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RESUMO 
 
 
 

 
Procuramos, nesta tese, fazer uma análise da Revista Moderna, periódico 

luso-brasileiro com circulação no final do século XIX (1897-1899), para demonstrar 

a sua importância para os estudos literários comparados de língua portuguesa, a 

partir da discussão sobre a visão dos seus principais colaboradores, especialmente 

Eça de Queirós, e do material veiculado nesse periódico luxuoso. Busca-se 

questionar os pontos de vista desses intelectuais que objetivaram apresentar ao 

Brasil e a Portugal o “mundo moderno”, desenvolvido e industrial, mas também 

seus problemas, deficiências e desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
 

We seek, in this thesis, to analyze the Revista Moderna, Luso-Brazilian 

journal with a circulation in the late nineteenth century (1897-1899), to demonstrate 

its importance to compared  literary studies of the Portuguese language. From the 

discussion about the vision of its main contributors, especially Eça de Queirós, and 

the material published in this luxurious journal. Seeks to question the points of view 

of those intellectuals who have aimed to introduce to the Brazil and Portugal the 

“modern world”, developed and industrial, but also their problems, deficiencies and 

inequalities. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Volto à Europa descontente, e em sorte 
De vir a ser um poeta sonambólico. 
Eu sou Monárquico mas não católico 
E gostava de ser as coisas fortes 
 
Gostaria de ter crenças e dinheiro 
Ser vária gente insípida que vi. 
Hoje, afinal, não sou senão, aqui, 
Num navio qualquer um passageiro. 

 
Álvaro de Campos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Antes mesmo de apresentar nossa pesquisa, consideramos necessário dizer quais 

foram os caminhos que nos levaram ao estudo da Revista Moderna, este objeto de análise 

tão instigante, mas ainda tão pouco estudado, e como a atenção dada a este material, que 

venho considerando importante, trouxe-nos até aqui. 

 Inicialmente, no Mestrado, quando decidimos estudar Literatura Portuguesa na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tínhamos como objetivo pesquisar um autor que 

sempre nos chamou bastante atenção, principalmente pelos sucessos de seus romances: o 

escritor Eça de Queirós. A partir de sua vasta obra, tentamos traçar um caminho, encontrar 

em sua extensa bibliografia um meio de pesquisá-lo, sem, contudo, obter algum sucesso. 

Foi então que o Professor Sérgio Nazar sugeriu que estudássemos as crônicas finisseculares 

e os romances póstumos do chamado ‘último Eça’, para que, desta forma, pudéssemos 

compreender como se articulavam esses escritos jornalísticos e os romances da maturidade. 

Ouvida a sugestão, construí o projeto para a minha dissertação de Mestrado em Literatura 

Portuguesa, decidindo, portanto, por esse caminho de investigação. 

 No decorrer da investigação, após definição das crônicas e romances com os quais 

trabalharíamos, verificamos que os textos escolhidos poderiam ter sido escritos 



simultaneamente, já que a carreira jornalística do escritor caminhava concomitantemente à 

carreira de romancista. Ao que nos parece, essas duas feições de Eça, de fato, jamais se 

distinguiram, pelo contrário, elas se confundiam e se complementavam, formando assim 

um Eça múltiplo, crítico da sociedade e intelectual de sua época. As crônicas escolhidas 

então foram as de Notas Contemporâneas, que traçavam um perfil político do final do 

século XIX, mostrando para o público-leitor do Brasil e de Portugal, pelo olhar arguto do 

autor d’As Farpas, outra Europa, uma Europa bem conhecida por Eça, que exercia a função 

de Cônsul e correspondente internacional para a imprensa brasileira e portuguesa. 

 Grande parte das crônicas de Notas Contemporâneas, na verdade, compreende seus 

textos feitos para a Gazeta de Noticias (RJ) e para a Revista Moderna; ou seja, textos que 

corroboram a estreita relação entre o escritor português e os intelectuais brasileiros. Talvez, 

por isso, Eça, no final do século XIX, tenha se tornado um escritor tão célebre e admirado 

no Brasil. Estudando as crônicas finisseculares de Notas Contemporâneas, chegamos até a 

Revista Moderna, pois, parte destas crônicas foram publicadas neste periódico, que circulou 

entre 1897 a 1899, por Brasil, Portugal, França e Inglaterra. 

