evitadas

grandes desgraças. (RUL, III, nº 39 [2940], 16 de Maio de 1844)

Em outra notícia do quarto volume39, uma mulher grávida suicida-se com a substância

e o periódico lembra que “mais de uma vez temos lembrado a necessidade de se não vender o

arsenico, o mais popular de todos os venenos, e o veneno por excellencia entre nós, tão sem

cautella como sempre até agora se tem feito” (RUL, IV, nº 3 [3261], 8 de Agosto de 1844). A

notícia seguinte a esta, na mesma edição, vai citar o caso de um caixeiro de um armazém de

arrecadação de fazendas que toma a dose do rosalgar com a finalidade de “liquidar contas

com o patrão era ainda em cima obrigal-o a pagar-lhe o enterro”. Conclui que 

Seria porém conveniente examinar-se,  e punir-se severamente,  quem ministrou o

arsenico, ingrediente entre nós communissimo para taes emprezas.  Já se fecharam

os arcos das aguas livres, e, desde então teem notavelmente diminuido os suicídios,

uma  disposição  igualmente  philanthropica  e  severamente  executada,  deveria

tambem impossibilitar esta maldicta tentação dos suicidas, o arsenico. (RUL, IV, nº

3 [3262], 8 de Agosto de 1844, grifo nosso)

O que se percebe é que além da preocupação com a venda do arsênico, retorna ao

assunto os Arcos das Águas Livres, agora com sua passagem fechada, que por esse motivo,

supostamente, teria diminuído a quantidade de suicídios. Não há, todavia, estatísticas para

comprovar.  Proibir  transeuntes  nos  Arcos  ou  dificultar  o  acesso  ao  arsênico  não

necessariamente  teria  algum efeito  real  nas  estatísticas  do suicídio  em Portugal,  afinal,  a

escolha  do  método  vai  depender  da  sua  disponibilidade  no  local.  Stengel  cita  que,  na

Inglaterra, os suicídios com armas de fogo são raros visto que a posse de armas sem licença

especial é proibida. Nos Estados Unidos, entretanto, onde armas de fogo são vendidas em

lojas de departamentos e as restrições são inexistentes ou ignoradas, o suicídio com armas de

fogo são  comuns,  vulgares  (STENGEL,  1980,  p.39).  Conclui-se  que  estaria  mais  correto
39 O quarto volume é composto pelas edições de 25 de Julho de 1844 até 19 de Junho de 1845. Foram usadas

para essa análise as notícias: 3224, 3230, 3231, 3240, 3252, 3261, 3262, 3404, 3499, 3559, 3570, 3614, 3639,
3804, 3805, 3806, 3838, 3860, 4034, 4125, 4184, 4199, 4213, 4311 e 4312. O índice da revista pode ser
acessado pelo link: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1844-1845/INDICES/%C3%8Dndice
%201844.pdf último acesso: 24/08/2016

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1844-1845/INDICES/%C3%8Dndice%201844.pdf
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1844-1845/INDICES/%C3%8Dndice%201844.pdf
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pensar que uma pessoa motivada a terminar com sua própria vida, provavelmente, chegaria as

vias de fato independentemente do meio e, assim sendo, regular o arsênico e o acesso aos

Arcos seria mais uma medida paliativa que disfarça o problema sem, realmente, resolver.

Partindo para os volumes seguintes da revista, do quinto ao sétimo (26 de Maio de

1845  até  2  de  Novembro  de  1848),  já  fora  da  pena  de  Castilho,  notar-se-á  que  não  se

encontram nos índices nenhuma notícia ou relatos sobre suicídios. Do oitavo tomo ao décimo

segundo (9 de Novembro de 1848 até 16 de Junho de 1853) constam dez casos, contando o

suicídio de nove homens e uma única mulher40.

Em caso do oitavo volume, o suicídio de um homem rico com uma fortuna avaliada

em perto de setenta contos de réis, distingue-se de muitos outros as rotulações prévias com

adjetivos como “infeliz” ou “desgraçado”, que não aparecem no texto que, ainda, se conclui

com um “se a narração d’este facto contém em si uma licção, sem ofensa da memoria do que

lhe  serve  de exemplo,  fazemos votos  para  que aproveite”  (RUL,  VIII,  nº  13[214],  1º  de

Fevereiro de 1849).  Esse cuidado com a memória do rico suicida,  que não é  muito bem

compartilhado na grande maioria das outras notícias, pode se explicar, talvez, pela posição do

sujeito na hierarquia social visto que ele não é estendido, por exemplo, a um pai de três filhos

que suicidou-se  com um tiro  e  “diz-se  que  o  infeliz encostára  a  bocca  da  espingarda  ao

pescoço, e a disparára” (RUL, XI, nº 1, 14 de Agosto de 1851, grifos nossos). Conclui, na

mesma notícia, que “é por certo lamentavel que estes actos, que podemos reputar oriundos do

desalento e de certa doença moral, sejam agora mais frequentes entre nós do que em tempos

ainda poucos remotos” (grifos nossos). Este julgamento de caráter, contudo, não aparece na

notícia anterior.

Por fim, na última notícia sobre uma morte-voluntária no décimo segundo tomo da

Revista  Universal  Lisbonense,  vai,  justamente,  narrar  a  de  um literato  que  “se matou no

princípio de abril, pendurando-se n’um laço, armado e suspenso n’um troço de páu collocado

por  cima  da  porta  da  sua  livraria”.  Conforme segue  a  notícia,  escritor  e  historiador  que

publicou 83 volumes, Mr. Saint-Edme chegou a um estado de miséria que o obrigou a vender

alguns de seus livros para poder pagar o jantar da noite e os instrumentos necessários para

executar o suicídio. “Não tendo dinheiro sufficiente para uma pistola certa, que não falhasse,

repugnando-lhe deitar-se a afogar, e querendo evitar a agonia lenta da asphyxia, decidiu-se

40 Do oitavo tomo, as notícias: 214, 253, 333, 468. Do nono: 121. Do décimo: 22. A partir do décimo primeiro
as notícias deixam de ser numeradas, passando a ser identificadas pelo número da edição e página. São elas.
No décimo primeiro: 1. p.11 (Suicidio.), 8. p. 11[95] (Suicídio Premeditado.), 28. p. 12[336] (Suicieio. [sic]).
Décimo segundo  ano:  2.  p.11-12[23-24]  (Suicidio  de  um litterato).  Os  índices  dos  volumes  podem ser
acessados pelo http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/RUL.htm último acesso: 24/08/2016

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/RUL.htm
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pelo modo porque acabou Pichegru,  a estrangulação...” (RUL, XII,   nº 2,  22 de Julho de

1852).

Entre  as  breves  conclusões  que  se  pode  tirar  da  leitura  das  duas  revistas  aqui

trabalhadas, apesar de haver distinções no tratamento utilizado tanto no que se refere ao ato

do suicídio, quanto da pessoa suicida, este era um assunto até bastante abordado nos dois

periódicos. O que se percebe, também, é que, se o texto assume uma vertente mais literária do

que informativo-jornalística – vertente literária essa que se mostra mais presente na Revista

Contemporânea de Portugal e Brazil do que na  Revista Universal Lisbonense –,  é possível

que o tratamento dado a ele seja mais brando e até justificável como nos casos de “dores por

amor”. Isto fica bem claro, inclusive, na matéria da Universal Lisbonense que narra o caso do

castelhanito que amava e era correspondido apesar de não poder consumar o seu amor, sendo,

este, o único exemplo de suicídio “heroico” desse periódico. O que se pode perceber, ainda, é

a presença forte da religiosidade na sociedade portuguesa e o modo como isso vai interferir no

tratamento dado ao suicídio, apresentado como um pecado moral e que deve ser punido com a

negação da sepultura em solo dito sagrado. Ainda que os cemitérios já fossem municipais e

parcialmente fora do controle da Igreja, pede-se a separação dos cadáveres de suicidas que

não poderiam dividir o espaço com os outros fiéis católicos.

3 – Camilo, o suicídio e o deixar-se morrer em Amor de Perdição

Cante uma canção desconhecida
Poisoning with hope the hearts around you

Plante mais lembranças na sua vida
Death is calling you (Now or never!)

Nada além do amor é o que parece
Please the ones you love before you miss'em

Toda a minha dor na minha prece
Win my chances back cause

Life is short but it's never late!
(Angra – Late Redemption)

Camilo Castelo Branco, certamente, está entre os escritores mais proeminentes de toda

a literatura de língua portuguesa. Foi ele, aliás, um dos primeiros intelectuais em Portugal a

encarar o ofício de escritor como um full time job, de onde tirava todo o seu sustento. Não é

de se estranhar,  portanto,  que seja  o nome por  trás  de tão vasta  obra e  “o fato de haver

cultivado várias espécies ou gêneros literários, como a poesia, o romance, a novela, o conto e

o teatro, entre os de maior importância, e o folhetim, o jornalismo, a historiografia, a polêmica
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e a epistolografia, entre os que se situam em plano secundário” (IANNONE, 1993, p.12).

Sendo, então, figura de tamanha importância para a literatura portuguesa, não poderia ficar de

fora dos manuais de história da literatura. Massaud Moisés, em A Literatura Portuguesa, ao

escrever sobre o segundo momento do Romantismo, este de que Camilo fez parte, pontua:

Embora o Ultra-Romantismo se coadune essencialmente com a poesia, muitos dos

seus ingredientes também são expressos em prosa. Muda, porém, o local onde se

passam os acontecimentos: a poesia localiza-se predominantemente em Coimbra, a

prosa  deriva  do  ambiente  hipersensível  do  Porto  nos  anos  seguintes  a  1850.

Representa-a sobretudo Camilo Castelo Branco, em cujas novelas se condensam não

poucas  matrizes  ultra-românticas,  resultantes  de  sua  aventuresca  existência  de

donjuan e do clima literário e social respirado nas andanças portuenses. Ele e Soares

dos Passos constituem, cada qual em seu gênero e a seu modo, as grandes figuras do

Ultra-Romantismo português. (MOISES, 1997, p. 143-144).

Dedicará,  ainda,  nas  páginas  seguintes,  mais  sete  laudas  de  seu  livro  em  um

subcapítulo  sobre  o  próprio.  Em  o  História  da  Literatura  Portuguesa,  de  António  José

Saraiva e Óscar Lopes, o escritor não é tratado pelos críticos com menos destaque:

Há  uma  personalidade  que  domina  a  segunda  geração  romântica  e  que  pode

considerar-se como o seu representante típico e superior, quer pelo temperamento,

quer pelo caudal  da sua obra e  pelo extenso público a quem interessou: Camilo

Castelo Branco (1825-90).

O  conjunto  da  sua  obra  exprime  bem  um espírito  ainda  algo  retardatàriamente

apetrechado de uma cultura e  sensibilidade correspondentes  à  fase europeia pré-

romântica  de  luta  contra  as  últimas  prepotências  feudais.  A  persistência  dos

morgadios e de velhos preconceitos de classe em Portugal, particularmente na região

de Entre Douro e Minho, até passante de meados do século XIX, explica muito do

seu aspecto arcaico, relativamente a evolução da literatura ocidental europeia sua

contemporânea.  Mas  o  seu  inconformismo  define-se  também,  biográfica  e

literàriamente, numa antipatia já tìpicamente romântica em relação à alta burguesia,

ao  brasileiro,  ao  titular  do Constitucionalismo,  à  caça  do lucro  e  do dote.  Essa

antipatia  exprime-se  pela  caricatura,  pelo  traço  grosso,  pois  Camilo  nem supera

culturalmente o seu meio, nem pode profissionalmente dispensar o público burguês,

e tem portanto de adaptar-se de algum modo aos seus preceitos morais, religiosos,

estéticos, ideológicos em geral. […] No entanto, a sua obra traz até nós o palpitar

humano das províncias nortenhas no seu tempo, com uma vida que nenhum outro

ficcionista voltou a captar. É o nosso grande mestre da narrativa densa, rápida, de
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objectividade inteiramente persuasiva, nas melhores páginas que escreveu. (1956,

p.761-762)

Como  já  assinalado,  de  tão  vasta  obra,  há  de  ser  como  novelista/romancista  que

Camilo vai se notabilizar e se solidificar. Esta produção, a crítica literária de Portugal e do

Brasil,  como  de  acordo  com  Carlos  Alberto  Iannone  (1993),  costuma  dividir,  de  forma

sintetizada e de acordo com a sua tendência, em três ou quatro tipos básicos. No primeiro

grupo, estão as novelas históricas (Luta de Gigantes, 1865; O Santo da Montanha, 1866; O

Judeu, 1866;  O Senhor do Paço de Ninães, 1868;  O Regicida, 1874;  A Filha do Regicida,

1875; A Caveira do Mártir, 1875-1876). Segundo Massaud, “enquadram-se entre as de caráter

histórico  simplesmente  porque  se  passam em  tempos  recuados:  em  verdade,  a  poderosa

imaginação  de  Camilo  proibia-o  de  subordinar-se  ao  documento,  como  pedia  a  norma

tacitamente aceita por aqueles que tentavam o gênero” (MOISES, 1997, p.146). Para Jacinto

Prado Coelho,  “o  novelista  tinha  o  prazer  de  aproveitar  elementos  curiosos  colhidos  em

leituras pessoais, oferecendo ao leitor condimentos novos, particularidades de mentalidade e

estilo  de  vida  de  épocas  recuadas”  (1983,  p.30),  ainda  que,  todavia,  sua  imaginação e  a

fantasia  inserida  na  escrita  estivessem sobrepostas  aos  documentos  e  fatos  históricos.  O

segundo  grupo  de  novelas  seria  composto  pelas  satíricas/humorísticas  (O  que  fazem  as

Mulheres,  1858; Aventuras  de  Basílio  Fernandes  Enxertado,  1863;  A Queda  Dum  Anjo,

1866), “que também patenteiam dominadoramente o seu sentido cômico, traduzindo-se por

diversos modos: pela graça, pelo espírito, pela ironia, pela sátira ou sarcasmo” (XAVIER apud

IANNONE, 1993, p.12). Dando sequência, o terceiro grupo seria composto das novelas de

aventura, terror e mistério, “em que predominariam a imaginação sobre a sensibilidade do

autor” (1993, p.12) (Os Mistérios de Lisboa, 1854; Livro Negro do Padre Dinis, 1855; Coisas

Espantosas,  1862; O Esqueleto,  1865;  O Demônio do Ouro,  1873-1874),  “com vistas  de

agradar  o  público  da  época,  entusiasmado  apreciador  das  quilométricas  narrativas

folhetinescas”  (MOISES,  1997,  p.147).  Enfim,  para  o  quarto  grupo  estariam as  novelas

passionais (Onde Está a Felicidade?,  1856;  Um Homem de Brios,  1856;  Carlota Ângela,

1858; Um Romance de Um Homem Rico, 1861; Estrelas Funestas, 1862; Amor de Perdição,

1862; Estrelas Propícias, 1863; Amor de Salvação, 1864; Memórias de Guilherme do Amaral,

1865; A Doida do Candal, 1867; O Retrato de Ricardina, 1868; A Mulher Fatal, 1870, etc).

Deste último grande grupo, do qual “gira toda a importância de Camilo” (MOISÉS, 1997),

verifica-se que ela 
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parte  sempre  duma  situação  única  para  estabelecer  em  cada  narrativa  uma  das

inúmeras variações que lhe estão implícitas: sempre o amor impossível e superior,

ou marginal aos preconceitos sociais, que brota do mais fundo da carne e da alma,

levando ao desvario os apaixonados com as promessas duma bem-aventurança via

de regra malograda (MOISÉS, 1997, p.147).

Sua quantidade de obras e  o  interesse dos críticos e intelectuais  tanto portugueses

como brasileiros  por  Camilo  fez  com que “o autor  de  Amor de  Salvação seja,  dentre  os

escritores portugueses do século XIX e XX, ao lado de Eça de Queirós e Fernando Pessoa, o

que apresenta bibliografia mais ampla” (IANNONE, 1993, p.14). Todavia, a maior parte dessa

bibliografia sobre Camilo diz mais a respeito da vida do escritor do que sobre suas obras,

deixando o  texto  das  novelas  para  um plano crítico  secundário.  No máximo,  estas  obras

tentam  explicar  a  origem  de  certas  passagens  e  momentos  dos  romances  partindo  da

conturbada vida de seu escritor. Sobre isso, José Régio afirma que “vasta é a bibliografia

sobre Camilo, diminuta a que verdadeiramente considera a sua obra como obra de arte: essa

realidade concreta, objetiva, que é possível considerarmos independente  – e da qual podemos

até partir para o autor, em vez de partirmos do autor para ela. (RÉGIO, 1964, p. 81). Deste

primeiro  grupo,  mais  interessado  na  vida  do  que  na  novela,  cita-se:  O  Romance  do

Romancista,  A Primeira mulher de Camilo e, também, o  Notas Sobre o Amor de Perdição,

ambos de Alberto Pimentel;  Camilo,  O Romance de Sua Vida e de Sua Obra,  por Gentil

Marques; Camilo e O Amor de Perdição, de Oldemiro César; Camilo, A Obra e o Homem, de

João Bigote Chorão; Camilo Compreendido, de Gondin da Fonseca, entre outros41. Para este

trabalho, todavia, sinto que seja mais do que necessário citar, apenas, o rápido parágrafo da

biografia da vida do escritor conforme aparece em A Literatura Portuguesa:

Nasceu em Lisboa, em 1825. Órfão de pai e mãe aos dez anos, segue para Trás-os-

Montes a viver com uma tia e depois com uma irmã, época em que estuda com o Pe.

Azevedo. Aos dezesseis anos,  casa-se com a aldeã Joaquina Pereira,  mas logo a

abandona em companhia da filha, e vai para o Porto e Coimbra tentar em vão o

curso de Medicina. Em 1848, instala-se definitivamente no Porto, depois de breve

passagem  por  Vila  Real  (Trás-os-Montes),  onde  entretém  paixão  amorosa  com

Patrícia Emília. Entrega-se à vida literária e às aventuras amorosas, incluindo o caso

com a freira Isabel Cândida. Em meio à volubilidade sentimental, nos anos de 1850-

1852 mergulha numa grave crise religiosa que o impele a experimentar a reclusão

num seminário. Conhece Ana Plácido e apaixona-se, mas deve esperar anos pela

41 Alguns dos títulos foram citados por Iannone em A Persuasão da Novela Passional Camiliana (1993, p.14-
15), outros adicionei por minhas próprias leituras.
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consumação de seus desejos. Em 1851, publica Anátema, dando início à sua carreira

de novelista. Em 1858, Ana Plácido separa-se do marido e vai morar com Camilo:

processados  por  crime  de  adultério,  são  presos  na  cadeia  da  Relação  do  Porto,

julgados e absolvidos. O escândalo traz notoriedade a Camilo, que a publicação do

Amor de Perdição (1862) confirma e acentua. Depois de curta estada em Lisboa,

segue para S. Miguel de Seide em 1864, a viver na quinta que Ana Plácido herdara

do marido. Obrigado a sustentar mulher e três filhos, um dos quais do casamento

anterior  de  Ana  Plácido,  Camilo  passa  a  trabalhar  incansavelmente,  apesar  dos

desgostos familiares (um filho demente e outro doidivanas) e dos sofrimentos que a

sífilis começava a lhe causar, determinando-lhe a perda progressiva da vista até fazê-

lo cego. Estafado, torturado, roído pela moléstia, Camilo suicidava-se a 1º de junho

de 1890, quando já gozava de largo prestígio como homem de letras.  (MOISÉS,

1997, p.145-146)

Há de se considerar, entretanto, como lembra Jacinto do Prado Coelho em Introdução

ao  Estudo  da  Novela  Camiliana, que  o  confronto  entre  obra-biografia  não  prejudica  a

recepção  do  texto  como  obra  literária  e,  pelo  contrário,  “enriquece-o  de  sentido,  de

conotações  pertinentes.  Mais  ainda:  permite  captar  melhor  a  sua  coerência  estrutural”.

(COELHO, 1982, Vol I, p.35). Chega a concluir o mesmo autor que “em casos como o de

Camilo a leitura fica enriquecida por um modo de intertextualidade que nos situa entre (com)

o ‘texto’ da vida vivida e o texto da obra em que ela se transpõe ou configura. Os significados

ganham conotações novas pelo conhecimento dos ‘referentes’ avocados na diegese; acedemos

assim a um jogo de verdade e fingimento, em que os mitos da ficção se confundem com os

mitos da biografia” (COELHO, 1982, Vol I, p.28). Abel Barros Baptista, em Futilidade da

Novela (2012, p.251), completa a ideia: 

A tradição da exegese camiliana formou-se para deixar em legado um protocolo de

leitura, um conjunto de regras ou constrangimentos, que obrigam a crítica camiliana

a passar pelas questões tão incômodas como incontornáveis da articulação vida e

obra, biografia e autobiografia, autor textual e autor empírico, verdade e invenção,

memória e imaginação, com estes ou com outros termos, mas redundando sempre na

repetição  do  mesmo e  único  problema,  o  do  nome de  Camilo,  da  entidade  que

designa e da natureza específica dessa designação. 

Pode-se colocar em questão, todavia, que “a veracidade das histórias que narra é algo

que  também  não  fica  muito  claro,  tanto  nas  de  cariz  histórico  como  nas  de  temas

contemporâneos” e que “à verdade histórica juntam-se sempre laicos de fantasia e as provas
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documentais que exibe não são mais do que um ponto de partida para exercer a sua vocação

de ficcionista” (REIS; PIRES, 1993, p.193). Camilo, ao escrever suas novelas, além de se

colocar na atitude de narrador da história, costuma afirmar nos prefácios que ela se baseia em

recordações  pessoais  ou  depoimentos  de  conhecidos.  Todavia,  “sabe-se  que  os  novelistas

românticos costumam ‘revelar’ ao leitor, numa introdução, as pretensas circunstâncias em que

a história que vão narrar  lhes chegou ao conhecimento.  Camilo faz o mesmo: um amigo

providencial, um velho manuscrito achado onde menos se esperava [...]” (COELHO, 1983, II

p.301). No caso de Amor de Perdição, por exemplo, 

sabe-se que em Agosto de 1860 Camilo esteve em Vila Real mais uma vez; aí a tia

Rita Emilia lhe terá contado “a história de seu avô assassinado, de seu tio morto no

degredo, de seu pai levado pela demência a uma congestão cerebral”. Nasceu talvez

nesse momento, em que Camilo antevia o próprio futuro negro, a ideia de escrever a

biografia  de Simão.  D.  Rita  Emília  deu-lhe a certidão de  nascimento do tio.  No

cárcere, em fins de 1860 ou começos de 1861, Camilo pediu ao sr. Dias, preso que

acumulava as funções de escrevente e mestre-escola, que procurasse nos livros da

Relação a notícia da prisão de Simão Botelho. Não contente com isso, terá recorrido

a  fontes  orais:  “Pedi  aos  contemporâneos  que  o  conheceram (declara  ainda  nas

Memórias do Cárcere) notícias e miudezas, a fim de entrar de consciência naquele

trabalho”. (COELHO, 1983, II p.304)

Essa tradição revisionista que se montou sobre a obra camiliana, veio a confirmar,

entretanto,  o  óbvio:  o  gênio  criativo  do  escritor  modifica  a  história  conforme  lhe  apraz.

Diálogos imaginados; cartas expostas na novela de cunho apenas literário; e as cenas de maior

destaque  da  história,  como  a  morte  de  Simão  e  o  suicídio  de  Mariana  completamente

ficcionais:  “das outras figuras de primeiro plano da novela não reza a História. Nenhuma

Teresa de Albuquerque, filha de Tadeu de Albuquerque, existiu em Viseu no tempo de Simão

[…]. Nada prova também a existência de Mariana: nenhuma mulher com esse nome consta da

relação dos  passageiros  da  nau Conceição  e  Santo  António”  (COELHO, 1983,  II  p.309).

“Camilo vai colorir a história com tintas da fantasia romanesca”. 

Se esse primeiro grupo de textos sobre Camilo vai pensar essa ponte entre a vida do

escritor e a obra do mesmo, o segundo grupo dos trabalhos é aquele de valor crítico, que

pensa o romance e a novela em si, não a delegando para um plano secundário. Além de alguns

que já foram citados, como o Introdução ao Estudo da Novela Camiliana, de Jacinto do Prado

Coelho, outros como Espiritualidade e Arte de Camilo, de A. do Prado Coelho; Futilidade da
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Novela  e  Camilo  e  a  revolução  camiliana,  de  Abel  Barros  Baptista;  Subsídio  para  uma

interpretação da Novelística camiliana e Dicionário de Camilo Castelo Branco, de Alexandre

Cabral,  entre  diversos  outros  dicionários  de  literatura  e  livros  sobre  o  Romantismo  em

Portugal.  Para  este  trabalho,  esse  conjunto  de  obras  vai  se  fazer  presente  para  nortear  a

pesquisa, ainda que essas obras não abordem diretamente o aspecto que foi proposto para esta

análise crítica do Amor de Perdição, pensando o tema do suicídio e o deixar-se morrer, que

seguirá nas próximas páginas deste capítulo.

Sobre  Camilo  Castelo  Branco,  ainda,  conclui-se  que  em  muitas  de  suas  novelas

conseguiu descrever a vida e a sociedade portuense de seu tempo: “as descrições de costumes

populares ou da baixa burguesia as conversas, falas e disputas entre gente de bruta ou humilde

condição, as cenas de emboscada ou assassínios, assaltos, ou raptos, atrocidades ou mortes”

(RÉGIO, 1964, p.111), mostrando que a obra de ficção vai além do mero entretenimento para

também se configurar num tipo de obra documental. Luis de Almeida Braga, em conferência

realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e posteriormente publicada em livro com

o título de O Significado Nacional da Obra de Camilo, chega em conclusões semelhantes:

Quem deseje conhecer o nosso povo daquela idade, seu modo de ser peculiar, seu

estado social,  seus hábitos e vícios,  hade ir gostosamente enfronhar-se na leitura

ardente  das  cem  novelas  de  Camilo.  [...]  Poucos  livros,  como  êsses,  darão  o

sentimento dum contacto tão directo e imediato com a alma portuguesa. O que faz a

beleza de tais romances, é sentir-se dentro deles viver e palpitar a luz e a voz de

Portugal. (1923, p.16;21)

Dito isto, então, verifica-se que “a notoriedade de um escritor basta, muitas vezes, para

caracterizar uma sociedade” e “assim o romancista se tornou o espelho, à maneira dos grandes

escritores clássicos, do espírito do século, da sua sensibilidade e da sua cultura” (BRAGA,

1923, p.12). Camilo era um bom representante do seu tempo, conforme mostra sua obra e de

acordo com os críticos e, assim sendo, sua fama percorreu os séculos em uma terra “onde as

manifestações  literárias,  passadas  a  hora  do  ócio  que  aligeiram,  logo  são  mortas  e

esquecidas”. Estudar a obra camiliana, então, é dar um passeio pelos anos oitocentos para

pensar a história, a vida e a sociedade em novelas que atingiram grande popularidade entre

seus contemporâneos e que resultou em grande sucesso que o autor conquistou ainda em vida.