A Revista Moderna se tornou nosso objeto de estudo, uma rica publicação, feita na 

França, sob os mesmos moldes dos magazines europeus, mas destinada ao público leitor 

que vivia no Brasil e em Portugal (e parte dos brasileiros e portugueses que viviam na 

Europa), com o intuito de apresentar-lhes os acontecimentos mais significativos, que 

apontavam para um mundo em transformação. Na Revista Moderna estão não só as 

crônicas de Eça, reunidas em Notas Contemporâneas, como também grande parte do 



romance A Ilustre Casa de Ramires, parcialmente publicado em folhetim na revista (1897-

1899) e, postumamente, em livro em 1900. 

 Mais uma vez o foco de nossos estudos foi desviado, pois, ao ter contato com a 

Revista Moderna e o que ela pretendia apresentar para o Brasil e Portugal, percebemos que 

uma pesquisa mais profunda sobre esta publicação poderia contribuir muito aos estudos 

literários e culturais luso-brasileiros, já que se podia verificar a preocupação desses 

intelectuais - unidos pelo mesmo idioma e pelas mesmas ideias artísticas - com os grandes 

acontecimentos do final do século XIX, e estudar a forma como esses mesmos 

acontecimentos eram apresentados a esses leitores, uma vez que, para esses escritores, 

existia um abismo entre o que acontecia no continente europeu e em seus países. 

 Depois de defendida a dissertação, o Prof. Dr. José Carlos Barcellos, que havia feito 

parte da banca de Mestrado, sugeriu-me que continuasse a estudar essa revista, pois que 

muitas questões ainda poderiam ser discutidas, muitos autores de Brasil e Portugal que 

colaboraram para a publicação desta revista poderiam ser analisados mais detalhadamente, 

e até mesmo o próprio Eça poderia ser revisto em seu papel de intelectual para o Brasil e 

para Portugal. As palavras do referido professor da UFF foram acolhidas atentamente, e, 

por isso, decidi fazer o Doutorado em Literatura Comparada em sua Universidade, 

mantendo a Revista Moderna como objeto de estudo. 

 Com o falecimento do Prof. José Carlos Barcellos, o diálogo de orientação passou a 

ser feito com a Profª Ida Alves, que também participara de minha banca de mestrado, 

auxiliando-me muito com seus questionamentos a respeito da minha dissertação. E assim, 

pude continuar com o propósito de mostrar a importância dessa publicação, que de maneira 



singular, com seu estilo requintado e aristocrático, também descortinava a tão aclamada 

‘civilização europeia’, tornando-se um registro de uma época especialmente conturbada, a 

transição entre os séculos XIX e XX.  

A Revista Moderna nos revelou - em meio ao turbilhão de transformações que 

chegavam com o século que terminava - a visão desses artistas tão importantes para ‘nossa’ 

literatura, anunciando um momento de ruptura em suas páginas. Podemos verificar neste 

periódico que o aclamado desenvolvimento europeu não podia se fazer sem as 

desigualdades que surgiam nas nações entendidas como modelo de civilização. 

Desse modo, nosso trabalho pretende analisar esse periódico oitocentista como um 

veículo que mostrou de forma intensa esse período finissecular, considerando não só o 

capricho visual, o requinte editorial com que se apresentava ao leitor, mas, principalmente, 

o que havia de questionador em suas páginas, deixando-nos, na verdade, um interessante 

registro sobre um mundo que mudava intensamente.  