Todavia,  esse  sucesso de  um dos  maiores  autores  de  língua portuguesa  parece  esquecido

quando  críticos  como  Maria  Alzira  Seixo,  em  estudo  intitulado  “Ler  Camilo  Hoje”,

trabalhando a recepção da obra camiliana no final do século XX (o estudo foi publicado em



72

1986),  chega  à  conclusão  de  que  atualmente  não  se  lê  Camilo.  A autora  vai  basear  sua

conclusão na ideia de que entre os romances camilianos que foram reeditados nos últimos

anos, esses, aliás, restritos a títulos como Amor de Perdição, A Queda dum Anjo, A Brasileira

de Prazins e etc, nenhum deles apareceu alguma vez em uma lista dos livros “mais vendidos”

ou precisou de uma rápida reedição por ter sido esgotada a anterior (SEIXO, 1993, p.237).

Observando o que se passa nos “meios ditos intelectuais”, a autora ainda trabalha a ideia de

que apesar de Camilo estar sendo cada vez menos lido, ele continua bastante citado: “digamos

que, para o intelectual, é de bom tom mostrar que conhece Camilo – mas que nunca será visto

na praia ou no café com um romance de Camilo na mão” (1993, p.238). Há de se notar, como

a autora conclui, no mesmo trabalho, que “o que é importante verificar, no entanto, é que a

tutela de Camilo se alçou a mito na consideração da ficção portuguesa contemporânea – e

nenhuma crítica  de  bom tom histórico-literário,  ou  de  seu  arremedo,  estudará  Augustina,

Carlos de Oliveira, Cardoso Pires, Fernanda Botelho, por exemplo, sem lhe apontar a ligação

camiliana” (1993, p.238-239). Direcionando as suas considerações finais, Maria Alzira Seixo

pensa que não se pode ignorar uma verdade essencial em nossa sociedade: as pessoas leem

pouco e isso não está restrito a um ou outro meio social. Além disso, também afeta o meio

estudantil, o docente, o intelectual e o artístico. Todavia, ainda que a obra de qualquer autor

tenha saído do mainstream –  seja ele o acadêmico ou o editoral –, isso não significa que a

obra perca seu valor ou seu interesse. Sobre o Amor de Perdição, novela neste trabalho em

destaque, diz Miguel de Unamuno, ensaísta e filósofo espanhol aqui já citado, que é “a novela

de paixão amorosa mais intensa e mais profunda que se escreveu na Península e um dos

poucos livros representativos da nossa comum alma ibérica” (UNAMUNO, 2012, p.19). É a

importância dada ao Amor de Perdição, seja por Unamuno ou seja por tantos outros críticos,

um dos motivos do seu protagonismo neste trabalho.

3.1  Amor  de  Perdição –  o  romantismo  e  o  suicídio  na  novela  passional

camiliana

Uma das coisas que transparecem na obra camiliana é que, para o novelista, um dos

problemas centrais da vida era, justamente, o amor. Assim, teve na novela passional um dos

seus domínios e, podemos dizer, com o respeito de opiniões contrárias, que gira em torno

desse eixo boa parte da importância de Camilo como romancista. Obviamente, é claro, sem
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pretender  reduzir  o  escritor  como  apenas  um  novelista  passional.  Idiossincraticamente,

contudo, “não era o amor feliz, idílico e repousado que principalmente lhe interessava (esse

dava  apenas  algumas  páginas  de  vocação  e  novelas  curtas  como  nos  Doze  Casamentos

Felizes), mas o amor tenso e combativo, que vence obstáculos, se debate em angústia, teima,

em último caso, na resistência passiva, e acaba por sublimar-se na sombra do convento ou nas

torturas da morte lenta” (COELHO, 1982, Vol I, p.394). Apesar do módulo central da história

camiliana passional permanecer o mesmo, como observam diversos críticos (COELHO, 1982;

MOISES, 1997; REIS; PIRES, 1993), ou seja, sempre partindo de uma situação única que vai

estabelecer em cada uma das novelas uma das diversas variações: ora o amor impossível e

superior; ora o amor marginal aos preconceitos sociais, quase que regularmente levando os

apaixonados à não realização amorosa. 

Desde as suas primeiras novelas – as de 1848 – Camilo nos transporta a um clima

psicológico  em  que  dominam  as  desgraças  amorosas,  os  destinos  cruéis,  as

vinganças  terríveis  e  os  remorsos  que  matam.  O  Anátema é  a  história  de  dois

amantes separados para sempre e condenados ao infortúnio pela acção dum homem

maquiavélico. Esta história há-de repeti-la muitas vezes: nas suas linhas gerais é a

história do Amor de Perdição. Nos Mistérios de Lisboa e no Livro Negro acumulam-

se os casos de amores infelizes: aí o conflito sentimental redunda em melodrama.

(COELHO, 1982, Vol I, p.395)

Esse amor infeliz, recíproco ou desgraçado, que recheia  Amor de Perdição e outras

novelas  passionais  camilianas,  se  explica  da  seguinte  forma:  se  essa  união  entre  os  dois

amantes  é  consequência  da  paixão  e  não  de  convenção  social,  a  paixão  vai  invocar

necessariamente a morte, o desejo de morrer ou, de fato, o suicídio. Essa saída pela morte-

voluntária como resolução de problemas amorosos, questão muito presente no romantismo

literário e sempre lembrada – ainda que de passagem e sem muita profundidade – em manuais

e  dicionários  literários,  costuma  atribuir  a  Werther,  personagem de  Goethe,  do  romance

epistolar publicado em 1774, o fato do suicídio ter “se tornado vulgar, seja na forma direta e

violenta, mediante o emprego dum revólver ou outro instrumento semelhante, seja na forma

indireta, uma espécie de morte em câmara-lenta” (MOISES, 1997, p. 117). Podemos pensar,

logo, nas personagens Mariana, que, de fato, se suicida, e, do outro lado, em Simão e Teresa,

que se matam “em câmara-lenta”… ou melhor, deixam-se morrer. 

Voltemos para Werther com a finalidade de compreender essa saída pela morte para os

amores impossíveis que ele “vulgariza”. Da mesma forma que em Amor de Perdição, temos
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dois triângulos amorosos, o primeiro, inicialmente, constituído por Teresa, Simão e Baltasar, o

segundo, a partir da morte de Baltasar e da permanência de Teresa no convento e Simão em

direção ao degredo, forma-se outra perspetiva amorosa na novela, aproximando Mariana a

Simão. Já em  Sofrimentos do Jovem Werther, o triângulo amoroso funciona entre Werther,

Charlotte  e  Albert.  Resumindo  de  forma  grosseira  a  sinopse  do  romance,  Werther  é

apaixonado por Charlotte e sua vida passa a se resumir a esta profunda paixão, que, todavia,

não pode ser consumada ainda que seja correspondida de alguma forma: Charlotte é noiva de

Albert e a ele é fiel. Em diversas passagens Werther defende o suicídio como saída para os

problemas, o que, também, vai premeditar o final do romance. A passagem mais relevante

sobre o assunto, em que Werther defende apaixonadamente o suicídio, aparece em discussão

com Albert, que se inicia após Werther encostar a boca de uma pistola à têmpora direita:

-  Chamas  a  essa  atitude  uma  covardia?  Suplico-te,  não  te  deixes  guiar  por

aparências. Chamarás, por acaso, covarde a um povo que, cansado de gemer sob o

insuportável  jugo  de  um tirano,  um dia,  enfim,  se  levanta  e  rebenta  as  cadeias

opressoras? A um homem que vendo o fogo devorar a sua casa, envida as forças

todas do seu ser, e arrasta para longe cargas que em circunstâncias comuns não seria

capaz sequer de convelir? A um que na fúria provocada por torpe contumélia luta

com seis, e consegue vencê-los? Chamarás covardes a esses homens? […] A verdade

é que não temos o direito de julgar uma coisa senão depois de a havermos sentido. A

natureza humana – prossegui – tem limites. Pode suportar, até certo ponto, a alegria,

a mágoa, a dor, mas sucumbe todas as vezes que elas forem ultrapassadas. A questão

não é saber se um é fraco ou forte, mas se é capaz de suportar a medida dos seus

sofrimentos, pouco importa que sejam físicos ou morais. A meu juízo é tão absurdo

almagrar por covarde um homem que se suicida como apodar do mesmo epíteto o

que sucumbe a uma febre maligna. […] É inútil que um homem sereno e prudente

compreenda o estado do desventurado, e o aconselhe e exorte. É tão supervacâneo

como os esforços que faria  uma criatura sã para insuflar  saúde nos membros de

infeliz que, prostrado de doença grave, se estorce em dores, sozinho, no seu leito.

[…] A natureza não encontra a saída do labirinto de forças confusas e contraditórias,

e a vítima refugia-se na morte. Mal haja aquele que, assistindo a isso, seja capaz de

dizer:  tola,  se  tivesse  esperado,  se  deixasse  o  tempo  passar,  a  desesperação

abrandaria, e poderia noutro coração achar consolo. Seria o mesmo que dizer: louco,

morreu de febre! Se tivesse aguardado que se lhe restaurassem as forças, que se

aquietasse o tumulto do seu sangue comburente, tudo voltava à ordem anterior, e até

hoje viveria. (GOETHE, 2014, p.91-94) (grifos nossos)



75

Werther, como pode-se ver, possui uma certa atitude muito pra frente de seu tempo ao

defender  o  suicídio,  além  de,  é  claro,  advogar  em  causa  própria.  De  certa  forma,  até

resgatando ao assunto tratado uma certa atitude estóica. Albert, no diálogo, por outro lado,

representaria o senso comum:

seguramente,  ao menos aqui,  não tens razão em comparar  o  suicídio,  de que há

pouco se falava, com ações grandiosas, quando não devemos considerá-lo senão uma

fraqueza. Em verdade, é mais fácil morrer do que suportar resignadamente uma vida

cheia de tormentos.  (GOETHE, 2014, p.91)

Todavia, poucos são os teóricos que defendem o suicídio como um ato de covardia ou

fraqueza. Aceita-se, geralmente e contemporaneamente, que a morte-voluntária parte, sim, de

um ato que é premeditado; resultado de uma ação e não da passividade onde o suicida sabe do

caráter da irreversibilidade do suicídio. Nas exatas palavras de Solomon:

Há diferenças sutis, mas importantes entre querer estar morto, querer morrer e querer

se matar. A maioria das pessoas tem, de tempos em tempos, o desejo de estar morto,

anulado,  além da dor.  Na depressão,  muitos querem morrer,  fazer  uma passagem

concreta do estado em que se encontram para se libertar das aflições da consciência.

Querer se matar,  contudo, requer um nível  extra de paixão e uma certa violência

direcionada. O suicídio não é resultado da passividade; é o resultado de uma ação.

Requer uma grande quantidade de energia e uma vontade forte, além de uma crença

na  permanência  do  momento  atual  e  pelo  menos  um  toque  de  impulsividade.

(SOLOMON, 2015, p.233)

Em suas cartas finais para Charlotte, Werther percebe que o único jeito para sair do

impasse em que se encontrava, preso dentro de um triângulo amoroso e preso em um amor

que jamais poderia ser consumado, era se matar. Ao contrário da situação que aparece em

Amor de Perdição  que é causada pelos familiares que se opõem ao casamento e, assim, à

consumação do amor de Teresa e Simão, o obstáculo de Werther é Albert. Na sua conclusão,

enxerga na ideia de tirar a sua própria vida o melhor caminho possível para realizar este amor

ou sair do controle dele:

Está  decidido,  Carlota,  quero  morrer.  Isto  te  escrevo,  sem exaltação  romântica,

despreocupado, na manhã do dia em que te verei pela última vez. Querida, quando

leres esta carta a sepultura há de cobrir os despojos do inquieto desventurado que,

nos derradeiros instantes de sua vida, não conhece nenhum prazer maior do que falar



76

contigo. […]  Não é por desespero, senão pela íntima convicção de que para mim

tudo está acabado, que determinei sacrificar-me por ti. Sim, Carlota, por que to hei

de ocultar? É necessário que um de nós três saia da vida, e prefiro que este seja eu.

Oh! Minha querida! Neste coração desmoronado muita vez vagou o anseio medonho

e tenebroso... assassinar o teu marido... assassinar-te a ti... suicidar-me... Então que

seja assim. (GOETHE, 2014, p.158-159)

O pensamento de Werther  aproxima-o do de Nietzsche,  na medida em que ambos

pensam no suicídio como um consolo ou como a possibilidade de resolução de problemas.

Diz Nietzsche que “o pensamento do suicídio é um forte consolo: com ele atravessamos mais

de uma noite ruim” (NIETZSCHE, 2012, p.60). Por sua vez, se aproxima também a Mariana

quando, sendo apresentada ao Simão, fala da possibilidade de seu pai, João da Cruz, este

ajudado por Domingos Botelho, pai do nosso herói, ter sido condenado por um crime42: 

– Muito agradecido lhe estou pelo bem que me deseja – disse Simão, comovido. –

Não sei o que lhe fiz para lhe merecer a sua amizade.

– Basta ver o que o seu paizinho fez pelo meu – disse ela, limpando as lágrimas. – O

que seria de mim, se ele me faltasse, e se fosse à forca como toda a gente dizia!…

Eu era ainda muito nova quando ele estava na enxovia. Teria treze anos; mas estava

resolvida a atirar-me ao poço, se ele fosse condenado à morte. Se o degredassem,

então ia com ele; ia morrer onde ele fosse morrer. Não há dia nenhum que eu não

peça a Deus que dê a seu pai tantos prazeres como estrelas tem o céu. (CASTELO

BRANCO, 1978, p.75) (grifos nossos)

Simão  e  Teresa  não  ficam  muito  longe  de  Mariana  ao  considerarem  que  só

conseguiriam  realizar  seus  desejos  e  consumar  o  seu  amor  na  morte.  Essa  busca  pela

realização de um amor ideal, que, todavia, não é aceito pela sociedade ou pela tirania familiar,

esta última, como conclui Marx (2006), uma forma de poder arbitrária que não foi derrubada

pela Revolução Francesa, regularmente vai desencadear sofrimentos que só se resolvem com

a  morte.  Teresa  revela  esse  pensamento  em  carta  para  Simão  Botelho,  entrega  que  foi

intermediada por uma mendiga para evitar maiores problemas com sua família, que era contra

o seu relacionamento com o filho de Domingos Botelho:

Quando metia o pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga, estendendo-lhe a

mão aberta  como quem pede  esmola,  e,  na  palma  da  mão,  um pequeno  papel.

Sobressaltou-se o moço; e, a poucos passos distante de sua casa, leu estas linhas:
42 Todas as passagens aqui utilizadas do Amor de Perdição foram retiradas da mesma edição, da Porto Editora, 

edição ilustrada de 1978.
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“Meu pai diz que vai me encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por

amor de ti. Não me esqueças tu, e achar-me-ás no convento, ou no Céu, sempre tua

do coração, e sempre leal. (1978, p. 29)

As primeiras tentações suicidas de Simão, esta que aparece como um tipo de violência

mal direcionada que o fez tomá-la para si, aparece ainda nos primeiros capítulos, quando está

de partida para Coimbra e sua conversa pela janela com Teresa é brutalmente interrompida.

Na  véspera  da  sua  ida  para  Coimbra,  estava  Simão  Botelho  despedindo-se  da

suspirosa  menina,  quando  subitamente  ela  foi  arrancada  da  janela.  O  alucinado

moço ouviu gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por

lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça; contorceu-se no seu quarto

como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar, na

impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e

projectos  de  vingança.  Com  o  amanhecer  esfriou-lhe  o  sangue  e  renasceu  a

esperança com os cálculos. (1978, p.29)

Simão, Mariana e Teresa: as três personagens desta novela camiliana, presas no dilema

que,  segundo  Alexandre  Cabral,  “esteve  sempre,  desde  os  primórdios  da  sua  actividade

literária, no centro das suas preocupações e dos seus sentimentos” (CABRAL, 1989, p. 621).

Entre as personagens secundárias de  Amor de Perdição, aparece, ainda, António da Veiga.

Este que também aposta na morte, de certa forma, para a resolução de problemas, ainda que

não necessariamente os seus,  podendo até  pensar  em enquadrá-lo na categoria  de suicida

altruísta de Durkheim, considerando a avançada idade de oitenta e três anos e que sua morte

traria um benefício para outro membro da sociedade, no caso, Simão. No suicídio altruista,

como  diferencia  Durkheim,  o  indivíduo  pode  ser  levado  ao  suicídio  por  um  excessivo

altruísmo e sentimento de dever. Acontece que Domingos Botelho se recusava a ajudar Simão

na cadeia e a permitir que sua esposa e suas filhas fizessem o mesmo, entregando Simão à

justiça que “não infama senão aquele que castiga” (1978, p.115). Simão, por sua vez, também

recusava  ajuda  da  família,  lembrando por  diversas  vezes  que  não tinha  família  e  o  mais

próximo que disso tinha era Mariana e João da Cruz. Quando a família soube que Simão tinha

sido condenado a morrer na forca, conforme a carta apresentada pelo narrador no capítulo

XII, as pessoas ilustres de Vila Real foram a Montezelos, onde estava Domingos Botelho,

junto com parentes de Lisboa para “protestar contra a infâmia, que tamanha ignomínia faria

recair sobre a família” e “a fim de obrigarem brandamente o pai a empregar o seu valimento
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na  salvação  do  filho  condenado.”  (1978,  p.115).  Quem  conseguiu,  mudar  a  cabeça  do

corregedor foi António da Veiga, com um ultimato usando sua própria vida:

Tínhamos nós um tio-avô, muito velho e venerando, chamado António da Veiga. Foi

este  quem  fez  o  milagre,  e  foi  assim:  Apresentou-se  a  meu  pai  e  disse-lhe:  –

Guardou-me Deus a vida até aos oitenta e três anos. – Poderei viver mais dois ou

três? Isto nem já é vida: mas foi-o, e honrada, e sem mancha até agora, e já agora há-

de assim acabar; meus olhos não hão-de ver a desonra de sua família. Domingos

Botelho, ou tu me prometes aqui de salvar teu filho da forca, ou eu na tua presença

me mato. – E, dizendo isto, apontava ao pescoço uma navalha de barba. Meu pai

teve-lhe mão do braço, e disse-lhe que Simão não seria enforcado. 

No dia seguinte, foi meu pai para o Porto, onde tinha muitos amigos na Relação, e

de lá para Lisboa. (1978, p.115)

O que se pode concluir, apenas com estas passagens, é que, só em Amor de Perdição,

muitos são os personagens que encontram na morte a resolução de problemas ou a saída para

as dificuldades da vida. Se o suicídio esteve sempre presente na produção literária camiliana,

como aposta Alexandre Cabral, é verdade que muitos são os escritos, sejam entre as cartas, os

folhetins ou os romances, que abordam a questão da morte-voluntária. Em folheto publicado

em  1880,  chamado  Suicida43,  contando  a  história  de  Elisa  Loeve-Weimar,  esposa  do

proprietário de  O Nacional e  amigo de Camilo,  José Joaquim Gonçalves  Basto,  e que se

suicidou no Porto com um tiro. Neste, Camilo usa de epígrafe uma passagem de Balzac e

conclui  o  texto  com a  mesma:   “Era  a  hora  bem-dita  ou  maldita  da  morte.  Abraçaste-a.

Descansas. numa das tuas cartas me escreveste há vinte anos, estas palavras de Balzac: Cada

suicida é um poema sublime de melancolia... Adeus! quando eu souber onde a caridade te

sepultou, irei levar-te um ramo de violetas.” (CASTELO BRANCO, 1990, p.1113). Em texto

anterior, de 1849, ao escrever sobre o suicídio de outro amigo seu, Jorge Artur de Oliveira

Pimentel, para a Eco Popular, pontua que “acima dos temperamentos está a moral religiosa. O

descrente vê no sepulcro, o remate da vida, além do sepulcro nada, para cá do sepulcro a

existência,  mas  a  existência  é-lhe  um inferno,  por  que  não  há-de  ele  lançar-se  ao  nada

impassível?” (apud CABRAL, 1989, p.621). Esta questão, Camilo parece resolver em outro

artigo  que leva  o nome de “O suicídio”,  publicado na  data  de  1852 em  O Cristianismo.

Escreve: “Não chamem ao suicídio o resultado de uma demência. O homem, que se mata, é

responsável da sua morte: é árbitro daquele ferro que empunha, daquele braço que ergue, e

43 O texto foi publicado originalmente em 1863, nas Noites de Lamego, com o título A Formosa das Violetas. O 
texto, todavia, apresenta algumas supressões de parágrafos e uma nova introdução.
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daquele  sangue  que  derrama”  (apud  CABRAL,  1989,  p.621).  No  Dicionário  de  Camilo

Castelo Branco, de Alexandre Cabral, outras passagens sobre suicídio em romances do autor

são lembradas,  como a  da personagem Gabriela,  em  Mistérios  de Fafe e  na conversa  de

Carlos Pereira com o narrador em A Mulher Fatal (1989, p.622). Em Memórias do Cárcere, o

narrador também vai assumir que:

O suicídio é-me ideia tão habitual, que já nem poesia nem grandeza tem para mim.

Logo  que  este  modo  de  morrer,  à  força  de  ser  meditado  e  premeditado,  se

desprestigiou, penso no suicídio como numa anasarca, se os intestinos me doem, ou

numa congestão cerebral, se me latejam as fontes. A este desprezo da morte bem de

seu o desprezo da vida. (apud CABRAL, 1989, p.622)

Lembrando que o autor viria a ser ele, também, um suicida, e, assim, encontram-se

passagens sobre o ato e o que o escritor pensava sobre a morte-voluntária em suas cartas.

Muita  dessas  passagens  foram,  inclusive,  levantadas  por  Alexandre  Cabral  no  já  citado

dicionário camiliano44. Podemos perceber, nesses trechos de Camilo sobre o suicídio, uma

visão muito pragmática, racional e lógica, que, por um acaso, aparenta ir na contramão da

conservacionalidade  que  ele  por  acaso  possa  ter  imposto  aos  seus  personagens,

principalmente Simão, em Amor de Perdição. Ao mesmo tempo, todavia, é possível pensar

que só o escritor, que seria capaz de ver o suicídio por essa ótica racional e pragmática, bem

como, também, como um possível  destino para a  vida,  seria  capaz de tornar  heróis  seus

personagens  através  do  suicídio.  Considerando  que  nos  capítulos  anteriores  tratou-se  a

questão da morte voluntária nos jornais que circulavam no século XIX, poderia ainda que

fossem  trabalhadas  aqui  algumas  dessas  passagens  para  pensá-las  pelo  viés  do  próprio

escritor, sem que isso fosse confundido com a crítica de Amor de Perdição ou que a vida do

autor tenha influenciado, de alguma forma, a obra. Todavia, há de se considerar, também, que

para um escritor que tenha dado fim na sua própria vida, seja praticamente axiomático que ele

vá sair em defesa do ato, da mesma forma que Werther advoga em causa própria na já citada

passagem em que ele dialoga com Albert, podendo, assim, deixar esta parte para um segundo

plano. 

44 São sete as cartas encontradas por Cabral que tratam o assunto. As duas primeiras, datadas de 1856 e 1858,
destinadas a José Barbosa e Silva, falam do grave prognóstico da doença nos olhos de Camilo e que este
sofria há 4 meses uma diplopia (visão dupla). “É horrível para quem não tem outra distração além da leitura”.
Na segunda, diz que a ideia do suicídio “nunca me visitou tão galharda e sedutora”. Nas outras cinco cartas,
entre 1885 e 1889, a doença já afetava seriamente a saúde de Camilo, que dizia contar com pouca vida e que
as complicações da sua doença incurável levam-o todos os dias ao suicídio. Na última, destinada a Tomás
Ribeiro, o escritor afirma que “Logo que de todo cegue, suicido-me”.  (CABRAL, 1989, p.621-622)
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3.2 – Simão…

Após  uma  breve  introdução  contando  a  história  de  Domingos  Botelho  e  D.  Rita

Preciosa, pais de Simão, o narrador já introduz o herói de Amor de Perdição pela descrição

que vai dividir os críticos da obra camiliana acerca da natureza e do caráter supostamente

assassino, somado ao  “gênio difícil” de Simão. A primeira queixa sobre o herói parte de

Manuel, seu irmão mais velho, de vinte e dois anos que frequenta o segundo ano jurídico e

que dividia casa em Coimbra com Simão, que, por sua vez, estuda humanidades na mesma

instituição. Lê-se:

O filho mais velho escreveu a seu pai queixando-se de não poder viver com seu

irmão, temeroso do génio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado

na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os

mais famosos perturbadores  da academia,  e  corre de noite  as  ruas  insultando os

habitantes e provocando-os à luta com assuadas. O corregedor admira a bravura de

seu filho Simão, e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o génio de seu

bizavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera Trás-os-Montes. 

Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes das

férias e vai a Viseu queixar-se, e pedir que lhe dê seu pai outro destino. D. Rita quer

que  seu  filho  seja  cadete  de  cavalaria.  De  Viseu  parte  para  Bragança  Manuel

Botelho, e justifica-se nobre dos quatro costados para ser cadete.

No  entanto,  Simão  recolhe  a  Viseu  com  os  exames  feitos  e  aprovados.  O  pai

maravilha-se do talento do filho, e desculpa-o da extravagância por amor do talento.

Pede-lhe explicações do seu mau viver com Manuel, e ele responde que seu irmão o

quer forçar a viver monasticamente. (1978, p. 22)

Os  problemas  de  Manuel  com  relação  a  Simão  não  parecem,  todavia,  sem

fundamentos. Na descrição de Simão dada pelo narrador, ele reforça que é completamente

avesso ao gênio da mãe e que é na plebe de Viseu que escolhe seus amigos. Suas irmãs, por

sua vez, temem-no, exceto pela mais nova, a querida de Simão, que, no decorrer da história,

passará a se comunicar com Teresa antes de esta ir para o convento.

Os quinze anos de  Simão têm aparências  de  vinte.  É forte  de compleição;  belo

homem com as feições de sua mãe, e a corpulência dela; mas de todo avesso em

génio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe os amigos e companheiros. Se D. Rita lhe

censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias, e mormente do

general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malquerença de
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sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher, e tomou parte no

desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirante Rita, a mais nova,

com quem ele  brincava  puerilmente,  e  a  quem obedecia,  se  lhe  ela  pedia,  com

meiguices de criança, que não andasse com pessoas mecânicas. (1978, p. 22-23)

Os problemas que Simão vai causar, são, também, provas de seu temperamento e de

sua índole. Ao fim de suas férias, ainda em Viseu, “um de seus criados tinha ido levar a beber

os machos, e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez

no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado; espancaram-no”

(1978, p.23). Simão que por ali passava, comprou a briga e, armado de um fueiro – um estaca

de madeira –, avançou contra e “partiu muitas cabeças” além de terminar de quebrar todos

cântaros. Fugiram os que podiam, que não se atreveram ao filho do corregedor, e os feridos

clamaram por justiça à porta de Domingos Botelho. Este, por sua vez, ordenou ao meirinho

que o prendesse mas Simão conseguiu fugir para Coimbra sem ser detido e com ajuda de D.

Rita, sua mãe, que lhe enviou dinheiro e mandou que lá esperasse o perdão do pai. 

Em Coimbra, a tempestuosa atitude de Simão não se acalmara. Ao contrário, “levou de

Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia” e “as recordações esporeavam-no

a façanhas novas, e naquele tempo a academia dava azo a elas” (1978, p.25).

Um dia, proclamava o demagogo académico na praça Sansão aos poucos ouvintes

que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no

mais  acrisolado  da  ideia  regicida,  quando  uma  escola  de  verdeais  lhe  aguou  a

escandecência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os

braços musculosos da coorte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado

e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico, donde saiu

seis meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de D.

Rita Preciosa.

Perdido o ano lectivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença

com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração,

intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. (1978, p. 26)

É baseado nesse comportamento de Simão que R. A. Lawton, em “O pundonor no

Amor de Perdição”45, e António Sérgio, em “Sobre o Amor de Perdição”, vão trabalhar suas

críticas. Para os autores, Camilo teria “perdido a mão” sobre a história e escrito não uma

45 O artigo originalmente chama-se “Technique et signification de Amor de Perdição”, publicado em Bulletin
des Etudes Portugaises, do Institut Français au Portugal, Nouvelle Série, Tome XXV, 1964. Aqui, todavia,
utilizo-o como aparece em História Crítica da Literatura Portuguesa, volume V – O Romantismo, organizado
por Carlos Reis e Maria da Natividade Pires, 1993. 
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história de amor,  mas,  sim, uma história de ódio,  honra ferida do herói e pundonor.  Para

Lawton, sobre o Amor de Perdição, 

A crítica autorizada reconhece-lhe vários planos de significação: o conflito entre o

amor e os pais inflexíveis, dominados por um orgulho desumano; rivalidade de dois

homens,  Simão Botelho e Baltasar  Coutinho,  que  conduz ao  crime;  exemplo do

poder transformador do amor que transforma Simão Botelho, de jovem turbulento,

ligado aos piores companheiros, num homem digno, “um poeta da pureza da alma”,

com os olhos erguidos para o céu. (LAWTON, 1993, p. 224)

Sobre este último aspecto que Lawton pontua – do poder transformador do amor que

transforma Simão, de jovem turbulento num homem digno –, a explicação é breve. Após o

último acontecimento aqui já citado, quando Simão é preso em Coimbra, perde o semestre e

se vê obrigado a voltar para Viseu, seu comportamento muda. Segundo o narrador, vai ser

num espaço de três meses do acontecimento que Simão vai passar a desprezar a companhia da

ralé e passar a sair raramente de casa, ou só, ou com sua irmã predileta, a mais nova. Passou a

saborear “o campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos” (1978, p.28). Sua mãe e seu

pai convenceram-se da transformação de Simão. O motivo, melhor reproduzo nas palavras

exatas do narrador:

Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda

reforma aos dezassete anos. 

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

bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para

amá-la sempre. Não ficará ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho:

amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. (1978, p. 28)

Este amor recíproco de Simão por Teresa que vai dar o tom da narrativa até o trágico

desfecho das personagens, não só do casal, mas também de Baltasar Coutinho e Mariana; um

amor que não pode ser consumado visto que “o magistrado e sua família eram odiosos ao pai

de Teresa, por motivos de litígios, em que Domingos Botelho lhes deu sentenças contra” e que

“no ano anterior  dois  criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos  na celebrada

pancadaria da fonte” (1978, p.28), feito este de Simão aqui já trabalhado, fez com que este

amor fosse “singularmente discreto e cauteloso”. Fazendo com que os amantes se vissem e

falassem por três meses “sem darem rebate à vizinhança,  e nem sequer suspeitas às duas
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famílias”. Foi justamente este amor que fez Simão mudar sua atitude em Coimbra, quando

para lá retornou:

A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte

nenhuma o viam. Das antigas relações restavam-lhe apenas as  dos condiscípulos

sensatos que o aconselhavam para bem, e o visitaram no cárcere de seis meses,

dando-lhe alentos e recursos,  que seu pai  lhe não dava, e sua mãe escassamente

supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome

e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém

confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que

folgava o espírito da tarefa da ciência. […] Simão, chamado em pontos difíceis das

matérias do primeiro ano, tal conta deu de si, que os lentes e os condiscípulos o

houveram como primeiro premiado. (1978, p.29-30)

Para  Lawton,  todavia,  essa  mudança  de  Simão  não  é  o  suficiente  ou  verdadeira.

Afirma o crítico que “a honra, e o ódio que a honra exige e justifica, mas não o amor, são o

fulcro desta tragédia de família que é o Amor de Perdição”. Conclui ainda que “quanto mais o

conceito de honra está enraizado no espírito, mais as reações do indivíduo são deformadas,

violentas, mesmo dementes, mais elas excluem da alma qualquer outro valor” (1993, p.224-

225). António Sergio, referente ao caráter de Simão, chega em conclusões similares:

O problema que vos proponho só contém dois pontos:

1.º O do verdadeiro caráter do Simão Botelho, que a mim se me afigura o de um

criminoso nato – pelo que a perda por amor não é o caso dele, senão que sim o da

Teresa. (Não me refiro aqui, como está bem de ver-se, ao Simão Botelho que de

facto existiu, à personagem real, que não interessa ao crítico, àquela cujo destino

sugeriu ao Camilo o essencial da urdidura do seu romance: e sim à personagem

novelesca e fictícia, com os traços de comportamento com que na novela a vemos);

2.º O dos moldes de realizar e desenvolver o tema, que me parece que impedem a

celebérrima obra de se nos apresentar mais original, mais complexa, mais justa, –

com plausibilidade psicológica mais vincada, menos sujeita a certos padrões muito

usados, de estruturação mais inteligente e mais profunda, mais interiormente trágica

e mais humana:  e  isto  porque o Camilo não observou à risca,  na concepção do

romance, o verdadeiro caráter do Simão Botelho, deixando que a personagem se lhe

escapasse  das  mãos  e  não  dirigindo  os  actos  do  protagonista,  nos  momentos

culminantes da acção dramática, com a lucidez de análise que se ali impunha. 

Porque  na  verdade,  dados  os  procedimentos  como  no  texto  ocorrem,  o  Simão

Botelho  é  um jovem degenerado,  sem  nenhuma  capacidade  de  autodomínio  ou
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mesura, um impulsivo sanguinário que se desencadeia à toa – um criminoso nato.

(SÉRGIO, 1959, p.120-121)

António  Sérgio  justifica  seu  pensamento  com trechos  da  obra  que  aqui  já  foram

citados, como a carta de Manuel, a briga no chafariz e a prisão em Coimbra. Vai concluir,

então, que o destino criminoso de Simão na história poderia ser ligado a uma paixão sexual ou

a qualquer outro motivo, entretanto, a verdadeira causa da perdição do herói seria “o gênio

sanguinário de um impulsivo”. Distancia-se um pouco desta questão o pensamento de R. A.

Lawton,  insistindo na ideia  de  honra e  orgulho,  aceitando,  todavia,  que Simão atribui  ao

destino os seus próprios excessos:

À excepção de Manuel Botelho, que não tem sentido da honra nem do orgulho, e de

Teresa e Mariana, que personificam a “honra”, todas as personagens de  Amor de

Perdição se  caracterizam por uma consciência viva do “pundonor”,  ao qual elas

atribuem, pela sua conduta, um sentido muito restrito. Esta consciência alimenta-se

de um orgulho de casta que por sua vez esta alimenta também. Se encararmos o

romance sob este aspecto, apercebemo-nos que tudo se baseia no “pundonor” que

conduz  ao  desprezo  do  outro,  e  por  consequência,  finalmente,  por  amor

desmesurado de si  próprio, ao desprezo de si; ou, ao contrário,  sobre a “honra”,

fundada sobre o respeito de si que conduz ao respeito do outro. (LAWTON, 1993, p.

225)

Lawton encerra seu artigo afirmando que os leitores se enganam sobre a significação

de  Amor  de  Perdição,  chegando  a  comparar  Simão  Botelho  com Romeu,  sendo que,  na

verdade, Simão e Romeu distanciam-se por Romeu ver “claramente o erro mortal que paira

sobre uma sociedade governada pelas puerilidades do código do ‘pundonor’, enquanto Simão

faz seus, e incarna mesmo, os valores que Romeu repudia. Romeu coloca a amizade acima do

amor, Simão preza menos o amor de Teresa do que a sua vingança” (1993, p.226). Lawton e

Sérgio se enganam em seus artigos sobre a questão do gênio assassino e descontrolado de

Simão  e  de  seu  “pundonor”.  A questão  do  pundonor  será  mais  válida  para  Tadeu  de

Albuquerque  e  para  Domingos  Botelho  do que  para  Simão.  Os  exemplos  não faltam na

história.  Sobre Tadeu, o narrador diz que “o pai de Teresa não embicaria na impureza do

sangue do corregedor, se o ajustarem-se os dois filhos em casamento se compadecesse com o

ódio de um e o desprezo de outro. O magistrado mofava do rancor do seu vizinho, e o vizinho

malsinava de venalidade a reputação do magistrado” (1978, p.31). Em diálogo de Teresa e

Tadeu de Albuquerque, prefere o pai que sua filha morra num convento ao vê-la casada com o
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filho de seu desafeto ao invés de com seu primo, Baltasar Coutinho: “ – 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 pôr um pé nas alcatifas de

meus avós” (1978, p.41). A melhor faceta do pundonor de Domingos Botelho, por sua vez, é

demostrado no tribunal de segunda instância que comutou a pena da forca de Simão para dez

anos de degredo:

Tadeu de Albuquerque acompanhou a Lisboa a apelação, e ofereceu a sua casa a

quem mantivesse de pé a forca de Simão Botelho. O pai do condenado, segundo o

assustador aviso que seu filho Manuel lhe dera, foi para Lisboa lutar com o dinheiro

e  as  poderosas  influências  que  Tadeu  de  Albuquerque  granjeara  na  Casa  da

Suplicação e no Desembargo do Paço. Venceu Domingos Botelho, e, instigado mais

do seu capricho que do amor paternal,  alcançou do Príncipe Regente a graça de

cumprir o condenado a sua sentença na prisão de Vila Real. 

Quando intimaram a Simão Botelho a decisão de recurso e a graça do Regente, o

preso respondeu que não aceitava a graça; que queria a liberdade do degredo; que

protestaria perante os poderes judiciários contra um favor que não implorara e que

reputava mais atroz que a morte.

Domingos Botelho, avisado da rejeição do filho, respondeu que fizesse ele a sua

vontade; mas que a sua vitória dele sobre os protectores e os corrompidos pelo ouro

do fidalgo de Viseu estava plenamente obtida. (1978, p.155)

Como visto,  há,  sim,  uma relação de  pundonor  entre  Domingos  e  Tadeu,  os  dois

“cegos pelo orgulho que têm em suas linhagens”, todavia, como coloca em questionamento

Jacinto do Prado Coelho, esse pundonor dos pais não pode ser confundido com o sentimento

de honra pessoal de Simão:

O  herói  pertence  a  um  mundo  diferente  –  e  é  isso  que  dá  força  de  libelo  à

condenação dos preconceitos que desumanizam a velha nobreza. Sem dúvida, Simão

age movido pelo egoísmo, se é egoísmo buscar acima de tudo um desagravo da

honra pessoal  ofendida. Mas este facto não relega o amor a simples pretexto ou

coisa vã. Lembre-se o monólogo interior do capítulo IV, em que surpreendemos o

herói  repartido  entre  o  justo  amor-próprio,  que  o  levará  a  castigar  a  afrontosa

ameaça de Baltasar Coutinho, e a ideia de que, matando o rival, perderá Teresa para

sempre. (COELHO, 1983, p. 420)
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Deixando o pundonor e partindo para a ideia de António Sérgio, que sugere que Simão

seja um criminoso nato –  “um jovem degenerado, sem nenhuma capacidade de autodomínio

ou mesura, um impulsivo sanguinário que se desencadeia à toa”, como já citado,  – muitas são

as  passagens na  obra que contrariam essa ideia.  Simão tem,  sim,  um gênio  tempestuoso,

mesmo depois de se apaixonar por Teresa, todavia, seus atos sempre buscam a realização e a

consumação do amor de ambos, ainda que de forma duvidosa. Alguns são os momentos que

podem  ser  elencados:  o  primeiro,  justamente  o  monólogo  interior  de  Simão  no  quarto

capítulo, citado por Coelho. Quando Simão lê a carta de Teresa que “nada lhe ocultou do

sucedido; nem a as ameaças de Baltasar por delicadeza suprimiu. Rematava comunicando-lhe

as suas suspeitas de algum novo plano de violência” (1978, p.41). O sangue do acadêmico

ferveu e quis ir a Castro Daire matar Baltasar Coutinho. Desta forma, tiraria o primo de Teresa

do caminho e deixaria o caminho, de certa forma, livre para ele e Teresa, visto que Baltasar

era o pretendente dela conforme escolha do pai. Percebe-se a atitude e a conclusão de Simão:

O académico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos olhos

para decifrar o restante da carta. Tremia sezões, e as artérias frontais arfavam-lhe

entumecidas.  Não era sobressalto do coração apaixonado: era a índole arrogante

que lhe escaldava o sangue. Ir dali a Castro Daire e apunhalar o primo de Teresa na

sua própria casa, foi o primeiro conselho que lhe segredou a fúria do ódio. Neste

propósito saiu, alugou cavalo, e recolheu a vestir-se de jornada. Já preparado, a cada

minuto de espera assomava-se em frenesis. O cavalo demorou-se meia hora, e o seu

bom anjo, neste espaço, vestido com as galas com que ele vestia na imaginação de

Teresa,  deu-lhe  rebates  de  saudade  daqueles  tempos  e  ainda  das  horas  daquele

mesmo  dia  em  que  cismava  na  felicidade  que  o  amor  lhe  prometia,  se  ele  a

procurasse no caminho do trabalho e da honra. [...] “E há-de tudo acabar assim? –

pensava ele, com a face entre as mãos, encostado à sua banca de estudo. – Ainda há

pouco eu era tão feliz!… Feliz! – repetiu ele, erguendo-se de golpe. – Quem pode

ser feliz com a desonra duma ameaça impune?!… Mas eu perco-a! Nunca mais eu

hei-de vê-la!… Fugirei como um assassino, e meu pai será o meu primeiro inimigo,

e ela mesma há-de horrorizar-se da minha vingança… A ameaça só ela a ouviu; e,

se eu tivesse sido aviltado no conceito de Teresa pelos insultos do miserável, talvez

que ela os não repetisse...” (1978, p.41-42) (grifos nossos)

Como o narrador deixa a entender, o sangue quente e a índole arrogante falava mais

alto do que o amor quando enfrentava as ameaças. Uma reação que não é anormal para uma

pessoa com a ideia de honra, como Simão. Todavia, como segue na narrativa, após Simão ler

a carta outras vezes, acha-a menos afrontosas “as bravatas do fidalgo ocioso” e, assim sendo,
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quando o arrieiro, parente de João da Cruz, bate em sua porta, já não mais pensava em matar

Baltasar. Outro momento que pode ser analisado para colocar em questão essa ânsia assassina

de Simão acontece quando Teresa descobre que vai para o convento de Monchique, escreve

para o herói  e  este  arquiteta  um plano para  sequestrá-la  e  com ela  fugir:  “Dizia-lhe  que

marcasse ela a hora do dia seguinte em que ele a devia esperar com cavalgaduras para a fuga.

Em recurso extremo, prometia assaltar com homens armados o mosteiro, ou incendiá-lo para

se abrirem as portas” (1978, p.87). O melhor comentário sobre o gênio de Simão, desta vez,

não parte dos críticos, mas do próprio narrador: “Esse programa era o mais parecido com o

espírito do académico. Em vivo fogo ardia aquela pobre cabeça” (p.87). Há, todavia, uma

questão que o próprio António Sérgio levanta: Simão perde seu tempo com Baltasar Coutinho,

na  cena  do  assassinato,  reciprocando  insultos,  e  isso  não  parece  algo  de  um  criminoso

impulsivo:  “um  grande  impulsivo,  se  surge  decidido  a  balear  um  homem,  entre  gentes

espectadoras que poderão acaso estorvá-lo, não perde o seu tempo em reciprocar insultos: vê,

corre, aproxima-se, aponta a arma – e mata” (SÉRGIO, 1954, p. 125). Como se sabe, não é o

que ocorre, bem como Simão não é um assassino ou um “criminoso impulsivo”. Simão atira

em Baltasar depois que este “lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta

nas mãos” (1978, p.101). Veio, daí, o tiro que levou Baltasar ao chão. Simão, é, sim, na sua

mocidade,  um jovem cheio  de  brios  e  de  dignidade;  e  essas  passagens  são tão fáceis  de

elencar quanto as passagens sobre seu gênio tempestuoso e sangue quente. Por sua vez, a

melhor  das  ocorrências  que  mostra  o  valor  de  Simão  parte  do  desembargador  Mourão

Mosqueira em diálogo com Tadeu de Albuquerque, enquanto este procurava convencer os

desembargadores que seriam mais inclinados a aceitar a clemência para Simão. Por seu valor,

transcrevo a longa citação integralmente:

Em pouco tempo está o ser homicida, senhor Albuquerque. Quantas mortes teria

vossa senhoria hoje feito se alguns adversários se opusessem à sua cólera? Esse

infeliz moço, contra quem o senhor solicita desvairadas violências, conserva a honra

na altura da sua imensa desgraça. Abandonou-o o pai, deixando-o condenar à forca;

e ele da sua extrema degradação nunca fez sair um grito suplicante de misericórdia.

Um estranho lhe esmolou a subsistência de oito meses de cárcere, e ele aceitou a

esmola,  que  era  honra  para  si  e  para  quem  lha  dava.   Hoje,  fui  eu  ver  esse

desgraçado filho de uma senhora que eu conheci no paço, sentada ao lado dos reis.

Achei-o vestido de baetão e pano pedrês. Perguntei-lhe se assim estava desprovido

de fato. Respondeu-me que se vestira à proporção dos seus meios, e que devia à

caridade dum ferrador aquelas calças e jaqueta. Repliquei-lhe eu que escrevesse a

seu pai para o vestir decentemente. Disse-me que não pedia nada a quem consentiu
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que os delitos do seu coração e da sua dignidade e do pundonor de seu nome fossem

expiados  num  patíbulo.  Há  grandeza  neste  homem  de  dezoito  anos,  senhor

Albuquerque.  Se  vossa  senhoria  tivesse  consentido  que  sua  filha  amasse  Simão

Botelho  Castelo  Branco,  teria  poupado a  vida  ao  homem sem honra  que  se  lhe

atravessou com insultos e ofensas corporais de tal  afronta,  que desonrado ficaria

Simão se as não repelisse como homem de alma e brios. Se vossa senhoria se não

tivesse oposto às honestíssimas e inocentes afeições de sua filha, a justiça não teria

mandado arvorar uma forca, nem a vida de seu sobrinho teria sido imolada aos seus

caprichos de mau pai. E, se sua filha casasse com o filho do corregedor de Viseu,

pensa acaso vossa senhoria que os seus brasões sofriam desdouro? Não sei de que

século data a nobreza do senhor Tadeu de Albuquerque, mas no brasão de D. Rita

Teresa  Margarida  Preciosa  Caldeirão  Castelo  Branco  posso  dar-lhe  informações

sobre as páginas das mais verídicas e ilustres genealogias do Reino. Por parte de seu

pai, Simão Botelho tem do melhor sangue de Trás-os-Montes, e não se temerá de

entrar em competências com os dos Albuquerques de Viseu, que não é decerto o dos

Albuquerques terríveis de que reza Luís de Camões. […] São amargas as verdades,

não é assim? – disse-lhe, sorrindo, o desembargador Mourão Mosqueira. (1978, p.

131-132) 

Outras são as passagens em que a dignidade e a honra de Simão são comprovadas:

depois da emboscada de Baltasar Coutinho, no capítulo VI, quando seus criados morrem e

João da Cruz assassina friamente um dos criados, já no chão, Simão “teve um instante de

horror do homicida,  e  de arrependimento de se ter  ligado com tal  homem” (1978, p.62).

Também se preocupa com Mariana e pede ao capitão do barco que segue para o degredo que

cuide dela quando ele morrer. Por essas e outras, Jacinto do Prado Coelho também conclui

que António Sérgio quer que o livro seja algo que não poderia ser: um romance realista. Nas

suas  exatas  palavras:  “Sérgio  não  adere  ao  texto:  as  personagens  afiguram-se-lhe  meros

títeres; quereria que o livro fosse aquilo que não é: um romance psicológico de feição realista.

Aliás, se prosseguisse na análise, talvez não achasse tão incrível a transformação do herói,

porquanto já na adolescência a sensibilidade de Simão se manifestava na ternura pela irmã

mais nova e, depois do enamoramento transfigurador, ele continuou a demonstrar a violência

do seu temperamento. A esta ‘leitura’ faltou um mínimo de simpatia” (Coelho, 1983, p.418).

Simão não é,  de  fato,  um homicida  frio  e  calculista  (ainda  que tenha  assassinado

Baltasar  Coutinho),  como  foi  pintado.  É,  entretanto,  um  suicida.  E  a  violência  do  seu

temperamento pode confirmar isto junto de outros diversos momentos ao longo da novela.

Podendo concluir que Simão, em sua natureza, é autodestrutivo e não um assassino. Dito isto,

a sua primeira tentação de cometer suicídio aparece bem no início do romance com Teresa.
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Na  véspera  da  sua  ida  para  Coimbra,  estava  Simão  Botelho  despedindo-se  da

suspirosa  menina,  quando  subitamente  ela  foi  arrancada  da  janela.  O  alucinado

moço ouviu gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por

lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça; contorceu-se no seu quarto

como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula.  Teve tentações de se matar, na

impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e

projetos de vingança. (1978, p.29) (grifos nossos)

A violência de Simão, como prova a passagem, é mal-direcionada, voltando-a para si

na incapacidade de acertar seu alvo. Isto também explica o equívoco entre atitudes homicidas

e o instinto assassino que os críticos atribuem ao personagem com os desejos suicidas da

personagem. Segundo Freud, pensando os fatores psicológicos do suicídio,  em seu ensaio

“Luto e Melancolia”, escrito em 1915 e publicado em 1917, apesar de ter descrito apenas um

paciente  que  realizou uma tentativa  de  suicídio,  Sigmund Freud acabou por  declarar  sua

crença  de  que  o  ato  representa  um tipo  de  agressividade  voltada  pra  dentro:  “Há  muito

sabíamos que nenhum neurótico abriga propósitos de suicídio que não estejam voltados para

si  a  partir  do impulso  de matar  os  outros” (FREUD, 2011,  p.  69),  ou seja:  o  suicídio  é,

portanto, um impulso assassino de uma pessoa contra outra mas desferido pela própria pessoa

contra  si  mesma;  duvidando  de  que  pudesse  existir  um  suicídio  sem  o  desejo  anterior

reprimido de matar outra pessoa. Seguindo os trabalhos de Freud, Karl Menninger, em  O

homem contra si próprio, pensa no suicídio como um homicídio invertido devido à raiva do

paciente contra outra pessoa e coincidiria da soma do desejo de matar, o desejo de ser morto e

o  desejo  de  morrer  (MENNINGER,  2010).  É,  também,  seguindo  esse  tom  que  G.K.

Chesterton escreve: “o homem que se mata, mata todos os homens; no que lhe diz respeito,

ele elimina o mundo” (apud SOLOMON, 2015, p.241). A melhor passagem para comprovar

essa atitude de Simão aparece na sua “carta de despedida”, para evitar o termo “bilhete de

suicídio”, que escreve para Teresa ao descobrir que sua amada partiria para o convento do

Porto acompanhada das  primas,  do pai  e  de  Baltasar  Coutinho.  Pode-se citar,  também,  a

passagem de Simão antes de escrevê-la, quando diz: “O primo Baltasar!… […] Sempre este

primo Baltasar cavando a sua sepultura e a minha!” (1978, p.92), o que confirmaria o desejo

de Simão de vê-lo morto. Segue, então, a carta:

Ao anoitecer, Simão, como se estivesse sozinho, escreveu uma longa carta, da qual

extractamos os seguintes períodos:
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“Considero-te perdida, Teresa. O Sol de amanhã pode ser que eu o não veja. Tudo,

em volta de mim, tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha sepultura me

está passando o sangue e os ossos.

Não posso ser o que tu querias que eu fosse. A minha paixão não se conforma com a

desgraça.  Eras  a  minha  vida:  tinha  a  certeza  de  que  as  contrariedades  me  não

privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. O que me resta do passado é a

coragem de ir buscar uma morte digna de mim e de ti. Se tens força para uma agonia

lenta, eu não posso com ela.

Poderia viver com a paixão infeliz; mas este rancor sem vingança é um inferno. Não

hei-de dar barata a vida, não. Ficarás sem mim, Teresa; mas não haverá aí um infame

que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas as tuas horas. Hás-de

pensar com muita saudade no teu esposo do Céu, e nunca tirarás de mim os olhos da

tua alma para veres ao pé de ti o miserável que nos matou a realidade de tantas

esperanças formosas. 

Tu verás esta carta quando eu 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.

À hora em que leres esta carta…”

Não o deixaram continuar as lágrimas, nem depois a presença de Mariana. (1978,

p.95-96)

Apesar de um suposto criminoso talvez não ter  a reação de escrever  uma vontade

assassina com lágrimas nos olhos ao contrário de enfurecido, a carta, como se pode ver, abre-

se para muitas interpretações. Todavia, algo que vai fazer, indubitavelmente, é renunciar ao

amor de Teresa e à felicidade que essa união em terra lhe traria. O que não fica claro é se

Simão vai para a frente do convento decidido a matar Baltasar Coutinho ou decidido a deixar-

se por ele morrer. Como apresentado pelos teóricos citados anteriormente, é uma linha tênue

esse “desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer”. Alberto Barros Baptista

chega em conclusão semelhante em  Futilidade da Novela, sem todavia se dar conta dessa

ânsia suicida de Simão:

Qualquer que tenha sido o propósito que o levou a Viseu; a intenção com que no

momento  se  aproximou  de  Teresa;  o  processo  de  persistência  ou  de  revisão  da

intenção inicial - o que não sofre dúvida é a renúncia à felicidade que o amor lhe
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prometia. Está nela o único elemento comum à carta e às palavras de despedida, e

está nela a única condição de possibilidade da situação criada à porta do convento.

Aquele "considero-te perdida,  Teresa"  persiste  válido e determinante quer Simão

tenha decidido matar Baltasar, quer tenha decidido deixar-se matar por ele, quer se

tenha colocado em posição de se ver obrigado a matá-lo. (BAPTISTA, 2012, p.276)

Simão, após escrever a carta para Teresa que parece selar o seu destino, vai em direção

ao convento. Antes, todavia, encontra Mariana e essa prediz a sina de Simão, novamente: “– É

a última vez que ponho a mesa ao senhor Simão em minha casa! – Porque diz isso, Mariana?

– Porque mo diz o coração” (1978, p.96). A primeira vez que Mariana encontra Simão, acaba

por dizer algo semelhante: “Não sei o que me adivinha o coração a respeito de vossa senhoria.

Alguma desgraça está para lhe suceder…” (1978, p. 48). Assim, Simão segue ao seu destino

quando parte para a frente do convento, encontrar Teresa, Tadeu de Albuquerque e Baltasar

Coutinho. Quando Teresa vê Simão e por seu nome chama, começa a troca de insultos entre o

senhor de Castro Daire e Simão Botelho que termina com Baltasar lançando-se “de ímpeto a

Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas mãos; mas depressa perdeu o vigor dos dedos.

Quando as damas chegaram a interpor-se entre os dois, Baltasar tinha o alto do crânio aberto

por uma bala que lhe entrara na fronte. Vacilou um segundo e caiu desamparado aos pés de

Teresa” (1978, p. 101-102). Após matar Baltasar, mas ainda com outra pistola engatilhada,

fica encurralado pelos outros criados do pai de Teresa até que João da Cruz chega em seu

resgate. Simão é aconselhado por João da Cruz a fugir, mas nega. Vai, então, mostrar mais

uma  vez  provas  de  sua  honra  quando  o  meirinho-geral,  encarregado  de  prender  Simão,

oferece a ele chance de fuga e, novamente, nega.

Um dos vizinhos do mosteiro, que, em razão de seu ofício, primeiro saiu à rua, era o

meirinho-geral.

– Prendam-no, prendam-no, que é um matador – exclamava Tadeu de Albuquerque.

– Qual? – perguntou o meirinho-geral.

– Sou eu – respondeu o filho do corregedor.

– Vossa senhoria! – disse o meirinho, espantado; e, aproximando-se, acrescentou a

meia voz: – Venha, que eu deixo-o fugir.

– Eu não fujo – tornou Simão. – Estou preso. Aqui tem as minhas armas.

E entregou as pistolas. (1978, p.102)

Simão, abandonado pelo pai que prefere “ver mil vezes morto Simão que ligado a essa

família”  (1978,  p.106),  se  recusa  a  dizer  ao  juiz  que  teria  matado  Baltasar  em  defesa,
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aceitando, assim, a pena da forca que lhe seria imputada. Alega ao juiz que seu coração era

indiferente ao destino de sua cabeça. No dia de seu julgamento, demostra a mesma frieza que

teve com o juiz de fora, e, ao ouvir a sentença da pena de morte na forca, “voltou a face para

as turbas, e disse: – Ides ter um belo espetáculo, senhores! A forca é a única festa do povo!”

(1978, p.116). Vai ser na cadeia enquanto estava aguardando a aplicação da pena que tem

outro desejo de se matar; este, todavia, não se realiza pelo herói já ter por certa sua morte na

forca, como o mesmo insinua: 

E, quando ele avocava a imagem de Teresa, um capricho dos olhos quebrantados lhe

afigurava a visão de Mariana ao par da outra.  E lagrimosas via as duas. Saltava

então do leito, fincava os dedos nos espessos ferros da janela, e pensava em partir o

crânio contra as grades.

Não  o  sustinha  a  esperança  na  Terra,  nem  no  Céu.  Raio  de  luz  divina  jamais

penetrou no seu ergástulo. O anjo da piedade encarnara naquela criatura celestial que

enlouquecera,  ou  voltara  para  o  Céu  com o  espírito  dela. O  que  o  salvava  do

suicídio não era, pois, esperança em Deus, nem nos homens; era este pensamento:

“Afinal,  cobarde!  Que bravura é morrer  quando não há esperança de vida?!  A

forca é um triunfo,  quando se encontra ao cabo do caminho da honra!” (1978,

p.118) (grifos nossos)

A ideia da forca satisfazia os desejos de morte de Simão. Era, enfim, sua liberdade de

um amor que não pode ser consumado; de costumes, de uma sociedade e de uma família que

ele tanto despreza, fazendo com que, por vezes, repetisse: “Não tenho família”. Todavia, por

influência de Domingos Botelho, este, por sua vez, influenciado pelo já citado ultimato de

vida ou morte de António da Veiga, a pena de morte é substituída por dez anos de cadeia ou

pelo degredo para as Índias. De qualquer forma, a comutação da pena não foi vantagem para

Simão, que já estava em paz com a sua morte e decidido por ela: 

Caiu a forca  pavorosa  aos olhos de Simão;  mas os  pulsos  ficaram em ferros,  o

pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido na glacial estupidez dumas

paredes salitrosas,  e  dum pavimento que ressoa os  derradeiros  passos do último

padecente, e dum tecto que filtra a morte a gotas de água.

[…] Ao deslaçar da garganta a corda da justiça, Simão Botelho teve uma hora de

desafogo, como que sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou

o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a

esperança.
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Depois,  a  passo igual,  a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia,  e o coração

entumecia-se  de  fel,  o  amor  afogava-se  nele,  morte  inevitável,  quando  não  há

abertura por onde a esperança entre a luzir na escuridão íntima.

Esperança para Simão Botelho, qual?

A Índia, a humilhação, a miséria, a indigência.

[…] Assim te sentias tu, infeliz, quando dezoito meses de cárcere, com o patíbulo ou

o degredo na linha do teu porvir, te haviam matado o melhor da alma. (1978, p. 159)

Se Teresa consegue, ainda, ver um futuro para o casal, Simão, por sua vez, já está

resignado da situação. Escreve para ele pedindo que aceite os dez anos de cadeia em vez de ir

para o degredo, pontuando que em dez anos terá morrido o seu pai e ela será tua esposa: “se

vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás ou não acharás memória de

mim,  quando  voltares”  (1978,  p.159).  O fidalgo,  entretanto,  não  pode  aceitar  perder  sua

liberdade  e  as  solitárias  noites  na  cadeia.  Situação  que  os  dezoito  meses  de  cárcere  já

tornaram insuportáveis para pensar em mais dez anos. Simão, resignado, entende que não

pode mais lutar; que não tem mais forças e a desgraça já está do seu lado. Aceita que não

possui nada neste mundo e caminha ao encontro da morte, como vai provar em suas últimas

cartas para Teresa:

“Não esperes nada, mártir – escrevia-lhe ele. – A luta com a desgraça é inútil, e eu

não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro.  Não temos nada neste

mundo. Caminhemos ao encontro da morte… Há um segredo que só no sepulcro se

sabe. Ver-nos-emos?

Vou. Abomino a pátria, abomino a minha família; todo este solo está aos meus olhos

coberto  de  forcas,  e  quanto  homens  falam  a  minha  língua,  creio  que  os  ouço

vociferar  as  imprecações  do  carrasco.  Em  Portugal,  nem  a  liberdade  com  a

opulência; nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa!

Esquece-te de mim, e adormece no seio do nada.  Eu quero morrer, mas não aqui.

Apague-se a luz dos meus olhos; mas a luz do céu, quero-a! Quero ver o céu no meu

último olhar.

Não me peças que aceite dez anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade

cativa dez anos! Não compreendes a tortura dos meus vinte meses. A voz única que

tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia, e a do aguazil

que veio dar-me a sarcástica boa nova de uma graça real, que me comuta o morrer

instantâneo da forca pelas agonias de dez anos de cárcere. 

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 da paz, vive para a felicidade

desse dia. E, senão, morre, Teresa, que a felicidade é a morte, é o desfazerem-se em
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pó as fibras laceradas pela dor, é o esquecimento que salva das injúrias a memória

dos padecentes”. (1978, p. 160) (grifos nossos)

Como fica claro, só resta para Simão o degredo e a morte. Morte que vai chegar ainda

a bordo da nau. Após ver Teresa acenando o seu lenço e dando o seu adeus do mirante do

convento de Monchique, no dia seguinte vai descobrir pelo comandante que acabara de voltar

de terra que sua amada tinha morrido. Novamente surge o assunto do suicídio, dessa vez,

entretanto, não era algo que realmente considerava, visto que seu caminho já estava selado e

já  sabia  Simão  que  rumava  para  a  morte.  Diz,  então,  Simão:  “–  Acabou-se  tudo!…  –

murmurou  Simão.  –  Eis-me  livre… para  a  morte… Senhor  comandante  –  continuou  ele

energicamente  –,  eu  não  me  suicido.  Pode  deixar-me.”  (1978,  p.168).  Simão  demostra

novamente ideia do seu destino quando o comandante, ao contar para Simão como soube da

morte de Teresa, termina sua fala com um “e que desgraçado moço o senhor é!”, ao passo que

é rebatido com um “por pouco tempo” (1978, p.169). 

No barco a saúde de Simão piora. Em estado febril, sobe ao convés junto de Mariana e

do  comandante,  junto  das  cartas  de  Teresa,  para  contemplar  o  mirante  do  convento.  O

comportamento do fidalgo também preocupava o capitão do navio, pensando que o jovem

herói acabaria por cometer suicídio, o que faz Simão, por mais uma vez, negar:

O  capitão  passeava  da  proa  à  ré,  mas  com  o  ouvido  fito  aos  movimentos  do

degredado.  Receara  ele  o  propósito  do  suicídio  porque  Mariana  lhe  incutira

semelhante  suspeita.  Queria  o  marítimo  falar-lhe  palavras  consoladoras,  mas

pensava consigo: – “O que há-de dizer-se a um homem que sofre assim?” – E parava

junto dele algumas vezes, como para desviar-lhe o espírito daquele mirante.

–  Eu  não  me  suicido!  –  exclamou  abruptamente  Simão  Botelho.  –  Se  a  sua

generosidade, senhor capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir descansado a

sua noite, que eu não me suicido. (1978, p.173)

Não morre de fato por suas próprias mãos, mas o médico que o capitão chamara a

bordo já tinha dado por certa a sepultura do condenado no caminho da Índia,  por “febre

maligna”. Quando a nau partiu, a febre foi aumentando e “os sintomas da morte eram visíveis

aos olhos do capitão, que tinha sobeja experiência de ver morrerem centenas de condenados,

feridos da febre no amor, e desprovidos d’algum medicamento” (1978, p.174). No anoitecer

do nono dia de enfermidade do filho de Domingos Botelho,  vai ter  seus últimos delírios,

dizendo para Mariana: “tu virás ter connosco; ser-te-emos irmãos no Céu… O mais puro anjo

serás tu… se és deste mundo, irmã; se és deste mundo, Mariana…” (1978, p.175). Morre,
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enfim, Simão. Ou melhor: deixa-se morrer. É ele senhor do seu destino, tão quanto Teresa e

Mariana.  São  agentes  ativos  da  sua  fortuna.  Simão  não  morre  por  suas  mãos,  morre,  é

verdade,  de  febre.  Mas  não  deixa  de  ser  um  suicídio.  Somente  Mariana  se  suicida

violentamente  e  por  suas  próprias  mãos.  Simão  e  Teresa,  entretanto,  deixam-se  morrer.

Durkheim, na Introdução de  O Suicídio,  entretanto,  demostra que os dois casos são,  sim,

suicídios. Lê-se:

Ora,  entre  as  diversas  espécies  de mortes,  há as  que  apresentam a  característica

particular de serem feito da própria vítima, de resultarem de um ato cujo paciente é o

autor; e, por outro lado, é certo que essa mesma característica se encontra na base da

idéia que comumente se tem do suicídio. Pouco importa, aliás, a natureza intrínseca

dos  atos  que  produzem  esse  resultado.  Embora,  em  geral,  o  suicídio  seja

representado como uma ação positiva e violenta que implica um certo emprego de

força muscular,  pode acontecer  que uma atitude puramente negativa ou simples

abstenção tenham a mesma conseqüência. A pessoa tanto se mata recusando-se a

comer  como  destruindo-se  a  ferro  e  fogo.  Nem mesmo  é  necessário  que  o  ato

emanado do paciente tenha sido o antecedente imediato da morte para que ela

possa ser considerada seu efeito; a relação de causalidade pode ser indireta, e nem

por isso o fenômeno muda de natureza. O iconoclasta que, para conquistar os louros

do martírio, comete um crime de lesa-majestade que ele sabe ser capital e morre

pelas mãos do carrasco é autor de seu próprio fim tanto quanto se ele mesmo tivesse

desferido  o  golpe  mortal;  pelo  menos,  não  há  como  classificar  como  gêneros

diferentes essas duas variedades de morte voluntária, pois entre elas só há diferenças

quanto aos  detalhes  materiais  da  execução.  Chegamos  portanto a uma primeira

formulação: chama-se suicídio toda morte que resulta mediata ou imediatamente de

um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima.  (DURKHEIM, 2000,

p.11, grifos nossos)

Segundo Durkheim, que aceita que o suicídio possa ser uma atitude negativa ou de

simples abstenção, sendo, também, possível que o ato não seja antecedente imediato da morte

para que ela possa ser considerada seu efeito. Assim, percebe-se que Simão, na verdade, deu-

se por morto na carta que escreve para Teresa antes do assassínio de Baltasar Coutinho. Todas

as ações (ou as faltas de ações) dele, após o assassinato do primo de Teresa, como deixar ter

sido preso e de aceitar a forca de bom grado, mostra que Simão já tinha decidido seu destino.

É possível, ainda, que para Simão a sua morte não seja o extermínio total do seu ser. Stengel

(1980) acredita que suicídio deriva do próprio instinto de autopreservação, que se manifesta

justamente quando o indivíduo busca uma imortalidade fantasiada. Para Simão a morte não é
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um fim e são muitas as passagens que comprovam isso. Para Teresa, afirma que “não temos

nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte… Há um segredo que só no sepulcro

se sabe. Ver-nos-emos?” (1978, p. 160), para Mariana, febril e no seu último delírio, afirma:

“Tu virás ter connosco; ser-te-emos irmãos no Céu… O mais puro anjo serás tu...”. Simão,

junto  com Teresa,  completa  o  destino  que  Georges  Bataille  sugere:  “se  a  união  de  dois

amantes é consequência da paixão, a paixão invoca necessàriamente a morte,  o desejo de

morte ou de suicídio: o que designa a paixão é um halo de morte” (BATAILLE, 1980, p.21).

Podemos pensar no mito amor-paixão: os personagens morrem pois não poderiam viver nesse

mundo, sendo preciso um amor que os salvasse da vida vulgar, ganhando, assim, a eternidade.

Por fim, a melhor conclusão para o fim que Simão teve na nau vem do próprio comandante:

“É ventura morrer quando se vem a este mundo com tal estrela” (1978, p. 175).

3.3 – Teresa…

Par amoroso de Simão em Amor de Perdição e que, assim como ele, vai dividir o seu

fatal destino na história, Teresa de Albuquerque é apresentada pelo narrador de forma modesta

e sem muitos adornos. Conhece-a Simão após este ter perdido o ano letivo em Coimbra e ter

sido obrigado a voltar para Viseu.

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

bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a 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 aos quinze anos é uma brincadeira; é a última

manifestação do amor às bonecas; é tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do

ninho, sempre com os bons olhos fitos na ave-mãe,  que está  da 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 excepção no seu amor. (1978,

p.28)

Após descrever  Teresa e  insistir  na autenticidade,  força e honestidade do amor de

Teresa por Simão como algo real  e genuíno,  ao contrário do típico amor “da mulher aos

quinze anos”, além de existir a reciprocidade no amor de ambos os jovens, ao optar por este
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amor que vai contra os interesses familiares, visto que, logo no parágrafo seguinte o narrador

informa que o magistrado, no caso, o pai de Simão, e sua família eram odiosos ao pai de

Teresa,  ela  acaba  transpondo  as  normas  bem  como  seu  papel  social  e  substituindo  os

interesses familiares, iniciando o processo que vai despedaçar o seu mundo e ver o término

em sua morte.

Após conseguirem esconder por três meses, “sem darem rebate à vizinhança, e nem

sequer suspeitas às duas famílias” (1978, p.178), Tadeu de Albuquerque vai eventualmente

descobrir o proibido caso amoroso entre os dois para, assim, começar as diversas agressões e

violências sofridas contra Teresa por sua família para que ela esqueça de Simão: primeiro, a

ameaça  do  convento,  como  afirma  Teresa  em  carta  escrita  para  Simão  e  entregue  pela

mendiga antes do herói partir para Coimbra; a segunda, que vem quando os pais descobrem as

conversas entre Ritinha, a mais nova e querida irmã de Simão, e Teresa, parte em que Tadeu

demostra a sua intenção “no projecto  de casar em breve a filha com seu primo Baltasar

Coutinho, de Castro Daire, senhor de casa, e igualmente nobre da mesma prosápia”. Afinal,

“cuidava o velho, presunçoso conhecedor do coração das mulheres, que a brandura seria o

mais seguro expediente para levar a filha ao esquecimento daquele pueril  amor a Simão”

(1978, p.32). 

Desta forma, traz para Viseu seu sobrinho de Castro Daire para que convença Teresa

na proposta do casamento. Todavia, esse amor juvenil e passageiro que Tadeu de Albuquerque

pensava  que  fosse  se  esvair  rapidamente,  mostra-se  justamente  o  contrário,  como afirma

Teresa, em diálogo com Baltasar Coutinho:

– Quer dizer que me aborrece, prima Teresa? – atalhou, corrido, o morgado.

– Não, senhor; já lhe disse que o estimava muito, e por isso mesmo não devo ser

esposa dum amigo a quem não posso amar. A infelicidade não seria só minha…

– Muito bem… Posso eu saber – tornou com refalsado sorriso o primo – quem é que

me disputa o coração de minha prima?

– Que lucra em o saber?

– Lucra saber, pelo menos, que a minha prima ama outro homem… É exacto?

– É.

– E com tamanha paixão que desobedece a seu pai?

– Não desobedeço;  o  coração  é  mais  forte  que  a  submissa  vontade  duma filha.

Desobedeceria, se casasse contra a vontade de meu pai; mas eu não disse ao primo

Baltasar que casava; disse-lhe unicamente que amava. (1978, p.35)
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Teresa confirma para Baltasar o amor por Simão e, assim, a incapacidade de amar e

casar com seu primo, que vai gerar um longo diálogo entre os dois e que vai fazer com que

Baltasar conte o sucedido para Tadeu. Este, por sua vez, ao não ter sua vontade respeitada

pela  filha,  se  negando  a  respeitar  os  acordos  socialmente  estabelecidos,  vai  começar  as

punições e as ameaças que seu “direito paternal” justificaria:

Baltasar  Coutinho foi  dali  procurar  seu tio,  e  contou-lhe o essencial  do diálogo.

Tadeu, atónito da coragem da filha e ferido no coração e direitos paternais, correu ao

quarto  dela,  disposto  a  espancá-la.  Reteve-o  Baltasar,  reflexionando-lhe  que  a

violência prejudicaria muito a crise, sendo coisa de esperar que Teresa fugisse de

casa. Refreou o pai a sua ira, e meditou. Horas depois, chamou sua filha, mandou-a

sentar ao pé de si, e, em termos serenos e gesto bem-composto, lhe disse que era sua

vontade casá-la com o primo; porém, que ele já sabia que a vontade e sua filha não

era  essa.  Ajuntou  que  não  a  violentaria;  mas  também  não  consentiria  que  ela,

sovando aos pés o pundonor de seu pai, se desse de coração ao filho do seu maior

inimigo. Disse mais que estava a resvalar na sepultura, e mais depressa desceria a

ela, perdendo o amor da filha, que ele já considerava morta. Terminou perguntando a

Teresa se ela duvidava entrar num convento, e aí esperar que seu pai morresse, para

depois ser desgraçada à sua vontade. (1978, p.37)

Percebe-se, claramente, que pai e filha são personagens completamente antagônicos e

que são guiados por princípios diferentes: enquanto Teresa é guiada pelos seus sentimentos e

pelo  amor  em seu  coração,  Tadeu  de  Albuquerque  é  levado  por  sua  suposta  razão,  esta

pautada e justificada pela sociedade de sua época. Segundo Iannone, “a maneira posta em

prática pelos pais opositores para pôr fim aos sonhos amorosos das filhas é persuadi-las a

casarem-se  com  pretendentes  previamente  escolhidos  em  função  da  sólida  posição

econômica”  (IANNONE,  1993,  p.80).  Apesar  da  ameaça  do  convento  não  se  fazer  de

imediato,  em um segundo diálogo entre  Tadeu e Teresa,  “Tadeu parte  da igualdade entre

violência  e amor para justificar sua argumentação”,  entendendo que “Teresa deve dar um

‘passo difícil’,  ser violentada pela  vontade paterna para atingir  a  felicidade” (IANNONE,

1993, p.83). Lê-se:

– Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltasar, minha filha. É preciso que te

deixes  cegamente  levar  pela  mão de  teu  pai.  Logo que  deres  este  passo  difícil,

conhecerás  que  a  tua  felicidade  é  daquelas  que  precisam  de  ser  impostas  pela

violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de pai é sempre amor.

Amor  tem  sido  a  minha  condescendência  e  brandura  para  contigo.  Outro  teria
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subjugado a  tua  desobediência  com maus  tratos,  com os  rigores  do  convento,  e

talvez com o desfalque do teu grande património. Eu, não. Esperei que o tempo te

aclarasse o juízo, e felicito-me de te julgar desassombrada do diabólico prestígio do

maldito que acordou teu inocente coração.  Não te  consultei  outra vez sobre este

casamento por temer que a reflexão fizesse mal ao zelo de boa filha com que tu vais

abraçar  teu pai,  e  agradecer-lhe a prudência  com que ele  respeitou o teu génio,

velando sempre a hora de te encontrar digna do seu amor. (1978, p.40)

Dito  isso,  desafiando,  novamente,  tanto  a  autoridade  do  pai  quanto  os  protocolos

sociais da época, fortemente decidida pelo amor que possui por Simão, prefere a violência e a

morte  ao  casamento  forçado:  “mate-me;  mas  não  me  force  a  casar  com  meu  primo.  É

escusada a violência, porque eu não caso!” (1978, p.41). Esta saída pela morte, como já visto

anteriormente, é um ponto que une as personagens principais de Amor de Perdição. Imputa-

se, na história, a violência e a morte tanto para Teresa quanto para Simão, todavia, escapa

Mariana por esta ser mais senhora de seu destino que o casal. A violência dos sentimentos e a

opressão cotidiana parece fazer criar personagens que, ao buscar a realização do amor ideal,

puro e sincero, desencadeiam sofrimentos que só se resolvem com a morte. Para Tadeu de

Albuquerque, Teresa já estaria morta e não mais poderia entregar a mão da filha para Baltasar

Coutinho, visto que ele “já não tem mais filha”,  “a miserável,  a quem eu dei este nome,

perdeu-se para nós e para ela” (1978, p.41). 

Após a situação entre Baltasar Coutinho e Simão, onde este ficara ferido e aquele teve

seus criados mortos, e sendo Tadeu de Albuquerque “conivente no atentado contra a vida de

Simão”, decide, por fim, enclausurar Teresa em um convento no Porto, em Monchique, onde a

prioresa  era  sua  parente  próxima”.  Assim  sendo,  “escreveu  à  prelada  para  lhe  preparar

aposentos, e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a entrada. Todavia,

receando o velho algum incidente no espaço de tempo que mediava até se conseguirem as

licenças, resolveu não ter consigo Teresa, e solicitou a retenção temporária dela num convento

em Viseu” (1978, p.65). Teresa, ainda reforçando a ideia de que morre feliz mas não se casa

com Baltasar Coutinho, parte para o convento de Viseu e é nele, bem como no convento de

Monchique, o ambiente em que passará praticamente todo o resto da novela e que será o

espaço determinante para os conflitos do mesmo. É o espaço que vai precipitar o assassinato

de Baltasar Coutinho, impossibilitar a aproximação do casal, e afetar a saúde de Teresa de

Albuquerque. O convento deveria funcionar como “o último lugar onde se poderia esperar a

manifestação  da  sexualidade  feminina”,  pois  “ali  as  mulheres  deviam  recolher-se  por

espontânea  vontade  e,  como  ‘esposas  de  Cristo’,  renunciar  por  completo  aos  prazeres
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sensuais” (ARAUJO, 2006 p.68). É, inclusive, o que se verifica na fala da madre prioresa ao

responder Teresa quando esta diz se sentir “mais livre que nunca. A liberdade do coração é

tudo” (1978, p.66). A madre prioresa, por sua vez, responde dizendo: “– Mas quem vem para

estas casas de Deus não vem para se sentir bem […]. Quem para aqui vem, menina, há-de

mortificar  o  espírito,  e  deixar  lá  fora as  paixões  mundanas”  (1978,  p.67).  Todavia,  “nem

sempre acontecia assim. Muitas ‘vocações religiosas’ eram decididas pelo pai, ou porque ter

uma filha em convento significava ostentar certa posição social, ou porque no convento a filha

não herdaria o que se destinava ao filho varão, ou porque, finalmente, a filha recolhida como

religiosa seria a  proclamação pública da religiosidade da família” (ARAUJO, 2006 p.68).

Nenhum desses motivos, entretanto, cabe para Tadeu de Albuquerque ter colocado sua filha

no convento, aceitando, apenas, a estadia neste ambiente como forma de punição. As virtudes

de Teresa, entretanto, vão logo fazer com que ela perceba o que realmente é o convento:

Encheu-se o coração de Teresa de amargura e nojo naquelas  duas horas  de vida

conventual.  Ignorava ela que o mundo tinha daquilo.  Ouvira falar dos mosteiros

como  de  um  refúgio  da  virtude,  da  inocência  e  das  esperanças  imorredoiras.

Algumas cartas lera de sua tia, prelada em Monchique, e por elas formara conceito

do que devia ser uma santa. Daquelas mesmas dominicanas, em cuja casa estava,

ouvira dizer às velhas e devotas fidalgas de Viseu virtudes, maravilhas de caridade, e

até milagres. Que desilusão tão triste e, ao mesmo tempo, que ânsia de fugir dali!

(1978, p.71)

Mesmo no convento, contudo, Teresa consegue regularmente escrever para Simão e,

desta forma, manter com ele contato por intermédio da ajuda de algumas freiras, da mendiga e

até de Mariana que, posteriormente, quando a mendiga é espancada pelo hortelão do convento

de Viseu a mando da prioresa, a filha de João da Cruz leva a carta de Simão para Teresa por

intermédio de uma amiga sua – a Brito – que vivia no convento. Nas cartas, reafirma os

horrores da vida de enclausurada no convento e expressa seus desejos em fugir dali: “… nem

sei como hei-de fugir deste inferno. Não fazes ideia do que é um convento! Se eu pudesse

fazer do meu coração sacrifício a Deus, teria de procurar uma atmosfera menos viciosa que

esta. Creio que em toda a parte se pode orar e ser virtuosa, menos neste convento.” (1978, p.

85). Na carta seguinte, manifesta novamente o desejo de fugir: “Ontem fui à cerca, e vi lá uma

porta de carro que dá para o caminho. Soube que algumas vezes aquela porta se abre para

entrarem carros de lenha; mas infelizmente não se torna a abrir até ao princípio do Inverno. Se

não puder antes, meu Simão, fugirei nesse tempo” (1978, p.85). 
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As cartas de Teresa deste período temporário no convento de Viseu demostravam que

ela  lutava  e  resistia,  ainda  que  todas  as  adversidades  estivessem contra  o  casal.  Quando

descobre de sua ida para Monchique, já tinha enviado a carta do dia para Simão e, por isso,

fez-se de doente para adiar a viagem, e, assim, ter tempo de avisar para Simão. Após o já

citado problema com a mendiga, Mariana vai para o convento de Viseu ter com Teresa:

A voz de Mariana tremia, quando D. Teresa lhe perguntou quem era.

– Sou a portadora desta carta para vossa excelência.

– É de Simão! – exclamou Teresa.

– Sim, minha senhora.

A reclusa leu convulsiva a carta duas vezes, e disse:

–  Eu  não  posso  escrever-lhe,  que  me  roubaram  o  meu  tinteiro,  e  ninguém  me

empresta um. Diga-lhe que vou de madrugada para o convento de Monchique, do

Porto. Que se não aflija, porque eu sou sempre a mesma. Que não venha cá, porque

isso seria inútil, e muito perigoso. Que vá ver-me ao Porto, que eu hei-de arranjar

modo de lhe falar. Diga-lhe isto, sim?

– Sim, minha senhora.

– Não se esqueça, não? Vir cá, por modo nenhum. É impossível fugir, e vou muito

acompanhada. Vai o primo Baltasar e as minhas primas e meu pai, e não sei quantos

criados  de  bagagem  e  das  liteiras.  Tirar-me  no  caminho  é  uma  loucura  com

resultados funestos. Diga-lhe tudo, sim? (1978, p.91) (grifos nossos)

Como pode-se ver na última mensagem para Simão que vai preceder a ida de Teresa

para Monchique e o assassinato de Baltasar Coutinho, permanece “a mesma” para Simão.

Teresa até então permanece forte nos seus ideais e na construção do amor com o fidalgo.

Aceita, ainda, o destino do convento que lhe é imputado pelo pai antes da ideia de esquecer

Simão, como pode-se ler em diálogo com Tadeu de Albuquerque tão logo Teresa deixa a porta

do convento de Viseu e se prepara para seguir em direção ao Porto:

– Teresa… – disse o velho.

– Aqui estou, senhor – respondeu a filha, sem o encarar.

– Ainda é tempo – Tornou Albuquerque.

– Tempo de quê?

– Tempo de seres boa filha.

– Não me acusa a consciência de o não ser.

– Ainda mais?!… Queres ir pra tua casa, e esquecer o maldito que nos faz a todos

desgraçados?
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– Não, meu pai. O meu destino é o convento. Esquecê-lo nem por morte. Serei filha

desobediente, mas mentirosa é que nunca.  (1978, p. 100)

Até este ponto na novela, Teresa não tinha dado nenhum indício de fragilidade seja de

espírito, seja da saúde debilitada. Ela é, aliás, a personificação da honra: desobedece o pai,

sim, no que se refere a ir contra a vontade paterna de casá-la com o primo, mas, ao mesmo

tempo, aceita sem reclamações a punição imposta por Tadeu de Albuquerque. Vai ser após o

assassinato  de  Baltasar  que  Teresa  começa  a  mudar  e  a  adoecer.  Tão  logo  Baltasar  cai

desfalecido, Teresa segue destino com os dois criados para o Porto. Retomando seus sentidos,

conversa com a criada para tomar consciência do que tinha acontecido e descobre a morte de

Baltasar  e  a  prisão  de  Simão.  Após  cinco  dias  de  viagem,  chega  a  Monchique  para  ser

recebida por sua tia no convento. Teresa conta todos os ocorridos para a prelada, que escuta

compadecida  mas,  como freira,  aconselha  a  jovem a  deixar  tudo pra  trás.  A partir  desse

momento que ocorre a mudança em Teresa: desiste e começa a flertar com a morte. Passagem

que fica muito clara e onde se lê:

Teresa carecida de forças para a rebelião. Deixou a sua tia a santa vaidade de

exorcismar o demónio das paixões,  e deu um sorriso ao anjo da morte,  que, de

permeio  ao  seu  amor  e  à  esperança,  lhe  interpunha  a  asa  negra  que  tão  luz

refulgente rebrilha às vezes em corações infelizes.

Quis Teresa escrever.

– A quem, minha filha? – perguntou a prelada.

Teresa não respondeu.

– Escrever-lhe para quê? – tornou a religiosa. – Cuidas tu, menina, que as tuas cartas

lhe chegam à mão? Que vais tu fazer senão redobrar a ira de teu pai  contra ti  e

contra o infeliz preso? Se não ouvis a minha razão, finge-te esquecida. Se podes

violentar a tua dor, dissimula, faz muito por que a teu pai chegue a notícia de que lhe

serás dócil em tudo, se ele tiver piedade do teu pobre amigo.

Não recalcitrou Teresa.  Deu outro sorriso ao anjo da morte,  e  pediu-lhe  que a

envolvesse a ela, e ao seu amor, e à sua esperança, de todo, na negrura de suas

asas. (1978, p.121) (grifos nossos)

O que se entende é que Teresa, agora, deseja a morte e anseia por ela. O estado de

saúde pioraria progressivamente e o pai, ciente do que acontecia e apaixonado mais por sua

noção de honra do que por sua filha, preferia-a morta antes de ter manchas em sua imaculada

honra:
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A débil  compleição de Teresa deperecia aceleradamente.  A ciência condenou-a a

morte breve. Disto foi informado Tadeu de Albuquerque, e respondeu: – “Que a não

desejava morta; mas, se Deus a levasse, morreria mais tranquilo, e com a sua honra

sem mancha.” Era assim imaculada a honra do fidalgo de Viseu!…. A HONRA, que

dizem proceder em linha recta da virtude de Sócrates, da virtude de Jesus Cristo, da

virtude de milhões de mártires, que se deram às garras das feras, quando predicavam

a caridade e o perdão aos homens! (1978, p.121)

Piorando a situação de Teresa, ela descobrirá, por uma das freiras, que Simão tinha

sido condenado à morte. Esta situação, todavia, afrouxa a prelada que acaba por permitir que

Teresa escreva para Simão, “entendendo esta religiosa que o derradeiro colóquio entre dois

moribundos não podia danificá-los na vida temporal, nem na vida eterna” (1978, p.122). Já

aceitavam, as freiras, Tadeu e a própria Teresa o seu destino na morte. Então, depois da carta

funesta e mórbida que Simão envia para a jovem antes de assassinar Baltasar, desta vez, a

mesma morbidez o abraço sepulcral estão ao lado de Teresa e impressos na carta que envia a

Simão, depois do seu julgamento:

“Simão, meu esposo. Sei tudo… Está connosco a morte: Olha que te escrevo sem

lágrimas. A minha agonia começou há sete meses. Deus é bom, que me poupou ao

crime.  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. As minhas são suaves, quase que as não

sinto. Não deve custar a morte a quem tiver o coração tranquilo. O pior é a saudade,

saudade daquelas esperanças que tu achavas no meu coração, adivinhando as tuas.

Não importa,  se  nada  há  além desta  vida.  Ao menos,  morrer  é  esquecer.  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 não me tivesses encontrado no caminho por

onde te levei à morte… E que morte, meu Deus!… Aceita-a! Não te arrependas. Se

houve crime, a justiça de Deus te perdoará pelas angústias que tens de sofrer no

cárcere… e nos últimos dias, e na presença da...” (1978, p.122-123)
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A carta de Teresa segue para Simão incompleta. Falta-lhe forças para terminar e uma

convulsão a interrompe. A medicina mais nada poderia fazer por Teresa e ela “custa muito a

morrer”, como diziam algumas das enfermeiras. A gravidade da situação trouxe a necessidade

da abadessa escrever a seu primo e chamá-lo para despedir-se de sua filha antes que ela

trespassasse. Tadeu, desta vez, ao contrário das últimas cartas onde diz preferir a morte de

Teresa  ao  ter  sua  reputação manchada,  de  acordo  com o narrador,  “tocado de  piedade e

porventura de amor paternal,  deliberou tirar  do convento a filha,  na esperança de salvá-la

ainda. Uma forte razão acrescia àquela: era a mudança do condenado para os cárceres do

Porto.” (1978, p.123).

A informação de que Simão estava indo para as cadeias do Porto e que já não mais

estava no caminho da forca, conforme carta do próprio Simão entregue para Teresa, faz seu

estado de saúde ter uma breve melhora. “Vive, Teresa, Vive!” (1978, p.124), dizia Simão na

carta, que gerou em Teresa a reação de discutir sobre casamento com a criada e também a

voltar a pensar na união dos dois: “Olha, Constança, se eu casar com ele, tu vais para a nossa

companhia. Verás como és feliz. […] … e a Virgem Santíssima é que nos há-de unir. (1978,

p.126). 

Essa súbita melhora no estado de saúde de Teresa foi notada também pela abadessa em

conversa  com Tadeu de Albuquerque,  tão  logo este  chega em fronte  ao  convento  com a

finalidade de retirar Teresa para Viseu; quando começa uma discussão com sua prima sobre,

apesar da melhora da menina, ainda não ser hora para tão exaustiva viagem, visto que ela

ainda poderia morrer no mesmo dia:

Sua prima, primeira senhora que lhe saiu ao locutório, vinha enxugando as lágrimas

de alegria. 

– Não cuide que eu choro de aflita, meu primo – disse ela. – O nosso anjo, se Deus

quiser, pode salvar-se. Logo de manhã a vi passear por seu pé nos dormitórios. Que

diferença de semblante ela tem hoje! Isto, meu primo, é milagre das duas santas que

temos inteiras na clausura, e com as quais algumas perfeitas criaturas desta casa se

apegaram. Se as melhoras continuarem assim, temos Teresa; o Céu consente que

esteja entre nós aquele anjo mais alguns anos…

– Muito folgo com o que me diz, minha boa prima – atalhou o fidalgo. – A minha

resolução é levá-la para Viseu, e lá se restabelecerá com os ares pátrios, que são

muito mais sadios que os do Porto.

– É ainda cedo para tão longa e custosa jornada, meu primo. Não vá o senhor cuidar

que ela está capaz de se meter ao caminho. Lembre-se que ainda ontem pensámos
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em encontrá-la hoje morta. Deixe-a estar mais alguns meses; e depois não digo que a

não leve; mas, por enquanto, não consinto semelhante imprudência.

– Maior imprudência – replicou o velho – é conservá-la no Porto,  onde, a  estas

horas, deve estar o malvado matador de meu sobrinho. (1978, p.127)

Se as boas intenções, a “piedade” e o “amor paternal” de Tadeu tocou-o a ponto de

tirar a menina do convento, eles vão novamente para segundo plano quando o nome de Simão

entra em jogo. Ao saber da chegada do pai ao convento, Teresa também regride no seu estado

de saúde,  conforme mostrará  o  narrador  ao  dizer  que  “instantaneamente  a  cor  sadia  que

alegrava as senhoras religiosas se demudou na lividez costumada”. O que deixa a entender

que o maior algoz de Teresa é o próprio pai, e este se preocupa mais com sua honra e de ter

sua vontade realizada, como mostrará na briga com Teresa e, logo após, com a abadessa para

retirar sua filha de Monchique, do que tem de valores paternais.

Avisada  Teresa  de  que  seu  pai  a  esperava,  instantaneamente  a  cor  sadia  que

alegrava as senhoras religiosas se demudou na lividez costumada. Quis a tia, vendo-

a assim, que ela não saísse do seu quarto, e encarregava-se de espaçar a visita do pai.

– Tem de ser – disse Teresa. – Eu vou, minha tia.

O pai, ao vê-la, extremeceu e enfiou. Esperava mudança, mas não tamanha. Pensou

que a não conheceria sem o prevenirem de que ia ver sua filha.

– Como eu te encontro, Teresa! – exclamou ele, comovido. – Porque não me disseste

há mais tempo o teu estado?

Teresa sorriu, e disse:

– Eu não estou tão mal como as minhas amigas imaginam.

– Terás tu forças para ir comigo para Viseu?

– Não, meu pai; não tenho mesmo forças para lhe dizer em poucas palavras que não

torno a Viseu.

– Porque não, se a tua saúde depender disso?!…

– A minha saúde depende do contrário. Aqui viverei e morrerei.

– Não é tanto assim, Teresa – replicou Tadeu com dissimulada brandura. – Se eu

entender que estes ares são nocivos à tua saúde, hás-de ir, porque é obrigação minha

conduzir e corrigir a tua má sina.

– Está corrigida, meu pai. A morte emenda todos os erros da vida. (1978, p.128)

(grifos nossos)

Como visto,  pode-se  concluir  pela  passagem,  que  o  estado de  Teresa  piora  e  sua

fisionomia a torna praticamente irreconhecível pelo próprio pai, que não a reconheceria se não

fosse avisado de que era sua filha. Simão, momentos antes de partir para o degredo, ao ver
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Teresa pela última vez no mirante, têm semelhante conclusão: “Distintamente Simão viu um

rosto e uns braços suspensos das reixas de ferro; mas não era de Teresa aquele rosto; seria

antes um cadáver que subiu da claustra ao mirante, com os ossos da cara inçados ainda das

herpes da sepultura” (1978, p.  166).  A súbita melhora nas condições de saúde Teresa,  ao

receber as notícias de Simão não mais encarando a pena de morte e em direção ao Porto,

infelizmente, não resiste ao encontro com o pai. 

A melhora de Teresa escapa das mãos da medicina – “todos dizem que eu morro, e o

médico  já  nem me  receita!…”  (1978,  p.126)  –,  longe  da  ciência,  entretanto,  a  crendice

popular  ajuda  a  levantar  hipóteses  para  essa  melhora  pouco  antes  da  morte.  Costuma-se

chamar de “visita da saúde” justamente a melhora que um paciente (geralmente aplicado aos

terminais) demostra logo antes de morrer. Para os espíritas, por exemplo, a espiritualidade

superior quando está realizando o desligamento do espírito se utiliza de grande quantidade de

energia  que  beneficia  temporariamente  o  corpo  com  a  finalidade  de  que  o  desencarne

aconteça de forma tranquila e, assim, o moribundo tem a chance de se despedir ou acalmar os

parentes, agilizando o desencarne. Outra metáfora conhecida sobre o assunto, que poderia ser

utilizada, é a que Platão apresenta no Fédon, sobre o canto dos Cisnes (85a):

Os cisnes quando sentem que vão morrer cantam melhor do que antes, com a alegria

de irem se reunir ao deus a quem servem, mas os homens com o temor que têm à

morte, caluniam aos cisnes dizendo que choram sua morte e que cantam de tristeza.

[…]  Mas  estes  pássaros  não  cantam por  tristeza  e  menos ainda  os  cisnes,  que

pertencem a Apolo e são divinos. E, como prevêem os bens que vão gozar na outra

vida, cantam e se alegram neste dia, mais que em qualquer outro. (1981, p. 137)

Dando  sequência,  Tadeu  de  Albuquerque  falha  em  conseguir  retirar  Teresa  do

convento após discutir tanto com sua prima, a abadessa, quanto com o corregedor do Porto.

Por fim, tenta entrar com médicos no convento na negativa da abadessa. Por outro lado, a

correspondência de Simão e Teresa seguiam-se, agora com ajuda de João da Cruz que pouco

após o encontro com Teresa no convento morre assassinado ao retornar para Viseu, deixando

Mariana com Simão, e, depois, por intermédio da mesma mendiga de Viseu que no Porto

agora estava. Em uma dessas cartas, Teresa vai pedir ao amado que cumpra os dez anos de

cadeia pois  seu pai  já  teria  morrido e  ela  poderia  ser,  enfim,  sua esposa.  Quando Simão

responde que não poderia aceitar dez anos com sua liberdade cativa e que Teresa não entende

a tortura dos vinte meses que ele passara na cadeia, ela volta a aceitar a morte como única

saída:
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As únicas palavras de Teresa, em resposta àquela carta, significativa da turbação do

infeliz, foram estas: “Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino… Perdi-

te… Bem sabes  que  sorte  eu  queria  dar-te… e  morro,  porque  não  posso,  nem

poderei jamais resgatar-te. Se podes, vive; não te peço que morras, Simão; quero que

vivas para me chorares.  Consolar-te-á o meu espírito… Estou tranquila… Vejo a

aurora da paz… Adeus até ao Céu, Simão. (1978, p.160)

Aceitando  a  morte,  “Teresa  vivia  dizendo  às  suas  consternadas  companheiras  que

sabia ao certo o dia do seu trespasse” (1978, p.161). A jovem começa um tipo de “ritual”

preparativo que vai  terminar  justamente na sua partida deste  mundo.  Assim,  “conversava

serenamente com as freiras, e despedira-se de todas, uma a uma, indo por seu pé às celas das

senhoras entrevadas para lhes dar o beijo da despedida” (1978, p.164). Na manhã seguinte,

Teresa  leu  todas  as  cartas  trocadas  com Simão,  emaçou-as  e  mandou  que  fossem a  ele

entregues. Sua comida pede “para a viagem”. Sobe para o mirante, local onde vem a morrer, e

seu trespasse narrado pela ótica de Simão, quando eles se veem pela última vez:

Foi então que Simão Botelho a viu.

E ao mesmo tempo atracou à nau um bote em que vinha a pobre de Viseu, chamando

Simão. Foi ele ao portaló, e, estendendo o braço à mendiga recebeu o pacotinho das

suas cartas. Reconheceu ele que a primeira não era sua, pela lisura do papel, mas não

a abriu. 

Ouviu-se a voz de levar âncora e largar amarras. Simão encostou-se à amurada da

nau, com os olhos fitos no mirante.

Viu agitar-se um lenço, e ele respondeu com o seu àquele aceno. Desceu a nau ao

mar, e passou fronteira ao convento. Distintamente Simão viu um rosto e uns braços

suspensos das reixas de ferro; mas não era de Teresa aquele rosto; seria antes um

cadáver que subiu da claustra ao mirante, com os ossos da cara inçados ainda das

herpes da sepultura.

– É Teresa? – perguntou Simão a Mariana.

– É, senhor, é ela – disse num afogado gemido a generosa criatura, ouvindo o seu

coração dizer-lhe que a alma do condenado iria breve no seguimento daquela por

quem se perdera.

De  repente  aquietou  o  lenço  que  se  agitava  no  mirante,  e  entreviu  Simão  um

movimento impetuoso de alguns braços e o desaparecimento de Teresa e do vulto de

Constança, que ele divisara mais tarde. (1978, p.166)
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Simão vê a morte de Teresa,  apesar de só ter  descoberto que ela morrera, de fato,

quando o comandante o informa assim que chega ao navio. Como era a intenção da menina,

entrega uma última carta, bem longa, que ele leria quando ela já tivesse partido pro outro

mundo, e nela contando dos sonhos que deixaram passar e do que o destino separou para eles.

Seguem-se alguns trechos:

“É já meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, à

hora em que leres esta carta, se me Deus não engana, está em descanso. 

Eu devia poupar-te a esta última tortura; não devia escrever-te; mas perdoa à tua

esposa do Céu a culpa, pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora,

hora final da noite da minha vida. 

Quem te diria que eu morri, se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco, perderás

da vista este mosteiro; correrás milhares de léguas, e não acharás em parte alguma

do mundo, voz humana que te diga: – A infeliz espera-te noutro mundo, e pede ao

Senhor que te resgate.

[…] – Isto não é queixar-me, Simão: não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns

dias à morte, se tu ficasses; mas, de um modo ou outro, era inevitável fechar os

olhos quando se rompesse o último fio, este último fio que se está partindo, e eu

mesma o oiço partir.

Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de juntar um remorso

injusto à tua saudade.

[…] Rompe a manhã. Vou ver minha última aurora… a última dos meus dezoito

anos!

Abençoado sejas, Simão! Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as

minhas angústias Lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências

a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos,

para que eu seja perdoada.

Adeus! À luz da eternidade parece-me que já te vejo, Simão!” (1978, p170-172)

A morte de Teresa na novela é mal explicada ou propositalmente vaga. Ao contrário de

Simão, que morre (ou deixa-se morrer) acometido por uma febre; e de Mariana, que suicida-

se pulando da nau em direção ao corpo desfalecido de Simão, a causa fatual da morte de

Teresa não é pontuada, ainda que ela, tal como Simão, deixe-se morrer e na morte encontra a

sua paz. Afinal, sabe Teresa que somente será feliz na morte e que este mundo nada tem para

ela.  Simão acredita  ser ele  o responsável pela  morte  da jovem: “E Teresa! […] E aquela

infeliz  menina que eu matei!  Não hei-de vê-la  mais,  nunca mais!”  (1978, p.161).  Simão,

entretanto, não é menos responsável pela morte de Teresa do que Tadeu de Albuquerque, este,
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por sua vez, personificando a última forma de poder arbitrário que não foi derrubada pela

Revolução Francesa: a tirania familiar. De acordo com Marx/Peuchet, “entre as causas do

desespero que levam as pessoas muito nervosas-irritáveis a buscar a morte, seres passionais e

melancólicos,  descobri  os  maus-tratos  como o  fator  dominante,  as  injustiças,  os  castigos

secretos,  que pais e superiores impiedosos infligem às pessoas que se encontram sob sua

dependência”. Concluem, então, que “a revolução não derrubou todas as tiranias; os males

que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias; nelas eles provocam crises

análogas  àquelas  das  revoluções”  (MARX,  2006,  p.28-29)  (grifos  do  autor).  Pode-se

facilmente enumerar as agressões sofridas contra Teresa por seu pai: desde o início, é contra

seu relacionamento com o jovem de uma família que ele despreza; contra a vontade dela,

força sua filha a se casar com o primo; enclausura a jovem em um convento; por fim, liga

mais para sua própria ideia de honra e pundonor do que para a sua única filha. A melhora

súbita que Teresa tem em sua saúde, pouco antes de morrer, se desfaz ao encontrar o pai,

vendo-o exigir que ela retorne com ele para Viseu.

Por fim, coloco em questão o que Afrânio Coutinho (1999, p.304) afirma e que vai

coadunar com o que foi tratado até aqui:

[…]  Seres  apaixonados  e  em  luta  contra  uma  sociedade  injusta,  saturada  de

preconceitos  e  interesses  materiais,  os  heróis  românticos  não  abdicam nunca  do

direito de serem felizes pela realização do seu amor; há neles perfeita consciência da

fatalidade que espiritualmente  os  uniu,  sentem o absurdo  da  vida  que os  leva  a

experimentar as maiores vicissitudes e os maiores sofrimentos, enfrentam e vencem

todas as provações, mas não cedem nunca do objetivo que lhes indicou o destino –

força superior e exterior aos homens, divindade a cujo império ninguém pode fugir.

E quando é de todo impossível resistir, quando a conjuração dos preconceitos de

casta ou dos interesses familiares é materialmente mais forte, a união entre os dois

se realiza pela morte, cuja idéia atravessa todo o processo de existência. 

“A união  entre  os  dois  se  realiza  pela  morte”  quando os  interesses  familiares  são

contrários ao casal apaixonado. Assim se explica a morte, tanto de Simão, quanto de Teresa.

Mortes que giram em torno do sentimento que impulsiona a vida do homem romântico: o

amor. Ainda que seja impossível consumar o amor nesta vida, morrer pela pessoa amada é,

também,  uma  forma  de  viver  com  ela  para  sempre  e,  assim,  eternizar  a  relação  e  os

sentimentos que se encontram no coração dos enamorados. “Não me esqueças tu, e achar-me-

ás no convento, ou no Céu, sempre tua do coração, e sempre leal.” (1978, p. 29), diz Teresa
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para Simão; “E, senão, 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”

(1978, p. 160), diz, por sua vez, Simão para Teresa; “tu virás ter connosco; ser-te-emos irmãos

no Céu…” (1978, p.175), por fim, diz, Simão para Mariana.

3.4 – Mariana…

Ao contrário de Simão e Teresa, que se deixam morrer, Mariana, por sua vez, suicida-

se por uma ação positiva e pensada ao longo de toda a narrativa, como aqui pretendo deixar

claro.  A filha  de  João  da  Cruz,  introduzida  na  história  no  capítulo  V,  após  a  festa  de

aniversário de Teresa e do primeiro encontro entre Simão e Baltasar Coutinho, “é a figura

mais  humana e  mais  complexa  da  obra.  Não que  o  narrador  devasse  minuciosamente  os

escaninhos  da  alma  dela;  a  figura  é  mais  sugerida  que  definida;  todavia,  ficamo-nos  os

estímulos bastantes para a recriarmos e sentirmos viver junto de nós, daquela vida subjectiva

em que cabe à imaginação o mais importante papel” (COELHO, 1982, Vol I, p.414).

O ferrador tinha uma filha, moça de vinte e quatro anos, formas bonitas, um rosto

belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo, e

perguntou-lhe a  causa  daquele olhar  melancólico com que ela  o fitava.  Mariana

corou, abriu um sorriso triste e respondeu:

–  Não  sei  o  que  me  adivinha  o  coração  a  respeito  de  vossa  senhoria.  Alguma

desgraça está para lhe suceder…

– A menina não dizia isso – replicou Simão – sem saber alguma coisa da minha vida.

– Alguma coisa sei… – tornou ela.

– Ouviu contar ao arrieiro?

– Não, senhor. É que meu pai conhece o senhor. E há bocadinho que eu ouvi estar

meu pai a dizer ao meu tio, que é o arrieiro que veio com vossa senhoria, que tinha

as suas razões para saber que alguma desgraça lhe estava para acontecer…

– Porquê?

– Por amor duma fidalga de Viseu, que tem um primo em Castro Daire (1978, p.48)

Nesta passagem, pode-se notar esse instinto que o autor trabalha na personagem em

perceber de antemão o desfecho trágico da história para Simão. De acordo com Cunha, um

recurso comum aos autores românticos é anunciar as indicações dos desfechos funestos desde

o princípio da narrativa, e Mariana quem vai exercer este papel de indicar o desfecho em

Amor de Perdição, “cabendo a um leitor competente prever os acontecimentos, caso ele atente
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para mínimos indícios ou para as palavras e seus sentidos ocultos. Fornecer pistas ao leitor é

uma das principais tarefas do texto” (CUNHA, 2005, p75). Esse instinto de Mariana aparece –

e vai acabar por demostrar-se correto – em dois outros momentos. O primeiro, após Simão se

ferir, conta para ele que “já sabia que vinha para esta desgraça, porque tinha tido um sonho,

em que via muito sangue, e eu estava a chorar porque via uma pessoa muito minha amiga a

cair numa cova muito funda…” (1978, p.76). Ao que Simão responde que “isso são sonhos”,

Mariana parte para a tréplica:

– São sonhos, são; mas eu nunca sonhei nada que não acontecesse. Quando meu pai

matou o almocreve, tinha eu sonhado que o via a dar um tiro noutro homem; antes de

minha mãe morrer, acordei eu a chorar por ela, e mais ainda viveu dois meses… A

gente da cidade ri-se dos sonhos, mas Deus sabe o que isto é… (1978, p.76)

O outro momento em que as previsões de Mariana se confirmam acontece pouco após

Simão escrever a carta para Teresa, antes partir para o convento e antes de assassinar Baltasar

Coutinho. Mariana, em diálogo com Simão, diz que não voltará a colocar a mesa para ele em

sua casa:

Não o deixaram continuar as lágrimas, nem depois a presença de Mariana. Vinha ela

pôr a mesa para a ceia, e, quando desdobrava a toalha, disse em voz abafada, como se

a si mesma somente o dissesse:

– É a última vez que ponho a mesa para o senhor Simão em minha casa!

– Porque diz isso, Mariana?

– Porque mo diz o coração.

Desta vez ponderou supersticiosamente os ditames do coração da moça, e com o

silêncio meditativo deu-lhe a ela a evidência antecipada do vaticínio. (1978, p.96). 

E, como se sabe pela história, o coração de Mariana não comete erros. Além da sua

espiritualidade,  fisicamente,  também,  a  filha  do  ferrador  vai  chamar  atenção.  Além  da

descrição de Mariana dada logo quando é introduzida, “vemo-la sem ser preciso um retrato a

definir-lhe  os  traços  físicos.  Os  pormenores  dessa  espécie  surgem  casualmente,  soltos,

espalhados,  como  se  devessem  intervir  só  por  acréscimo,  pelo  menos  na  aparência”

(COELHO,  1950,  p.91).  Como,  por  exemplo:  “Enquanto  Simão  leu  a  carta  escrita  do

convento, Mariana fitou os seus grandes olhos azuis no rosto do académico” (1978, p.76). Em

outros momentos, a beleza de Mariana também chama atenção das personagens: “O carcereiro

retirou-se, dizendo consigo: – Esta é bem mais bonita que a fidalga” (1978, p.110). Manuel
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Botelho, irmão mais velho de Simão, quando volta da Espanha com sua concubina e está a

visitar o irmão na cadeia, também vai reparar em Mariana: “Já Manuel tinha reparado em

Mariana, e da beleza da moça inferira conclusões para formar falsos juízos” (1978, p. 142).

Todavia,  a  beleza  de  Mariana  não  ofusca  ou  enfraquece  sua  personalidade,  e  o  melhor

depoimento sobre isso parte de seu próprio pai:

– Se vossemecê tem uma casinha sofrível – atalhou Simão –, pode, querendo, casar

a sua filha numa boa casa de lavoira.

– Assim ela quisesse.  Maridos não lhe faltam;  até  o alferes  da casa da Igreja a

queria, se eu lhe fizesse doação de tudo, que pouco é, mas ainda vale quatro mil

cruzados bons; o caso é que a moça não tem querido casar, e eu, a falar a verdade,

sou só e mais ela, e também não tenho grande vontade de ficar sem esta companhia,

para quem trabalho como moiro. Se não fosse ela, fidalgo, muita asneira tinha eu

feito! Quando vou às feiras ou romarias, se a levo comigo, não bato, nem apanho;

indo sozinho, é desordem certa. A rapariga já conhece quando a pinga me sobe ao

capacete do alambique; puxa-me pela jaqueta, e por bons modos põe-me fora do

arraial. Se alguém me chama para beber mais um quartilho, ela não me deixa ir, e eu

acho graça à obediência com que me deixo guiar pela moça, que me pede que não vá

por alma da mãe. Eu cá, em ela me pedindo por alma da minha santa mulher, já não

sei de que freguesia sou.

Mariana  ouvia  o  pai  escondendo  meio  rosto  no  seu  alvíssimo avental  de  linho.

Simão  estava-se  gozando  na  simpleza  daquele  quadro,  rústico,  mas  sublime  de

naturalidade. (1978, p.74)

João da Cruz volta a falar do valor da filha após ela se oferecer para levar a carta de

Simão para Teresa no convento, após a mendiga ter sido pega pelo hortelão. Diz ele: “Vales tu

mais, rapariga, que quantas fidalgas tem Viseu! Pela mais pintada não dava eu a minha égua;

e, se cá viesse o Miramolim de Marrocos pedir-me a filha, os diabos me levem se eu lha dava!

Isto  é  que  são  mulheres,  e  o  mais  é  uma história”  (1978,  p.88).  A melhor  descrição  de

Mariana, contudo, penso que foi a escrita pelo próprio Camilo Castelo Branco, mas em outro

livro. Em Maria da Fonte, Camilo trabalha com uma longa passagem de Oliveira Martins que

se tanto serve para descrever a Maria, servirá para Mariana:

Oliveira Martins, para insinuar-nos ètnicamente a compreensão da índole varonil,

intrépida, das mulheres do Minho, simbolizadas na valentia de uma, escreve páginas

elegantíssimas: “No Minho, como em todas as regiões de estirpe céltica, a mulher

governa a casa e o marido; excede o homem em audácia, em manha, em força; lavra
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o  campo,  e  jornadeia  com  a  carrada  do  milho  à  frente  dos  boizinhos  louros.

Requestada  em  moça  nos  arraiais  e  romarias  pelos  rapazes  que  a  namoram,

conversando-a com as suas caras rapadas, basta ver um desses grupos para descobrir

onde está a acção e a vida: se no olhar alegre, quase irónico da moça garrida, luzente

de  ouro,  se  na  mole  fisionomia  do  rapaz,  abordoada  ao  cajado,  contemplativo,

submisso, como diante de um ídolo… Quando se casam, as moças conhecem o valor

do dote que levam, e os casamentos são negócios que elas em pessoa debatem e

combinam. Não é uma esposa, quase uma serva que entra no poder do marido, à

moda semita que se infiltrou nos costumes do sul do Reino: é uma companheira e

associada em que o espírito prático domina sobre a moleza constitucional do homem

desprovido de uma inteligência viva. A mulher parece homem; e nos atritos da dura

vida  de  pequenos  proprietários,  quase  mendigos,  se  as  colheiras  escasseiam,

cercados de numerosos filhos, apagam-se as lembranças nebulosamente doiradas da

luz dos amores da mocidade, e fica do antigo ídolo um rude trabalhador musculoso,

com a pele tostada dos sóis e geadas, os pés e as mãos coreáceos das ceifas e do

andar descalça ou em socos nos caminhos pedregosos ou sobre a bouça de urzes

espinhosas. Não se lhe fale então em coisas mais ou menos poéticas: já nem percebe

as cantigas da mocidade no desfolhar dos milhos! A vida cruel ensinou-a: é prática,

positiva, dura. Odeia tudo, que não soa e tine, e tem um culto único – o seu chão. Vai

à igreja e venera o ‘senhor abade’, mas com os idílios da mocidade a sua religião

perdeu a poesia: ficou apenas um seco rosário de superstições, funda, tenazmente

arraigadas. Ai de quem lhe bulir ou nos interesses ou no culto! Ou na igreja ou no

chãozinho!… O sentimento inato da rebeldia  (que não  deve  confundir-se com a

independência…)  existe  no  minhoto”.  (CASTELO  BRANCO  apud  MARTINS,

2001, p.41-42)

O retrato pintado por Oliveira Martins certamente mostra Mariana, ainda que Mariana

fosse de Viseu, e não do Minho, e ela mesma confirma isso quando se diferencia de Teresa

dizendo:  “E  mais  a  fidalga  é  fraquinha,  e  eu  sou  mulher  do  campo,  vezada  a  todos  os

trabalhos”  (1978,  p.152).  Todavia,  para  Mariana,  Teresa  tinha  uma  beleza  única.  Após

encontrar com ela, disse: “Não lhe bastava ser fidalga e rica: é, além de tudo, linda como

nunca vi  outra!”.  O contraste  entre  Mariana e  Teresa;  a fidalga da cidade e  a mulher  do

campo,  “formam  um  díptico  em  que  se  acentuam  a  delicadeza  frágil  da  primeira  e  o

desembaraço viril da segunda” (COELHO, 1982, v1, p.408). A filha de João da Cruz ainda

demostra um certo ciúme por Teresa, entretanto, um ciúme calado e que jamais prejudicaria o

casal; o que fornece para Mariana esse grande valor moral e a abnegação que a personagem

carrega,  confirmado  pela  passagem:  “[…]  e  tinha  ciúmes  de  Teresa,  não  ciúmes  que  se



114

refrigeram na expansão ou no despeito, mas infernos surdos, que não rompiam em lavareda

aos lábios, porque os olhos se abriam prontos em lágrimas para apagá-la” (1978, p.154).

As diferenças se dispersam quando ambas amam o mesmo homem, ainda que “uma,

morrendo  amada;  outra,  agonizando,  sem  ter  ouvido  a  palavra  ‘amor’  dos  lábios  que

escassamente balbuciavam frias palavras de gratidão” (1978, p.117). Simão, por sua vez, não

desconhece esse amor. Em diversos momentos percebe-o:

Simão achou tão necessário à sua conservação o sacrifício, como ao contentamento

da carinhosa Mariana. Passou-lhe na mente, sem sombra de vaidade, a conjectura de

que era amado daquela doce criatura. Entre si dizia que seria uma crueza mostrar-se

conhecedor de tal afeição, quando não tinha alma para lha premiar, nem para lhe

mentir. Assim mesmo, bem longe de se afligir, lisonjeavam-no os desvelos da gentil

moça. Ninguém sente em si o peso do amor que se inspira e não comparte. Nas

máximas aflições, nas derradeiras horas do coração e da vida, é grato ainda sentir-se

amado quem já não pode achar no amor diversão das penas, nem soldar o último fio

que se está partindo.

[…] Não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa.

Isto  será  culpa  no  severo  tribunal  das  minhas  leitoras;  mas,  se  me  deixam  ter

opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda galas no céu, no

mar e na terra, e toda incoerência, absurdezas e vícios no homem, que se aclamou a

si próprio rei da criação, e nesta boa fé dinástica vai vivendo e morrendo. (1978,

p.81)

Simão, percebe-se, sabia do amor de Mariana por ele. João da Cruz também não era

desconhecido do amor da filha pelo fidalgo: “que ela tem paixão d’alma por vossa senhoria,

isto é tão certo como eu ser João” (1978, p.139), ao que Simão responde que pudesse ele ser o

marido dela, se não fosse pelo seu amor por Teresa. João da Cruz, por sua vez, mostrando a

diferença  de  classes  entre  ambos  e  que  era  algo  inaceitável  em  sua  sociedade,  vai,

obviamente, contra a ideia:

– Pudesse eu ser o marido de sua fiha, meu pobre amigo!

– Qual marido!… – disse o ferrador com os olhos vidrados das primeiras lágrimas

que Simão lhe vira. – Eu nunca me lembrei disso, nem ela!… Eu sei que sou um

ferrador, e ela sabe que pode ser sua criada, e mais nada, senhor Simão; mas… sabe

que mais? Eu desejo que os meus amigos sejam desgraçados como havia de ser o

senhor se casasse com a pobre rapariga! (1978, p.139)
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O casamento de Simão e Mariana, como de acordo com João da Cruz, não poderia ser

realizado por eles pertencerem a “castas” diferentes; o que não acontece entre Teresa e Simão,

um casamento que seria aceito pela sociedade mas encontra a barreira familiar para a sua

realização e consumação. 

Indo  adiante,  o  único  diálogo  entre  Mariana  e  Simão  sobre  a  relação  entre  eles

acontece após o assassinato de João da Cruz, quando Mariana foi para Viseu recolher sua

herança, vende as terras e deixa para a tia a casa onde nasceu. Ao tornar para a cadeia do

Porto, após ter liquidado a herança e a ter entregue para Simão, ele a interpela sobre o motivo

da venda das terras, ao que Mariana responde “admirada desta pergunta, à qual o seu coração

julgava ter respondido há muito” (1978, p.151) que não mais tensionava voltar para lá e que

seguiria para o degredo. Depois de uma breve discussão sobre o que é o degredo, em que

Simão apresenta as dificuldades de se viver em um lugar em que “morre-se abrasado ao sol

doentio daquele céu, morre-se de saudades da pátria, morre-se muitas vezes dos maus tratos

dos governadores das galés, que têm um condenado na conta de fera” (1978, p.151), pergunta

para Mariana o que ela espera dele, ao que depois da reação de Mariana, que chora, declara:

– Não  me  compreendeu… Sou infeliz  por  não  poder  fazê-la  minha  mulher.  Eu

queria que Mariana pudesse dizer: – “Sacrifiquei-me por meu marido; no dia em que

o vi ferido em casa de meu pai, velei as noites a seu lado; quando o vi sentenciado à

forca, endoideci; quando a luz da minha razão me tornou num raio de compaixão

divina, corri ao segundo cárcere, alimentei-o, vesti-o, e adornei-lhe as paredes nuas

do sue antro; quando o desterraram, o acompanhei-o, fiz-me a pátria daquele pobre

coração, trabalhei à luz do sol homicida para ele se resguardar do clima, do trabalho,

e do desamparo, que o matariam...”

[…] – Tem vinte e seis anos, Mariana. Viva, que esta sua existência não pode ser

senão um suplício oculto. Viva, que não deve dar tudo a quem lhe não pode restituir

senão as lágrimas que eu lhe tenho custado. O tempo do meu desterro não pode estar

longe; esperar outro melhor destino seria uma loucura. Se eu ficasse na pátria, livre

ou preso, pediria a minha irmã que completasse a obra generosa da sua compaixão,

esperando que eu lhe desse a última palavra da minha vida. Mas não vá comigo à

África ou à Índia, que sei que voltará sozinha à pátria depois de eu fechar os olhos.

Se o meu degredo for temporário e a morte me guardar para maiores naufrágios,

voltarei à pátria um dia. É preciso que Mariana aqui esteja para eu poder dizer que

venho para minha família, que tenho aqui uma alma extremosa que me espera. Se a

encontrar com marido e filhos, a sua família será a minha. Se a vir livre e só, irei

para a companhia de minha irmã. Que me responde, Mariana? (1978, p.153).
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Simão, como se vê, não pode amar Mariana. Vê-se fatalmente ligado com Teresa e,

assim,  Mariana  só poderia  ocupar  o amor como o de uma irmã.  Por  sua vez,  a  filha do

ferrador,  como  sempre  muito  senhora  do  seu  destino  e  consciente  das  suas  decisões  e

escolhas, já tinha decidido o que fazer. “Não tenho que pensar… A minha tenção está feita…”

(1978, p.154). Conclui, Mariana, então, que

– Quando vir que não lhe sou precisa, acabo com a vida. Cuida que eu ponho muito

em me matar? Não tenho pai,  não tenho ninguém, a minha vida não faz falta a

pessoa alguma. O senhor Simão pode viver sem mim? Paciência!… Eu é que não

posso…

Susteve o complemento da ideia como quem se peja de uma ousadia. (1978, p. 154)

Como Mariana bem pontua, ela não tem pai, nem mais ninguém e sua vida não faria

falta a pessoa alguma. Exibe o comportamento de uma pessoa marginalizada na sociedade e

não bem a ela integrada. Este comportamento e o flerte de Mariana com a morte se repete em

diversas outras passagens que não podem se relacionar inteiramente com o amor dela por

Simão, visto que a sua primeira intenção suicida, como ela mesma conta a Simão, acontece

antes de conhecê-lo, quando seu pai quase foi condenado à morte:

– Basta ver o que o seu paizinho fez pelo meu – disse ela, limpando as lágrimas. – O

que seria de mim, se ele me faltasse, e se fosse à forca como toda a gente dizia!…

Eu era ainda muito nova quando ele estava na enxovia. Teria treze anos; mas estava

resolvida a atirar-me ao poço, se ele fosse condenado à morte. Se o degredassem,

então ia com ele; ia morrer onde ele fosse morrer. (1978, p.75)

Há ainda outras duas passagens que podem ser trabalhadas para mostrar o que leva

Mariana  a  se  matar.  A primeira,  que  destoa  um pouco das  outras  já  citadas  por  mostrar

exclusivamente um motivo mais passional para o suicídio; mais irracional e incoerente com o

comportamento que a filha de João da Cruz mostrou ao longo da narrativa – sempre forte e

decidida –, que acontece após o julgamento de Simão Botelho, após escutar a “sentença de

morte natural para sempre na forca, na arvorada no local do delito”:

Perguntou por Mariana, e o carcereiro lhe disse que a mandava chamar. Veio João da

Cruz, e a chorar se lastimou de perder a filha, porque a via delirante falar em forca e

a  pedir  que  a  matassem primeiro.  Agudíssima foi  então  a  dor do académico  ao

compreender,  como se instantaneamente lhe fulgurasse a verdade, que Mariana o
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amava ao extremo de morrer. Por momentos se lhe esvaiu do coração a imagem de

Teresa, se é possível assim pensá-lo. Vê-la-ia porventura como um anjo redimido em

serena contemplação do seu Criador; e veria Mariana como um símbolo da tortura,

morrer a pedaços, sem instantes de amor remunerado que lhe dessem a glória do

martírio. (1978, p.117)

Esse comportamento de Mariana, como já dito, mais irracional, incoerente, irregular e

errático, não se repete em nenhum outro momento da narrativa, e no último diálogo que tem

com Simão sobre o seu destino no caso do fidalgo morrer antes de chegar no degredo, volta a

pensar o assunto da morte de forma racional  e  decidida.  Mariana é,  sim, senhora do seu

destino, determinada e bem ciente das suas opções. 

 

– E suponha, Mariana, que eu morro apenas chegar ao degredo?

– Não falemos nisso, senhor Simão…

– Falemos, minha amiga, porque eu hei-de sentir à hora da morte, a pesar-me na

alma, a responsabilidade do seu destino… Se eu morrer?

– Se o senhor morrer, eu saberei morrer também.

– Ninguém morre quando quer, Mariana…

– Oh! Se morre!… E vive também quando quer… Não mo disse já a senhora D.

Teresa?

– Que lhe disse ela?

– Que estava a passar quando vossa senhoria chegou ao Porto, e que a sua chegada

lhe dera vida. (1978, p.152)

Mariana, desta vez, como percebe-se, assume a mesma postura com a morte quando

fala da sua primeira tentação de suicídio e a confirma no também já citado diálogo com Simão

em que diz “quando vir que não lhe sou precisa, acabo com a vida”, afinal, “não tenho pai,

não tenho ninguém, a minha vida não faz falta pessoa nenhuma” (1978, p.154). 

Pode-se pensar que Mariana morreu por amor. É este, aliás, o caminho mais aceito

pelos críticos: um suicídio passional. Todavia, há apenas uma passagem para confirmar isso

que seria a atitude única de Mariana durante o julgamento de Simão, em que chegou no ponto

do amor, de fato, poder matá-la quando descobre a sentença de morte de seu amado, pedindo

o mesmo final que ele deveria ter. Nenhuma das outras passagens confirma essa hipótese de

suicídio passional, apesar de não poder descartar o fato de que Mariana amava Simão.

De acordo com Durkheim, em  O Suicídio,  o cientista social chega na definição de

suicídio  egoísta  após  analisar  primeiramente,  o  suicídio  nas  religiões,  principalmente  o
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agravamento do suicídio no protestanismo e uma certa imunidade que gozam os católicos e os

judeus, não por estes estarem ligados a uma certa minoria nos países protestantes, mas ao seu

menor  individualismo  religioso,  que,  consequentemente  gera  uma  maior  e  mais  intensa

integração na Igreja Católica, e os judeus, por sua vez, possuem uma ainda menor disposição

ao suicídio se comparado tanto com os católicos quanto com os protestantes. Isto pelo fato do

judaísmo consistir “essencialmente num corpo de práticas que regulamentam minuciosamente

todos os detalhes da existência e deixam muito pouco espaço para o julgamento individual”

(DURKHEIM, 2000, p.189). Dessa forma, se a sociedade religiosa preserva contra o suicídio,

o  motivo  é  por  ser  uma  sociedade  fortemente  integrada.  Dando  sequência  no  estudo  do

suicídio egoísta, Durkheim se volta para a família e conclui que é à ação da família que se

deve a imunidade dos homens e mulheres casados. Essa imunidade cresce com a densidade da

família  e  com  o  seu  grau  de  interação.  “O  suicídio  varia  na  razão  inversa  do  grau  de

integração dos grupos sociais de que o indivíduo faz parte” (2000, p.258). Ora, Mariana como

deixa claro, repito, “não tem pai, não tem ninguém, a sua vida não faz falta pessoa nenhuma”.

Mariana  não tem ninguém e não está  devidamente  integrada na sociedade:  apenas  tem o

trabalho de cuidar de Simão e até isso deixará de ter na eventual morte dele (“quando vir que

não lhe sou precisa, acabo com a vida”), o que retoma, também, a sua primeira ideia de se

suicidar caso o pai morresse e ela ficasse abandonada aos treze anos para o que o destino a

reservasse. Conclui Durkheim que

a  sociedade não pode desintegrar-se sem que,  na mesma medida,  o indivíduo se

desligue da vida social, sem que seus fins próprios se tornem preponderantes sobre

fins comuns, sem que sua personalidade, em suma, tenda a se colocar acima da

personalidade  coletiva.  Quanto  mais  os  grupos  a  que  pertence  se  enfraquecem,

menos o indivíduo depende deles  e,  por  conseguinte,  mais depende apenas de si

mesmo para não reconhecer outras regras de conduta que não as que se baseiam em

seus interesses privados. Se, portanto, conviermos chamar de egoísmo esse estado em

que o eu individual se afirma excessivamente diante do eu social e às expensas deste

último, poderemos dar o nome de egoísta ao tipo particular de suicídio que resulta de

uma individuação descomedida. (2000, p. 258-259) (grifos nossos)

Apesar do amor que Mariana sente por Simão, ela não possui mais metas de vida, não

tem um trabalho, não tem família,  não tem perspectiva de formar uma família  ao que se

percebe indo para o degredo com um sujeito que não pode amá-la e, apesar de ser religiosa,

como mostra na passagem em que diz que “não há dia nenhum que eu não peça a Deus que dê
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a seu pai tantos prazeres como estrelas tem o céu” (1978. p.75), a coesão que se pauta na

religião não é o suficiente para evitar o suicídio de Mariana. 

A filha de João da Cruz promete o que cumpre, após quase dois anos basicamente

cuidando  do  fidalgo  “sem  ter  ouvido  a  palavra  ‘amor’  dos  lábios  que  escassamente

balbuciavam frias palavras de gratidão” (1978, p.117), Simão morre e essa ação é o que vai

arrancar o último fio que integra Mariana na sociedade,  preparando-a para cumprir  o seu

destino que por diversas vezes ao longo da narrativa explicitou:

Mariana  curvou-se  sobre  o  cadáver,  e  beijou-lhe  a  face.  Era  o  primeiro  beijo.

Ajoelhou-se  depois  ao  pé  do  beliche  com  as  mãos  erguidas  e  não  orava  nem

chorava. 

Algumas horas volvidas, o comandante disse a Mariana:

– Agora é tempo de dar sepultura ao nosso venturoso amigo… É ventura morrer

quando se vem a este mundo com tal estrela. Passe a senhora Mariana ali para a

câmara, que vai ser levado daqui o defunto.

Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro, e foi a uma caixa buscar os

papéis  de  Simão.  Atou  o rolo  no avental,  que ele  tinha  daquelas  lágrimas  dela,

choradas no dia da sua demência, e cingiu o embrulho à cintura.

Foi o cadáver envolto num lençol, e transportado ao convés. 

Mariana seguiu-o.

Do porão da nau foi trazida uma pedra, que um marujo lhe atou às pernas com um

pedaço de cabo. O comandante contemplava a cena triste com os olhos húmidos, e

os  soldados  que  guarneciam  a  nau,  tão  funeral  respeito  os  impressionara,  que

insensivelmente se descobriram.

Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau, e parecia estupidamente

encarar aqueles empuxões que o marujo dava ao cadáver, para segurar a pedra na

cintura.

Dois homens ergueram o morto ao alto sobre a  amurada. Deram-lhe o balanço para

o arremessarem longe. E, antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água,

todos viram, e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirava ao mar.

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 da água,

um rolo de papéis, que os marujos recolheram na lancha. (1978, p.176). 
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Mariana  ama;  Mariana  morre  com  seu  amado;  mas  Mariana  não  morre

necessariamente por amor. Mariana morre por uma sociedade de que ela não se vê fazendo

parte. A este grupo de pessoas que ela de fato integra, “falta-lhes uma razão para suportar com

paciência as misérias da existência. Pois, quando são solidários de um grupo de que gostam,

para não faltar para com interesses diante dos quais estão habituados a fazer inclinar os seus,

empenham maior obstinação em viver. O vínculo que os liga a sua causa comum amarra-os à

vida, e, por outro lado, o objetivo elevado que mantêm sempre em vista impede-os de sentir

tão vivamente as contrariedades privadas” (DURKHEIM, 2000, p.259). E é justamente esse

vínculo que Mariana perde quando, primeiro, na morte de seu pai, e, por fim, na de Simão. 

3.5 – Entre Amor de Perdição e A Sereia

Publicada pela primeira vez em 1865, apenas 3 anos após a primeira edição de Amor

de Perdição, A Sereia é um romance camiliano pouco lembrado e, também, pouco citado pela

crítica especializada no autor. Todavia, o que se percebe na leitura deste romance é um enredo

bem próximo ao da história de Simão e Teresa, com bons paralelos entre os personagens, o

que também justifica o interesse para essa dissertação e para aqui ser estudado.

Criada com muito zelo desde a morte do pai por seu irmão que muito a prezava, o

padre Sebastião Godim, tinha Joaquina Eduarda uma tranquila vida com o irmão em que “por

amor dela alfaiou modesta, mas aceadamente a pobre casa da residência reitoral”46 (1968,

p.22). A vida de Joaquina Eduarda, todavia, começa a mudar quando sua irmã acompanhada

do marido, o juiz de Fora António de Sousa Pereira, convenceram o padre que ele deixasse

sua irmã passar o inverno em Amarante, situação que já era de seu agrado. Já estudada em

canto e cravo, Joaquina acabou por  fazer sucesso nos bailes e, assim, vendo-se admirada,

acabou por não voltar para a casa do irmão ao término do inverno.

Seriam amores que a prendiam à vila de Amarante, que, naquele tempo, tinha em si

muitas  famílias  nobres,  das  mais  qualificadas  na  fidalguia  do  norte?  Não  eram

amores: era, por ventura e com desculpa, a glória de ver-se admirada como portento

no canto, e como professora no cravo. O culto à sua singular formosura era incenso

que não aturdia nem lhe inclinava o ânimo isento a algum dos turibulários. O juiz de

Fora, posto que se comprazesse na esquivança da cunhada, desejaria que ela se não

dificultasse ao galanteio de rapazes fidalgos e ricos, a fim de poder escolher marido

como lhe convinha em sua carência de bens de fortuna. Porém, aconselhada pela

46 Todos os trechos do romance A Sereia foram retirados da 6ª edição de 1968, Lisboa, Parceira A. M. Pereira, 
LDA.
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irmã  a  condescender  discretamente  às  instâncias  delicadas  dos  galãs,  Joaquina

Eduarda respondia:

– Por interesse sou incapaz de mentir a algum destes homens; e por amor… digo-te

a verdade: ainda não encontrei pessoa que possa despertar-mo.

– Oxalá,  redarguia Maria Amália,  que não venhas a encontrar  o despertador em

algum rapaz pobre e mecânico…

– Se isso acontecesse, replicava a menina, maior desgraça me não desse Deus.

O padre recebia a substância deste e doutros diálogos semelhantes. Não se afligia

nem contentava;  todavia,  inquietavam-no presságios funestos,  que ele  desvanecia

atribuindo-os à ternura com que estimava sua irmã (1968, p.25)

Se é o papel de Mariana em Amor de Perdição deixar claro ao leitor o que o destino

aguarda  para  as  personagens,  aqui  o  papel  cabe  ao  irmão  de  Joaquina,  que  já  sente  os

presságios funestos. Em um segundo momento, esse papel recai sobre a tia de Joaquina e de

Sebastião,  que de início tenta fazer a menina entrar no convento,  mas quando ela não se

adapta, profetiza para ela grandes desgraças caso ela não se emende (1968, p.65). 

Por outro lado, esse amor que Joaquina Eduarda diz não ainda sentir pelos fidalgos de

Amarante logo é informação ultrapassada quando o narrador acaba por apresentar Gaspar de

Vasconcelos,  filho  de  Pedro  de  Vasconcelos.  Junto  a  essa  apresentação  de  Gaspar,  a

explicação de que o relacionamento dos dois não seria aceito pelos responsáveis de cada

parte, já que António de Sousa, cunhado de Joaquina, não via bem o fidalgo e, por outro lado,

Pedro de Vasconcelos já tinha prometido o filho para a prima (da mesma forma que Teresa

fora prometida ao primo Baltasar).  O pai  de Gaspar é  contra  o relacionamento dele  com

Joaquina, não por problemas familiares, como acontece em  Amor de Perdição, mas com a

finalidade de manter os bens e o dinheiro que deixava ao filho na linhagem da própria família.

Pode-se verificar isto pela passagem:

Gaspar de Vasconcelos, bem que filho dum rico fidalgo, não era dos pretendentes do

agrado de António de Sousa. O pai destinava-o a casar-se com uma prima carnal. Se

o filho contrariasse o destino, que lhe davam, perderia a estima do velho, e, como

ilegítimo, não haveria sequer alimentos da casa paterna. O juiz de Fora sabia tudo

isto cabal e juridicamente.

O simples caso de Joaquina Eduarda encarar no moço com atenção desusada, pouco

devera inquietar o espírito do cunhado, se não fosse aquele preconceito da fatalidade

da primeira impressão na alma das mulheres refractárias aos galanteios de que o

maior número delas se pagam e desvanecem. 
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[…]  Gaspar  de  Vasconcelos  não  tinha  já  coração  em  que  outra  esperança  ou

pensamento  coubessem.  O  valor  de  Joaquina  Eduarda  figurou-se-lhe  tamanho  a

ponto de já ele imaginar que seu pai se desvaneceria, podendo ter aquela menina

como esposa de seu filho.

E, autorizado pelo afecto com que o velho indulgenciava certas liberdades, disse ao

ouvido do pai:

– Se eu casasse com uma divindade como aquela…

– O quê?  – interrompeu o fidalgo  bracarense.  –  Faz-te  palerma!… Nem pensar

nisso! Tua mulher é tua prima. (1968, p.28-29)

Percebe-se que tanto o amor de Simão e Teresa quanto o de Gaspar de Vasconcelos e

Joaquina Eduarda encontram na própria família o impedimento para a sua realização. Todavia,

se  do  lado  de  Amor  de  Perdição com Domingos  Botelho  e  Tadeu  de  Albuquerque  esse

impedimento  está  nos  problemas  que  uma  família  tem  com  a  outra,  em  A  Sereia o

entendimento do pai de Gaspar e dos responsáveis por Joaquina (isto é, tanto o Juiz de Fora,

enquanto  ela  tiver  em sua  casa,  quanto  o  irmão  Sebastião)  no  que  tange  ao  futuro  dos

enamorados e de não os querer juntos não é tanto uma briga familiar quanto uma decisão

acertada por eles. Dois são os momentos principais no romance em que os responsáveis47

conversam sobre o que esperam para o futuro do casal. O primeiro, ainda enquanto Joaquina

estava em Amarante na casa de seu cunhado, António de Sousa chama para conversar Pedro

de Vasconcelos enquanto saíam do teatro, quando ambos dizem saber que Gaspar e Joaquina

não são indiferentes um ao outro, ao que segue o diálogo:

– É necessário cortarmos desde já esta inclinação, a menos que V. S.ª não ordene o

contrário. Isto é que é franqueza.

– Pois então franqueza e mais franqueza. – disse o velho, apertando-o nos braços. –

O doutor, meu velho amigo, não se ofende se eu lhe disser que é preciso acabar com

esta inclinação…

– De modo nenhum me ofendo.

– O meu rapaz, como sabe, é filho natural, e eu de propósito não requeri perfilhação;

porque, se ele me andar ao arrepio da minha vontade, os meus bens vão a quem

tocarem. Quero que ele case com uma filha de minha irmã; e estou à espera que a

pequena tenha a idade para requerer as dispensas. Isto é negócio tratado; porque

assim o meu vínculo vai a minha sobrinha, e o rapaz, deste modo, sucede-me na

casa; senão, nada feito. (1968, p.32)

47 Prefiro utilizar o termo responsáveis para falar de Joaquina Eduarda, visto que desde a morte do pai o irmão 
cuidava dela, e, no período em que passou na casa do Juiz de Fora, seu cunhado, ele era o responsável por 
ela.
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Ao contrário de Amor de Perdição, em que o impedimento é a inimizade da família,

como já dito e já visto, aqui, apesar da amizade entre as casas, não é o suficiente pra autorizar

o relacionamento de Joaquina com Gaspar. Entretanto, assim como em Amor de Perdição, a

família ser contra o relacionamento não vai fazer o amor entre ambos deixar de queimar e

nem afastar os apaixonados. Simão e Teresa se comunicavam por cartas, Joaquina e Gaspar,

também. Em uma delas, Gaspar se declara: “Antes morrer que não tornar a ver V. Ex.ª. Se for

sua vontade, irei procurá-la ao fim do universo”. Ao que Joaquina, confirmando a paixão,

responde: “Se eu pudesse vê-lo, seria menos desgraçada. É o primeiro homem que amo, e

amarei até ao fim da vida” (1968, p.37). Estes acontecimentos e a desconfiança da irmã e do

cunhado apressa o retorno de Joaquina para Sebastião Godim, seu irmão. A troca de cartas,

todavia, continua até a descoberta do seu irmão e este, por sua vez, vai falar com o pai de

Gaspar para tentar, novamente, por fim ao relacionamento dos dois:

– […] Tenho uma irmã alucinada de amor ao sr. Gaspar, filho de V.S.ª. O sr. Gaspar

está no caso de ser esposo de minha irmã, com o beneplácito de seu pai?

– Não, senhor: já respondi o mesmo a seu cunhado, juiz de Fora.

– Bem: venho pedir a V. S.ª que defenda minha irmã da sedução de seu filho. Venho

pedir-lhe que o reduza aos seus deveres, já que eu não posso alumiar as trevas do

engano, que ele lançou no espírito de minha pobre irmã.

– Pois o malvado continua?! – exclamou o velho. – O patife  desonra-me? Quer

seduzir a filha de Fernão Godim? (1968, p. 47)

O afastamento do casal, como era de se esperar, fez Joaquina se encerrar em tristeza

no seu quarto ao passo que o reitor, seu irmão, recebia de Pedro de Vasconcelos uma carta

dizendo que ele não mais perturbaria a paz de D. Joaquina e que estava a concluir a formatura

na Universidade. Nesse momento fica claro o desejo de morte de Joaquina, na impossibilidade

de viver seu amor com Gaspar, concluindo que deveria então entrar no convento: “Foi num

daqueles  dias,  em que  o  desejo  da  morte  assalteia  as  pessoas  infelizes  e  solitárias,  que

Joaquina abraçando-se ao irmão surpreendido, exclamou com a voz intercortada de soluços: –

Eu quero entrar num convento,  meu querido irmão. A tia Joana de Santa Clara pediu-me

muito que fosse para a sua companhia” (1968, p. 49). Como Teresa, esta, todavia, forçada

pelo  pai,  Joaquina  vai  pro  convento  chorar  o  amor  que  não  poderia  se  concretizar  e  o

casamento  que  não  aconteceria.  Ambas,  ainda,  partindo  para  a  companhia  de  uma  tia

religiosa. É também semelhante a visão de convento que Sebastião e Teresa compartilham: se
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Teresa em pouco tempo já percebia a verdade sobre o convento e já sentia nojo do espaço, o

reitor, por sua vez, não pensa diferente: 

Observo-te, minha irmã, que nos conventos chora-se pouco, e não se ora muito; pelo

menos a eficácia das orações, nos tempos correntes, é moderada. Parece acertada a

resolução de entrares em Santa Clara, se o teu fim é distraires-te. Lá verás muita

frivolidade, muita vaidade, muitas paixões ruins, muitíssima hipocrisia ao descair da

vida, e raríssimos exemplos de sincera virtude. (1968, p.50)

A apaixonada  irmã  de  Sebastião,  então,  entra  no  convento  tão  logo  consegue  as

licenças e, como era de se esperar, “ao oitavo dia, Joaquina Eduarda principiava a achar assaz

aborrecida sua tia Joana com a superabundância de santos e santas de suas relações” (1968, p.

53). E ao oitavo dia já se afastava de sua tia, o que vai principiar a briga entre a religiosa e sua

sobrinha, dada a mudança de comportamento de Joaquina dentro do convento, afinal “a tia

Joana desagradou-se da intimidade da sobrinha com as religiosas mais desempoeiradas do

convento” (1958, p. 54). Todavia, com essas companhias que, indo “com elas a uma grade

chamada de galhofa”,  consegue notícias  de Gaspar  que,  desde que chegou de férias  para

Coimbra, estaria com febre e nunca mais se levantou da cama. Seu amigo e confidente, que

agora contava a situação para Joaquina, disse ter escutado duzentas vezes a triste história dos

seus amores. Esse encontro do acadêmico com Joaquina é o que vai propiciar o retorno das

cartas e da comunicação dos apaixonados, provando o estado de Gaspar e já mostrando a sua

inclinação para a morte e o suicídio:

Volvidos  poucos  dias,  o  académico  voltou  ao  convento,  e  anunciou-se  à  sr.ª  D.

Joaquina Eduarda. Correu pressurosa ao locutório a menina, e aceitou uma carta de

Gaspar de Vasconcelos,  prometendo entregar no dia seguinte resposta ao mesmo

encarregado da ditosa missão. 

Gaspar justificava-se até  à  superficialidade.  A sua paixão levara-o aos braços da

morte. Preferira agonizar em silêncio, a matar-se dum golpe de suas próprias mãos.

Esmagado pela prepotência do pai, que lhe pusera ao peito o punhal da miséria, nem

sequer o céu lhe sugerira meio de fazer chegar uma carta às mãos da mulher por

quem morria. Que, naquela cerração absoluta, partira para Coimbra, a fim de acabar

sem ver o tirano pai à beira do seu leito de paroxismos. (1968, p. 57)

Assim como em Simão, falta para Gaspar – até este momento do romance, visto que

posteriormente ele chegará nas vias de fato – a atitude de se matar; aquela ação para sair da
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inércia  do  simplesmente  deixar-se  morrer.  Depois  desses  contatos  por  carta,  Gaspar  vai

procurar Joaquina no Porto, chegando a dizer que mesmo que seu pai o deserde, “lutará braço

a braço com o infortúnio” (1968, p.61). Já pensavam em marcar o casamento, este que “o

mais tardar,  no agosto próximo, dois meses depois de concluída a formatura do nubente”

(1968, p. 65), entretanto, o contato de Gaspar com Joaquina começa a criar problemas entre

ela e a tia, o que faz esta escrever longa carta para Sebastião Godim, sobre as atitudes da

sobrinha e que ela estaria melhor consigo na aldeia do que no convento. Este, por sua vez,

escreveu novamente a Pedro de Vasconcelos para lhe informar que o filho mentia sobre ter se

afastado de Joaquina. Como se vê em carta de Gaspar para a amada:

“Está aqui meu tio frei João de Vasconcelos, que vem buscar-me de ordem de meu

pai. Teu irmão escreveu para lá uma carta infernal. Sabe-se tudo.  Tenho a cabeça

perdida, e morro só com a ideia de que hei-de passar no Porto sem ver-te. Este frade

não  me  deixa,  e  ele  aí  vem  dizer-me  que  estão  as  cavalgaduras  prontas.  Tem

compaixão do teu infeliz Gaspar.” (1968, p.73) (grifos nossos)

Não diferentemente de em Amor de Perdição, a morte anda ao lado dos apaixonados

quando estes não conseguem realizar o desejo de ficarem juntos. O desejo de morrer e o

desejo de se matar são fortes nestas personagens apaixonadas camilianas quando a sociedade,

os pais, ou qualquer que seja o motivo as afasta dos amados. Gaspar confirma, novamente,

essa premissa em sua próxima carta, quando, após confrontar o pai sobre as verdades que

Sebastião Godim a ele escreveu, é obrigado a se recolher longe do pai, numa quinta em S.

João de Rei, e escreve:

“Aqui  estou neste ermo,  sem ninguém que me veja as  lágrimas.  Abafo,  tenho o

inferno no coração… Quero morrer, e falta-me ânimo para voltar contra mim este

punhal,  único  amigo que  me  resta!… E  receberás  tu  esta  carta?  Eu dei  quanto

dinheiro tinha ao caseiro, e ainda lhe pedi com as mãos postas que não me atraiçoe.

Adeus, adeus, infeliz!  (1968, p.75)

Como Simão, que “fincava os dedos nos espessos ferros da janela, e pensava em partir

o crânio contra as grades”, Gaspar encontra consolo no punhal para acabar com as dores que o

amor e a solidão trouxeram, mas, também lhe falta ânimo para morrer. Por fim, como ainda

deixa claro na carta, desconhece meios de continuar sua correspondência com Joaquina, até

que surge na história um personagem bem aproveitado em  Amor de Perdição  e que aqui
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servirá com o mesmo propósito de dar continuidade para a troca de cartas dos apaixonados:

lá,  a mendiga,  aqui,  o mendigo. Vai ser com a ajuda do mendigo que Gaspar e Joaquina

conseguem retomar o contato: “está, portanto, reatada a correspondência: a mão da inditosa

desgraça soldou os fusis quebrados daquela cadeia, cuja última argola… Deus sabe em que

ignomínias e catástrofes está chumbada!” (1968, p. 81). 

Praticamente recluso na quinta  de São João de Rei,  agora,  “depois de um mês de

escuras  angústias”  e  “quando  aos  dois  mal-sorteados  amantes  principiava  alvor  de

esperanças”, chega o tio de Gaspar de Vasconcelos para convencer-lhe de ir ao pai em Braga

pedir  por perdão, ao que responde ao tio o dilema que o pai o coloca quanto a sua vida

amorosa e o que vai encaminhar as próximas ações da personagem, decidindo-se por fugir

com Joaquina Eduarda:

– Tão desgraçado hei-de eu ser com ela como sem ela. Meu pai quer dispor de mim

como dum cavalo sobre o qual se lançam ricos arreios. Faz de conta que eu sou um

prego em que se dependura um apelido. Não quer saber se eu tenho alma, se tenho

coração, se tenho pensamento. O dilema é este, meu tio: se caso com minha prima,

sou um infeliz abastado; se não caso com minha prima, sou um infeliz pobre. Aqui o

argumento,  a  distinção,  a  estrema  é  o  ouro.  Querem  que  eu  ame  uma  mulher

detestada, sòmente porque ela pode cobrir a cabeça de pérolas… (1968, p.82)

A situação que o fidalgo pontua, no que tange à influência do pai em sua vida amorosa

e na escolha do destino do coração que deveria lhe caber,  cria um paralelo também com

Teresa,  que vivia a mesma situação por Tadeu de Albuquerque forçá-la  a  casar-se com o

primo Baltasar  ao  invés  de  com quem seu coração mandava,  e,  em negativa  das  ordens

paternas, condenando-a ao convento.

Gaspar, entretanto, segue os conselhos do tio e pede desculpas ao pai enquanto, ao

mesmo tempo, planeja a fuga com sua amada. Como acordado com Pedro de Vasconcelos

durante as desculpas, vai visitar sua prima, D. Paulina Roberta, a que deveria ser sua noiva e

acaba por passar o dia com ela a ler o Clarimundo, de João de Barros, deixando a lição para a

prima – e também o prenúncio de sua própria desgraça – de que “há paixões que arrastam à

desgraça” (1968, p.101). Já ao retornar para casa, Gaspar anuncia ao pai dívidas que contraiu

enquanto  estudava  em  Coimbra:  “arrastado  pelo  mau  exemplo  dos  estudantes  ricos  e

libertinos, gastei mais dinheiro do que meu pai me dava. Contraí dívidas, e a honra exige que

eu as pague, porque é já tempo, e a vergonha incomoda-me” (1968, p.102). Assim, consegue

do  pai  a  quantia  de  mil  e  duzentos  cruzados,  com a  missão  de  pagar  “a  estudantes  de
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principais famílias do reino”. No dia seguinte, visita o tio frei João, com a finalidade de pedir

outros mil e duzentos cruzados. O dinheiro, obviamente, para financiar a fuga com Joaquina

Eduarda:

Somou Gaspar de Vasconcelos as quantias que tinha a liquidar, no acto da partida, e

prefez a de 1:180$000 réis. 

Feita  a  operação  aritmética,  foi  escrever  mais  um  período  na  carta  a  Joaquina

Eduarda.

Rezava assim:

“Os recursos, com que havemos de passar um ano, já eu tenho certos. Neste ano,

dará o mundo muitas voltas, e uma delas será o reconciliar-se o pai connosco, e

abrir-nos a casa e os braços. Agora o que eu espero para marcar o dia da partida, é

que tu, minha querida esposa, me esclareças sobre a hora, e mais circunstâncias da

tua fuga. A mim o mais acertado parece-me que é irem os cavalos do Porto para

Barcelos, e aproximarem-se de noite à reitoria para tu não andares muito tempo por

maus caminhos. 

Nesta  última carta,  que  me escreveste,  noto  na  tua  linguagem certa  melancolia.

Falas-me de teu irmão com saudade, e de não sei que pressentimentos amargos! Vê

tu que diferença de ti para mim, ingrata! Eu de mim não penso em pai, nem em

futuro. Vejo-te sòmente, formosa luz de minha vida; e à tua luz todas as desgraças

possíveis me parecem delícias...” (1968, p. 105-106)

Chega-se,  então,  ao  ponto  do  romance  em  que  difere  grosseiramente  Amor  de

Perdição de A Sereia. Ao contrário de Simão, que muito planejou assaltar o convento e fugir

com Teresa, Gaspar consegue levar Joaquina para com ela ter uma vida na Espanha com o

dinheiro que foi roubado do tio e do pai, depois de fugir de Portugal. Pode-se extrapolar as

informações  pensando  em  criar  cenários  sobre  o  que  aconteceria  se  Teresa  e  Simão

conseguissem também fugir e pode-se até tecer a ideia de que aconteceria algo similar ao que

ocorre com Joaquina e Gaspar, considerando que nenhum dos quatro, de fato, tinha algum

dinheiro  ou  algum emprego  com que  se  sustentar.  Por  fim,  lembra-se,  ainda,  que  muito

pensou Simão sobre o que faria e como sustentaria Teresa caso fugisse com ela enquanto

estava na casa e sobre os cuidados de João da Cruz e Mariana.

O que se percebe na carta de Gaspar é uma certa hipocrisia ao censurar Joaquina por

ela sentir saudades do irmão, dizendo que ele não pensa em pai e nem em futuro, enquanto, no

parágrafo anterior da mesma carta, diz ter dinheiro o suficiente para o sustento do casal por

cerca de um ano e espera que ao final deste ano o mundo dará muitas voltas e uma delas será
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o reconciliar-se com o pai. Ou seja: Gaspar pensou, na verdade,  no sustento do casal por

apenas um ano enquanto o próximo ficará nas mãos do destino ou na chance do pai – este que

por diversas vezes foi explicitamente contra a união do filho com quem quer que seja além da

prima – dar-lhe algum dinheiro ou permitir que o mesmo retorne para casa. 

É sabido, entretanto, como acontece em Amor de Perdição, o resultado do que ocorre

quando os protagonistas decidem ir contra os pais e contra o que seria o socialmente aceito.

Como bem diz o narrador em A Sereia:

O amor dá-se mal nas casas ameaçadas de pobreza. É como os ratos que pressentem

as ruínas dos pardieiros em que moram, e retiram-se. A comparação é por demais

plebeia em matérias tão afidalgadas como são estas do coração: todavia, imolemos a

polidez à verdade.

O amor é condição mui desprendida dumas baixezas que nós rasamente chamamos

de almoço, jantar, ceia, aconchego, comodidades, e guarda-roupa abundante. Assim

que ele dá tento de que o seu vizinho, chamado espírito, cogita distraído naquelas

coisas vulgares, começa a enfastiar-se, a franzir o sobrolho, a estorcer-se, a ver por

onde há-de fugir. O amor quer o monopólio das faculdades da alma. Se o intelecto o

desdenha para se exercitar em estudos graves, o caprichoso arrufa-se, e vinga-se dos

sábios fugindo para os  corações dos tolos,  que,  tal  qual  vez,  se senhoreiam dos

espíritos das mulheres dos sábios, desastre de que o sapientíssimo Marco Aurélio se

queixava numa carta à sua muito desonesta mulher Faustina.  Cito um imperador

para consolação da gente meã, ignorante dos eminentes camaradas de infortúnio,

que a história lhe oferece. (1968, p.139-140)

Como Gaspar já tinha organizado, conseguiram por um tempo viver com o dinheiro

que tinha roubado do pai e do tio e, enquanto esse dinheiro sustentava os amantes em Sevilha,

as brigas e os problemas não apareceram. “Riram muito nas noites de dezembro e janeiro com

a chávena de chocolate ao lado, e a lenha a crepitar no fogão. Quando a leitura os enfastiava,

abria-se o piano, ou dedilhava na guitarra o moço, que em Coimbra gozara a primazia de a

fazer  falar  e  chorar.  Joaquina  ou  cantava  as  modinhas  portuguesas,  ou  as  seguidilhas

espanholas com aquela voz dulcíssima” e conclui que “ora, se a felicidade não era aquele

viver, se aquelas delícias não eram o prazer novo que o sibarita não chegou a descobrir, então

não sei eu que haja gozar neste mundo!...” (1968, p. 122). 

Foram  felizes  enquanto  “a  gaveta  do  contador  ainda  tinha  ouro,  que  Joaquina

administrava com discreta economia” (1968, p. 126). Francisco da Cunha, que se torna amigo

de Gaspar em Sevilha, insiste em que ele escreva para o pai com a finalidade de “obter licença
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para se reabilitarem diante de Deus e da sociedade, e principalmente para terem a subsistência

certa,  e  defendida  de  contingências  desagradáveis”  (1968,  p.127).  Era  o  que  Gaspar  já

pretendia na carta antes de fugir com Joaquina Eduarda: sabia que só teria dinheiro para sua

subsistência por um curto período, e deveria ao destino de se acertar com o pai sua futura

sobrevivência. A primeira carta, todavia, não teve resposta; silêncio do pai já esperado por

Gaspar. Os meses passavam e o ouro ficando escasso, ao passo que consegue do tio frei João

uma pequena quantia  e  a promessa de ser recebido pelo pai  em sua casa se  solteiro for.

Conforme ficava escasso o dinheiro, aquela forte paixão se resumia em sombras, infelicidades

e saudades do passado. A febre já aturdia Joaquina, afinal, na sua posição, como afirma o

narrador, “nenhuma mulher seria mais animosa, entrevendo já o abandono, a miséria, ou a

esmola recebida, num convento, de mão inimiga, que assim lhe pagava a desonra e o silêncio”

(1968, p. 145). Sem sombra da mulher que (en)cantava nos bailes em Amarante, Joaquina já

vê e tem a morte como certa:

Joaquina sorriu-lhe cariciosamente, e murmurou:

– Não te aflijas com o futuro que eu morro cedo. Depois irás para teu pai, e ele te

restituirá o amor e os bens. Espera mais algum tempo, que eu tenho a alma de minha

mãe empenhada no meu resgate e no teu.

– E desejas morrer, Joaquina? – exclamou ele com imensa dor.

–  Desejo  morrer,  antes  que  me  mates  o  coração.  Quero  morrer  a  amar-te…  e

pressagio que, se viver alguns meses, acabarei odiando-te.

– Porquê?

– Porque me hás-de abandonar, e hás-de fazê-lo sem motivo que te absolva. Dantes

me dizias que te não fazia medo o infortúnio; desafiavas a desgraça a experimentar a

tua dedicação. Tinhas valor, quando ele era desnecessário. Hoje, nem queres ver se

podemos descer devagar ao fundo do abismo… aterras-te e precipitas-me contigo!…

– Pois que hei-de eu fazer?! Diz-me o que hei-de eu fazer, Joaquina? – clamava ele

com as mãos postas.

– Não sei… não sei… – murmurou ela ansiadíssima. – Quem me dera morrer, meu

Deus! (1968, p.148).

As queixas  de  Joaquina  Eduarda,  como há  de  se  ver,  são  justificadas.  A ideia  de

Gaspar de Vasconcelos de ensinar dança enquanto Joaquina ensina canto e piano para que eles

pudessem se sustentar de alguma forma é rechaçada por Francisco da Cunha, que sugere que

o último e único recurso que resta é “lançar-se aos pés de seu pai” e que em sua presença o pai

se compadeça da situação do filho.  Ao saber da situação e de que Gaspar retornaria para
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Portugal, Joaquina, já se dando por abandonada, pressente novamente: “– Ele vai; mas não

volta aqui” (1968, p.153) e completa: “Vai, e cumpre o que a tua alma te mandar… Mas eu

fico doente, meu querido amigo; fico doente, e muito só neste mundo… Tornarei eu a ver-te,

Gaspar?… Terei eu morrido, quando voltares?!” (1968, p.154).

Gaspar  volta,  então,  para  Portugal  com a  finalidade  de  conseguir  perdão  do  pai,

dinheiro e poder desposar com Joaquina. Vendo, todavia, que isso não aconteceria facilmente,

ao  conversar  com o  abade  de  onde  o  pai  se  retirava  e  com o  seu  tio,  planejam os  três

esperarem Pedro de Vasconcelos morrer para que ele possa herdar o dinheiro do pai, e, assim,

enfim, casar com Joaquina. A esta, Pedro sugere que fique em um convento, longe de Gaspar,

caso o irmão Sebastião não valha por ela, que ele trataria de custear a vida dela. Contudo,

Joaquina obviamente não aceita a situação e vê aos poucos se confirmando a sua suspeita de

que Gaspar a abandonara com Francisco da Cunha:

– Profetizei! Não volta cá. Não me enganei,  meu Deus, não me enganei! […] E

então brandava:

– Convento!… convento!… a esmola do convento!… Não quero! Já disse que não

quero!… Atira-se com uma mulher pra dentro dumas grades com uma ração de pão!

…  Para  quê?  Para  esquecê-la!…  Infame  piedade!…  […]  São  os  costumes  da

fidalguia!… Fecham-se na clausura as mulheres que estorvam os planos da riqueza e

da representação!… Isso é atroz!… Mas eu não aceito a morte de agonias  mais

prolongadas. Morrer é um instante. E, morrer sem o ferrete duma vil dependência, é

morrer nobremente, é morrer como ele, o ingrato, que não pode viver!…  […] Não

peço nada a ninguém, não quero nada de ninguém! Quero morrer, porque a minha

vingança é morrer!… (1968, p. 169-171).

Abraça a morte e não pensa mais em que o amor de Gaspar poderá salvá-la ou que ela

já pode ter algum tipo de final feliz em sua vida. Entende Joaquina que o amor causou sua

perdição e a de seu irmão: “Que escura vida lhe deixei!… Em que desamparo!… Lá está

amortalhado no convento, donde vê as janelas da casa onde nascemos. […] Fui eu que o

fechei ali naquele sepulcro ao meu pobre Sebastião… E porquê, meu Deus? Porque me perdi

eu  assim!…”  (1968,  p.172).  A situação  de  Joaquina  só  não  piora,  jogada  ao  descaso  e

obrigada a ir para o convento, pela fortuna e bondade de Francisco da Cunha, que queria sua

companhia até “à hora em que a Providência lhe recompensasse as dores da ausência”, isto é,

até a hora em que o pai de Gaspar morresse. 
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Até este ponto da história já fica bem clara a diferença do tratamento da morte para

Simão e  Teresa e  para  Gaspar  e  Joaquina.  Para  o primeiro  casal,  a  morte  é  a  saída  dos

problemas terrenos, da incapacidade de ver seu amor consumado pelo pundonor dos pais. O

amor de Simão e Teresa continuará no céu, como muito claramente afirma Teresa: “Não me

esqueças tu, e achar-me-ás no convento, ou no Céu, sempre tua do coração, e sempre leal”.

(1978,  p.  29).  Como  diz  também Simão  para  Mariana,  no  leito  de  morte:  “tu  virás  ter

connosco; ser-te-emos irmãos no Céu…” (1978, p.175). Para Joaquina, esse amor não vai

para  outro  mundo,  mas,  sim,  acaba  de vez.  Em carta  para  Gaspar,  depois  de  festejada  a

reconciliação do filho com o pai, e depois deste mandar o filho a ela escrever por não aprovar

que Joaquina fique nas dependências de Francisco da Cunha, recebe a resposta em carta:

“Agradeço a piedade dos teus. Não entro na clausura. Não tenho coração que dar a

Deus. Como não sou estorvo à felicidade de ninguém, deixem-me chorar livremente

fora de ferros, e esqueçam-me. A mim, para te esquecer, basta-me a separação duma

pedra, que é a porta da eternidade. Adeus, Gaspar.” (1968, p. 179)

Nota-se que a família de Francisco da Cunha bem serve Joaquina como Mariana e

João da Cruz serviam para Simão, enquanto a menina vai adoecendo e delirando. E esse

estado de Joaquina Eduarda vai piorando de acordo com a distância de Gaspar, ainda que ela

já o desse como perdido. Este, por sua vez, continuava em atritos com o pai a cada notícia que

recebia  de  Joaquina:  “Nas  vigílias  de  Pedro  de  Vasconcelos  era  grande  parte  o  ver  ele

aumentar-se a tristeza do filho, o refugiar-se nas solidões da casa, e o desmedrar a cada dia a

olhos vistos, passando alguns em que nem de leve provava alimentos” (1968, p.188). Todavia,

o estado de Joaquina se agrava a ponto de Francisco da Cunha enviar para Gaspar uma carta

mandando ele se afastar de vez de sua amada a menos que ele vá, de fato, se casar com ela:

“Meu  amigo.  Aqui  veio  fr.  Sebastião  Godim,  no  propósito  de  levar  sua  irmã.

Anunciaram-lhe o desamparo em que ela estava, e desligação de V. S.ª. Consegui

que o excelente homem deixasse ficar sua irmã em nossa companhia até convalescer

da enfermidade de alma e corpo. Obtive o consentimento, e fr. Sebastião voltou ao

seu mosteiro de Viana.

Agora, sr. Gaspar, corre-me obrigação rigorosa de lhe dizer que, enquanto o futuro

se não prosperar, é da honra de V.S.ª não perturbar o sossego que porventura os

meus cuidados possam restituir aos atribulados espíritos desta infeliz. 

Qualquer  passo  que  V.  S.ª  dê,  que  não  seja  legitimado  pelo  casamento,  é

inconvenientíssimo, e despropositado. (1968, p.198)
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Após o recebimento desta carta, que precipita mais uma briga entre pai e filho, Gaspar

de Vasconcelos parte para a Quinta de S. João de Rei, lugar em que tentará, sem sucesso, se

suicidar.  O capítulo do romance estará permeado da mais  mórbida atmosfera ao redor de

Gaspar. Primeiro, com a carta para o pai, não desejando dele nada além da boa morte. Na

íntegra:

“Se meu pai consente que eu me recolha a um quarto desta casa, aqui esperarei a

morte. A minha presença é-lhe odiosa, porque eu não pude ainda reduzir a cinzas o

coração. Eu de mim também me convenci de que meu pai é cruel, e não posso amá-

lo. Reduza-me à fome, se quer. Da miséria me não temo eu já, porque sou sòzinho a

sofrê-la.  A desgraçada  achou  um  irmão,  eu  não  achei  ninguém.  Dizem-me  que

minha mãe tinha um irmão, que fabricava chapéus; se me faltar valor para sofrer a

fome, irei pedir pão ao irmão de minha mãe. Beijo-lhe as piedosas mãos, senhor,

como filho e escravo, Gaspar.” (1968, p.202)

Essa carta que Gaspar envia para o pai acaba por chamar atenção do tio, fazendo-o sair

de Braga para S. João de Rei com a finalidade de conversar com Gaspar. Diálogo que mostra

já a decisão do sobrinho em acabar com a própria vida:

– Vi teu pai na cama, vi a carta do Cunha, e vi a tua carta. Teu pai está ali, está na

sepultura. D. Joaquina, mais dia menos dia, está com o irmão. Saibamos agora o que

vai ser de ti. A minha paciência está quase esgotada. Tu és o homem mais trabalhoso

que veio a este globo!… Que queres fazer?

– Quase nada: morrer.

– Não se morre assim.

– Em Roma e Grécia morria-se por menos. Eu li Catão e Séneca.

– Cala-te, pagão! Tu devias ler o Evangelho.

– Também li essa história: acho-a menos verosímil que Séneca e Catão.

– És um burro! Quem te deu as Cartas filosóficas e as Cartas inglesas de Voltaire,

que estão no teu quarto?

– Provàvelmente comprei-as.

– Fizeste bem… Mata a fé, e veremos o que te fica, desgraçado!

– Fica-me a certeza.

– Do quê?

– Do nada. (1968, p.203)
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Esse comportamento covalente com os dos estoicos na Grécia, que Gaspar aparenta ao

tratar a questão de sua morte, e que será reforçado após sua tentativa de suicídio quando Fr.

João  retira  debaixo  do  travesseiro  um livro  com cartas  de  Sêneca,  precede  a  malfadada

tentativa de se matar do jovem ao se jogar de um penhasco,  quando soube que Joaquina

Eduarda estava perdida:

Viram-no, uma noite sair de casa, os criados. Era já no inverno de 1766. Rugia a

tormenta fora nos arvoredos. Os servos seguiram-no de longe, porque o temiam, e

podiam  segui-lo  de  perto,  que  a  negridão  do  céu,  o  estridor  do  vento  e  das

cachoeiras não os denunciavam. Viram-no subir uma encosta, ao cimo da qual se

achava a lomba da serra, até descair sobre um barrocal profundo. Estugaram o passo,

receosos de que o amo se despenhasse. Ele pressentiu-os, e aperrou uma clavina.

Fizeram pé  atrás,  e  proferiram palavras  suplicantes.  Gaspar  arrojou  a  clavina,  e

despenhou-se. (1968, p.207).

A queda,  todavia,  não foi  o  suficiente  para matar  Gaspar.  Deixou,  ainda,  “entre  o

queixo  inferior  e  a  clavícula  uma  saliência,  que  o  cirurgião  denominou  como  tumor

sanguíneo,  e  nós  hoje  denominaríamos  aneurisma”  (1968,  p.208).  Assim,  conseguiu  o

cirurgião  curar  as  feridas  principais,  todavia,  declarou  que  se  não  morresse  logo,  pouco

viveria. 

Foi necessária essa tentativa de suicídio para que,  enfim, Pedro de Vasconcelos se

dirigisse ao filho a dizer para que ele se casasse com Joaquina Eduarda e que fosse com ela

para a companhia dele, ao que Gaspar responde que ele “não venha escarnecer sobre dois

cadáveres!… Joaquina Eduarda está morta, e eu vou morrer.” (1968, p.209-210). Pedro de

Vasconcelos se volta para o irmão com a finalidade de saber se Joaquina estaria morta, ao que

ele responde que doida sabe que está. Assim, inicia-se o final da novela: Joaquina Eduarda

ensandecida e Gaspar, como resultado de sua tentativa de suicídio, na formação do aneurisma

tinha “ali a morte certa para uma hora imprevista. Poderia viver meses, ou ainda anos, se o

não sobreexcitasse alguma forte comoção física ou moral” (1968, p.211). Por fim, Gaspar

decide que o melhor seria ir para um convento e pede ao pai que caso ele “se antecipe na saída

deste mundo”, deixe-lhe um dinheiro para que ele possa se recolher no mosteiro. 

Entretanto, os destinos de Joaquina e Gaspar ainda vão se cruzar mais uma vez. Ela,

que tinha sensíveis melhoras desde que fora morar em Viseu, hospedada na casa de Francisco

da Cunha, este, por sua vez, já restituído de seus bens, iria agora voltar com seu irmão para a

sua reitoria em Barcelos, prometendo retornar para Viseu no inverno seguinte. No terceiro dia
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de viagem, ao resolver pernoitarem na estalagem no Porto, Joaquina acaba por reconhecer a

hospedaria  em que pernoitara  com Gaspar  na  primeira  noite  de  sua  fuga.  Caiu  ainda  ao

destino de dormir no mesmo quarto que dormira na malfadada noite, deixando Joaquina em

crise. “Espertando, circunvagou os olhos pávidos; e, como reconhecesse o local, escabujou

nos braços da amiga, exclamando: – Morro, morro aqui!…” (1968, p.227). Após deixar claro

em diálogo com a filha de Francisco que jamais deixou de amar Gaspar, seu estado de saúde

piora,  necessitando  que  fossem chamados  os  médicos.  Estes,  proibindo  que  seguissem a

jornada pelo perigo certo que ela correria, acabou se fazendo necessário trazer alguém com a

finalidade de ministrar os socorros da igreja para que ela não morresse sem confissão nem

sacramentos. Nesse instante, “parou à porta da hospedaria uma liteira, com um passageiro em

hábitos de frade crúzio”, escondendo o rosto para não ser reconhecido, estava Gaspar para

cumprir seu destino naquela estalagem. É informado de que “uma criatura estaria em artigos

de morte” e que precisava absolvê-la. Subindo para o quarto, encontra Francisco da Cunha,

que saiu à porta com a finalidade de recebê-lo com as honras que se devem ao monge e, ao

reconhecê-lo, Francisco tenta impedir que o amigo entre no quarto:

– Não entre, não entre, por quem é!

–  Pois  quê?  –  tartamudeou  Gaspar  –  a  minha suspeita  é  certa?… Quem está  a

morrer, sr. Cunha?

Nisto, Joaquina Eduarda ressalta do leito como se um ferro ardente a trespassasse

dos  colchões  até  ao  seio.  A horrorizada  amiga  quer  segurá-la,  chamando  o  pai.

Gaspar rompe ao quarto,  levando diante de si o velho. Joaquina com os olhos a

saltarem-lhe das órbitas, os braços estirados e trementes, a boca rasgada e aberta na

expressão pavorosa do terror, corre para ele, exclamando:

– Acode-me!… acode-me, Gaspar!

O frade recua; cinge-se hirto com a parede; arranca um rugido soturno que devia ser

o nome daquela visão; carrega com as mãos ambas sobre o coração, e resvala morto

nos braços de Francisco da Cunha. 

Rompera-se  a  última  membrana  do  saco  aneurismático:  foi  a  onda  de  sangue

represado que o afogou. (1968, p.231).

A morte  de  seu  amado  Gaspar  não  poderia  dar  outro  tipo  de  fim  para  Joaquina

Eduarda na novela, afinal, como também mostra Amor de Perdição, não se pode ir contra as

normas da sociedade e as regras parentais sem pagar por isso. 

Depois  de  passada  a  cena  com Gaspar,  os  ânimos  de  Joaquina  de  certa  forma  se

acalmam e ela começa a se despedir da filha de Cunha: “Joaquina chamou-a; deu-lhe um
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beijo; beijou-a mais três vezes e murmurou: – São três beijos para tua mãe e irmãs. Nunca me

chorem.. O tempo de me chorarem… acabou” (1968, p.236). Por um descuido da menina

Cunha, quando trocou de lugar com uma das senhoras da casa, Joaquina se aproveitou para

pular da janela em direção ao cais, onde morreria afogada:

Quando entraram, viram aberta a janela que dava sobre o areal, e descobriram na

escuridão de fora um indeciso vulto correndo para o cais. 

– Vai afogar-se! Acudamos! – exclamou Francisco da Cunha.

Como a  janela  era  baixa,  o  velho  e  o  dono  da  casa  saltaram por  ela;  mas,  ao

chegarem à borda do cais, ouviram um estrugido de ondas, e divisaram um vulto

estrebuchando à flor da água.

Mas,  já  perto  daquele  vulto,  enxergaram  eles  outro,  cortando  as  ondas  com

velocidade espantosa.

– Vai alguém salvá-la?… Dou tudo o que tenho a quem a salvar!… – exclamou

Francisco da Cunha, ao tempo que das janelas da casa hospedeira saía um temeroso

alarido de brados.

Volvido  um quarto  de  hora  de  horrível  ansiedade,  viram avizinhar-se  do  cais  o

nadador, com Joaquina Eduarda segura pela braços em volta do pescoço. Vieram

muitas luzes. Rodearam o corajoso homem que saía da água com a suicida apertada

ao  seio.  O salvador  era  João de  Melo  e  Nápoles;  mas  Joaquina  Eduarda  estava

morta. 

Teresa e Simão… e Mariana; Gaspar e Joaquina. São os mortos de paixão que o dom

abade diz não conhecer nenhuma, “tendo vivido dez anos na corte e na roda mais susceptível

de morrer de amores por não ter objecto mais sério para distracção” (1968, p. 184). Em Amor

de  Perdição,  também,  há  uma passagem que  diz  que  a  morte  de  paixão  é  “outra  morte

inventada pelos namorados nas cartas despeitosas” (1978, p.145). Não morrem, de fato, por

amor. Morrem por suas próprias mãos ou pela inércia, se deixando morrer. Os motivos, não o

amor, mas a paixão correspondida que não pode ser consumada; a falta de apoio da família e

seus caprichos e arbitrariedades que desconsideram o bem-estar e o desejo dos filhos. 

4 – Conclusão 

Em a  História da Morte no Ocidente, Philippe Ariès buscou argumentar, através de

uma extensiva pesquisa utilizando obras literárias, documentos e obras de arte, que as atitudes
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diante  da  morte  são  diferentes  em distintos  espaços  de  tempo e  que  também podem ser

diferentes, caso considerado o mesmo período temporal, mas quando observadas em diversos

espaços geográficos, assim, elas poderiam não ser as mesmas, por exemplo, se comparando o

século XVII com o XIX; ou o Norte com o Sul de um mesmo país em uma mesma época.

Esses distintos modos de encarar a finitude da vida, que o francês apresenta, também não são

excludentes e não deixam de existir ou desaparecem quando um outro parâmetro vai surgindo

no  horizonte  do  tempo.  São  transformações  lentas  que  exigem  do  observador  um  olhar

diacrônico para a sua interpretação e conhecimento. 

Acabou  por  chamar  essa  primeira  atitude  de “morte  domada”.  Analisando  como

trespassavam os cavaleiros dos antigos romances medievais, verificou que, geralmente, não se

morre sem ter tido tempo de saber que se vai morrer – exceto por uma morte terrível, como a

peste ou a morte súbita, mas estas eram apresentadas como excepcionais. Normalmente, o

homem era advertido com signos naturais ou por uma convicção íntima, mais do que por uma

premonição sobrenatural ou mágica. Percebe, também, que o medo é de não ser avisado a

tempo da morte e de morrer só, argumenta isso analisando La chanson de Roland, Tristão e

Isolda e chega até o Dom Quixote, do século XVII, este último que não procurava fugir da

morte e teve os signos percursores dela quando, à sobrinha, diz: “minha sobrinha, sinto-me

próximo da morte”. Por fim, existia uma certa simplicidade com que os ritos da morte eram

aceitos e cumpridos, de modo cerimonial, pelo moribundo, mas sem caráter dramático ou uma

emoção excessiva. Esta “morte domada”, seguindo as premissas de Ariès, é, aliás, a de Teresa.

A personagem camiliana de  Amor de Perdição  demostra saber quando deverá partir para o

outro mundo, então, começam os rituais: despede-se de todas as religiosas do convento; pede

sua comida “para viagem”; sobe ao terraço para ver o navio de seu amado partindo para o

degredo e, então, morre em paz e já resignada. A morte de Simão, por sua vez, segue uma

ideia similar à de Teresa. Ele também a pressente e sabe que ela está próxima, como se vê

respondendo ao Capitão do navio que seria  um desgraçado por pouco tempo e começa a

preparar a sua partida deixando primeiramente Mariana em segurança no caso de sua morte,

fazendo jurar o comandante que cuidaria dela. O herói, por fim, morre como os cavaleiros dos

romances medievais que Ariès analisa: “jazendo no leito, enfermo”. Simão e Teresa, como

busquei  demostrar  neste  trabalho,  pela  definição  de  Durkheim,  suicidam-se.  Ou  melhor:

deixam-se morrer. A paixão proibida do casal levou ao mesmo destino fúnebre que tiveram,

por exemplo, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta… Joaquina Eduarda e Gaspar.

Uma segunda atitude que o historiador percebe vai chamar de "a morte de si mesmo".

Esta, por sua vez, não se encarrega de substituir a anterior, mas, sim, de sutis modificações



137

que  pouco  a  pouco  servirão  para  dar  um  sentido  dramático  e  pessoal  à  familiaridade

tradicional  do  homem com a  morte,  fazendo  retornar  o  costume da  individualização  das

sepulturas que acabaram por se tornar  escassas por volta do século V. O indivíduo agora

possui a necessidade de preservar e conservar sua identidade no túmulo, marcando-o por meio

das inscrições funerárias, assim, redescobrindo o segredo da sua individualidade. Contudo, a

partir do século XIX, o mesmo historiador percebe que o homem da sociedade ocidental agora

tende a dar à morte um sentido novo, exaltando-a e dramatizando-a, desejando-a. São esses

traços os precursores da ideia da morte  romântica que aproxima Werther e Mariana,  mas

também não exclui Teresa e Simão. Os quatro, de certa forma, buscam e cobiçam a morte,

sabendo que só dessa forma serão felizes já que o mundo em vida nada pode fazer por eles.

Joaquina Eduarda é um ponto mais peculiar: ela também deseja a morte, mas para acabar com

sua  dor  mais  do  que  pensando em encontrar  na  morte  a  felicidade  que  a  sociedade não

proporcionou para ela. 

Se as passagens de Ariès argumentam que as atitudes diante da morte são tratadas

diferentemente  ao  longo  do  tempo,  podemos  concluir,  de  acordo  com  Catroga,  aqui  já

apresentado, que elas também podem ser diferentes em espaços geográficos distintos ainda

que em um mesmo espaço de tempo. As leis higienistas francesas que influenciaram a criação

dos cemitérios públicos e a criação de novas leis no país com a finalidade de refrear e coibir

os enterros dentro das Igrejas foram mais eficazes no Sul de Portugal do que no Norte do país.

Esses caminhos divergentes que o Norte e o Sul tomaram no que se refere ao tratamento e

sepultamento do cadáver se explica pela diferença na mentalidade do Norte, mais rural e mais

religioso, seguindo a tradição secular imposta pela Igreja Católica de se sepultar ad sanctos.

Quanto ao Sul, mais cosmopolita, as “mentes esclarecidas” foram mais capazes de aceitar

argumentos científicos,  estes que faziam parte  de uma cultura erudita e mais  acessíveis  à

mentalidade urbana, do que os camponeses. “Esta diferença não deixou de ser imediatamente

assinalada, pois, já em 1837, a influente revista liberal e romântica O Panorama notava que,

se ‘o bom juízo do povo da capital, e ainda de outras cidades, recebeu esta inovação, ou com

aplauso, ou, pelo menos, sem queixume […] o espírito dos habitantes do campo não se afez

ainda inteiramente a este uso’” (CATROGA, 1993, p. 596). Foi decretado que em todas as

povoações  fossem  estabelecidos  cemitérios  públicos,  fora  dos  limites  das  povoações  e

resguardados por um muro não menor que dez palmos de altura, em terrenos de extensão

suficiente para que todas as sepulturas pudessem ser abertas a cada cinco anos e que cada

corpo  pudesse  ser  enterrado  em  cova  separada,  com,  pelo  menos,  cinco  palmos  de

profundidade  e  um  palmo  e  meio  de  distância  das  outras  covas.  Desse  embate  entre  a
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resistência  dos  costumes  dos  camponeses  em sepultar  os  corpos nas  Igrejas  e  dos  novos

ditames da higiene que forçaram a criação das novas necrópoles, resultaram alguns motins

como a  que  ficou  conhecida  por  Revolta  da  Maria  da  Fonte.  Os  decretos,  contudo,  não

conseguiram encerrar definitivamente os sepultamentos  ad sanctos et apud ecclesiam. Nos

inícios da década de 60, no Sul do país os enterramentos nas igrejas não ultrapassavam 20%,

enquanto no Norte essa porcentagem subia acima de 30%, com alguns distritos fortemente

opositores, como Braga e Viana, em que a forma tradicional de se enterrar ultrapassava os

80%. Concluindo, como já foi dito, notamos os “sintomas de uma atitude perante o culto dos

mortos, que, por não ser unânime e globalmente compartilhada, desenhou uma diferenciada

geografia tanatológica” (CATROGA, 1993, p. 597).

As atitudes diante da morte ou, do exato jeito que Catroga coloca, “perante o culto dos

mortos”, como visto, não são as mesmas em um mesmo espaço de tempo nem as mesmas em

pontos geográficos distintos. Não se pode nem garantir a unidade dessas atitudes e rituais para

lidar com a morte e encará-la numa mesma sociedade em um mesmo espaço de tempo. Neste

trabalho, além das atitudes diante da morte, ainda buscamos estudar as distinções de como o

suicídio é, hoje, encarado nos portais de notícia da internet e como aparecia nos periódicos do

século XIX. 

Hoje,  muito  se  fala  de  suicídio,  não  dos  casos,  especificamente,  mas,  sim,  em

prevenção. Ao contrário do que acontecia no século XIX, a imprensa contemporânea tende a

ocultar os suicidas em pés de página, tratando de modo diferente daqueles mortos pelas mãos

de  outrem ou por  causas  naturais.  Entre  as  razões  para  isso,  há  o  pensamento  de  como

amenizar o sentimento de culpa dos familiares e amigos próximos do falecido, bem como

respeitar a privacidade e a dor da família. Há, também, como fator muito forte para o silêncio

midiático sobre os casos de suicídio, a crença de que ele pode ser, de certa forma, contagioso

e, assim, passível de ser transmitido para outros suicidas em potencial, gerando suicídios por

imitação. É o “efeito Werther”. Por isso, encontramos uma quantidade realmente grande de

notícias buscando abrir o diálogo sobre as causas da morte-voluntária, os dados estatísticos e

modos de prevenção, ao contrário de simplesmente noticiar os casos. 

Já  nos  anos  oitocentos,  como  tivemos  a  possibilidade  de  analisar  utilizando  os

exemplares  da  Revista  Universal  Lisbonense e  da  Revista  Contemporânea de Portugal  e

Brazil, digitalizados pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, o que se verifica é um grande

número de relatos de suicídios e tentativas de suicídios, sempre acompanhado de algum tipo

de julgamento moral ou religioso. A discussão sobre a morte-voluntária rodava em torno de

argumentos  morais,  em sua  maioria,  lembrando  que  a  obra  de  Durkheim,  O Suicídio,  o
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primeiro trabalho que buscou tirar o suicídio do eixo moral e colocá-lo nos domínios das

ciências sociais, é posterior aos jornais aqui estudados. Em quase todas as notícias estudadas

que foram publicadas na Revista Universal Lisbonense, o consenso é de que o(a) suicida é um

infeliz, um(a) pobre coitado(a) e louco(a), independentemente do motivo que tenha levado

este sujeito a se matar: não interessa se por dívidas, por problemas de saúde ou por questões

de amor: é sempre um infeliz e nada justifica o ato. O que se pode verificar, também, pela

leitura do periódico é uma inicial preocupação em tentar explicar o ato e em buscar meios de

refreá-lo.  Questionaram a  facilidade  que  as  pessoas  tinham em comprar  arsênico  com os

boticários – conhecido veneno e muito usado como pesticida –, achando que o número de

suicídio por envenenamento diminuiria se o produto fosse melhor fiscalizado e mais difícil de

ser comprado pelos potenciais suicidas. Questionaram, também, o trânsito de pessoas pelos

Arcos das Águas Livres, conhecido lugar na época para os que desejavam tirar a própria vida

se jogando de uma altura de sessenta e cinco metros (do arco mais alto da obra), até que

conseguiram, enfim, fechar a passagem para os pedestres. Não atentaram, todavia, ao fato de

que uma pessoa desesperada encontra outros meios de se matar. Massaud Moisés descreve

que “em Portugal, a onda de suicídio cresceu tanto que os jornais tiveram de fazer, nos fins do

século XIX, uma campanha de silêncio para impedir que aumentasse ainda mais o número de

tresloucados” (1997, p.117-118), algo muito parecido com o panorama atual, contemporâneo.

Vale relembrar, entretanto, que a Revista Universal Lisbonense foi editada entre 1841 e 1853.

Saindo dos estudos de como era tratado o suicídio nos periódicos oitocentistas, fomos

para a análise crítica da novela passional camiliana,  Amor de Perdição, com a finalidade de

compreender, na literatura da época, como era visto e tratado o suicídio das personagens da

novela que tem na morte-voluntária o destino das suas três personagens principais. O que se

verifica é que,  se  o suicídio,  mesmo motivado por  paixão ou por amor,  é  rechaçado nos

periódicos aqui estudados, adjetivando os que causaram ou tentaram causar sua morte como

loucos ou infelizes, na novela analisada, a morte causada por suas próprias mãos é heroica,

ou, pelo menos, justificada, considerando o triste fardo do casal apaixonado que, por motivo

dos orgulhos de seus próprios pais, não poderia concretizar esse amor.

Para o comandante da embarcação responsável pela travessia dos degredados para as

Índias, “é ventura morrer quando se vem ao mundo com tal estrela” (1978, p. 175). Simão,

como já foi dito cansativamente aqui, não se mata por uma ação positiva, ao contrário, se

deixa morrer, quase passivamente. Para Durkheim, Simão – e Teresa da mesma forma –, são

tão suicidas quanto as dezenas de “jovens infelizes e loucos” que pulavam dos Arcos das

Águas Livres para cumprir o seu próprio destino. Contudo, há algo de heroico na morte do
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casal apaixonado. Talvez, a rebeldia contra os patriarcas cegos em seus próprios orgulhos e

nas suas linhagens. Mariana, por sua vez, não fica longe: o que tem de pura tem de forte. É,

ela, senhora do seu destino e consciente do seu papel na sociedade. Morre da mesma forma

heroica. 

O posicionamento de Gaspar de Vasconcelos em  A Sereia não é muito distante das

personagens de Amor de Perdição. Pensava o suicídio como os gregos estoicos e enxergava

nele a saída para os problemas terrenos. Quando se vê sem opção para seguir em frente, acaba

pulando do desfiladeiro.

Comparando os suicidas das novelas com os que ilustraram as páginas da  Revista

Universal Lisbonense, podemos concluir que  Amor de Perdição e  A Sereia, de certa forma,

enobreceram  aquilo  que  a  sociedade  da  época,  representada  aqui  pelos  periódicos,

ridicularizava. Contudo, para saber até que ponto essa atitude diante da morte-voluntária na

literatura produzida no período romântico é regular e até que ponto ela é excepcional, seria

necessária uma análise mais extensa, abrangendo um maior número de obras e também de

autores distintos. 

Concluindo, essa grande diferença de tratamento da representação do suicídio em uma

obra ficcional, como Amor de Perdição, publicada em 1862, e de periódicos que a antecedem

apenas por uma ou duas décadas gera um problema sobre a análise que Phillipe Ariès faz em

História da Morte no Ocidente. O historiador, por diversas vezes, utiliza exemplos literários

de  determinada  época  para  ilustrar  como  seria  a  atitude  diante  da  morte  para  o  mesmo

período, entretanto,  essa distinção que se verifica na novela e  nos periódicos portugueses

mostra que não necessariamente as visões deles estão coadunadas. Apesar de um livro rico em

evidências históricas e literárias, fica a necessidade de interpretar e examinar essas evidências

com maior  cuidado,  considerando ainda que parte  dessa seleção de fatos  se baseia  numa

opinião preconcebida de Ariès. 
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