Pesquisar a Revista Moderna obriga-nos, sobretudo, profundar o estudo sobre o 

período histórico no qual ela foi produzida. Torna-se necessário, primeiramente, 

entendermos os principais acontecimentos históricos que marcaram a época, não só os 

acontecimentos apresentados na própria revista, como, e principalmente, os momentos 

antecedentes que foram responsáveis pelo surgimento da publicação. Esse empreendimento 

jornalístico-literário foi criado na Europa por homens que moravam nesse continente, 

alguns deles brasileiros, escritores que, em geral exerciam uma função pública. Não 

podemos deixar de ressaltar que a diplomacia no século XIX não significava apenas 

representar o país de origem numa embaixada estrangeira, mas também, no caso de 



diplomatas portugueses e brasileiros, era ‘apresentar’ a Europa a seus países. Muito mais do 

que representar Brasil e Portugal, esses homens passaram a ser os ‘olhos europeus’ – e, por 

conseguinte, do mundo - para suas pátrias.  

A revista também foi pensada e feita por um grupo que, antes de ingressar na vida 

pública, fazia e pensava a arte como veículo transformador. Se tomarmos como exemplo 

Eça de Queirós, perceberemos que a carreira do escritor se inicia antes da sonhada carreira 

pública. Desse modo, quando Eça alcançou o título de Cônsul português na França, ele já 

era o polêmico autor de As Farpas, de O Crime do Padre Amaro. Assim, os colaboradores 

da revista conciliavam uma carreira artística com uma carreira pública, até porque exercer 

uma função pública parecia ser a única opção profissional para a maioria deles, tanto no 

Brasil quanto em Portugal. 

Entender a Revista Moderna é principalmente entender as mentalidades que a 

criaram. De certo modo, o objetivo inicial da revista reitera uma visão de arte que retoma as 

premissas da escola realista-naturalista. Como, se impor ‘o dever’ de criar uma publicação 

uma publicação que trouxesse a luz à escuridão de informação em que se encontravam 

Brasil e Portugal, como nos sugere o seu editorial de estreia.   

Partiremos então desse ideal de cultura partilhado pela revista: o de levar a Portugal 

e ao Brasil a ‘luz’, o ‘novo’, o ‘moderno’, o ‘civilizado’, em oposição o que para eles 

significava à ‘escuridão’, ao ‘atraso’, à ‘ignorância’ existentes na terra natal. Para esses 

homens, existiam dois mundos distantes que deveriam se aproximar; de um lado, estavam 

as nações europeias mais desenvolvidas, que se destacavam pelo seu progresso, por seus 

avanços científicos e por sua arte, que de certo modo, ratificava essa invejada 



‘superioridade’; de outro, essas mesmas questões pareciam ainda não ter encontrado no 

Brasil e em Portugal, terreno fértil para que se fortalecessem, refletindo, assim, um certo 

desconforto dos colaboradores da revista, ao menos, num primeiro momento. 

A revista circulou por cerca de dois anos, no total de 29 números, iniciando em maio 

(1897) e terminando em agosto (1899). Os primeiros números da Revista Moderna falam de 

grandes nomes da aristocracia europeia, dos grandes eventos, das grandes descobertas. Mas 

não consegue afastar de suas páginas distintas o conflito que foi fruto dessa modernidade. 

Se, por um lado, a revista saúda os avanços científicos, não pôde ocultar certo retrocesso 

nesse desenvolvimento, com as inúmeras guerras e conflitos espalhados por todo planeta, 

motivados, sempre, por uma potência europeia. 

Se estes homens tinham como ideal falar da beleza, da arte e da liberdade, não 

podem deixar de mostrar, em seu tempo, a intolerância entre os povos, como o crescente 

antissemitismo europeu e o cruel colonialismo inglês que se apodera da Índia e da África 

sem a menor cerimônia, expondo, assim, a violência como mola mestra desse crescimento 

imperialista. Por exemplo, se eles glorificam, como personalidade feminina, a Rainha 

Vitória, não deixam também de mostrar a politica colonizadora da Inglaterra na Irlanda e na 

Índia. Enfim, está vivamente representado na revista o final do século XIX, com todas as 

suas contradições.  

Nossa metologia de pesquisa foi, primeiro, ler atentamente cada número da revista, 

pois cada um nos revela um olhar sobre determinado momento que precisa ser avaliado em 

perspectiva maior, a partir do registro do que acontecia naquela época. Em simultâneo, para 

entender esse mundo, foi necessário ler uma bibliografia que tratasse das transformações do 



século XIX. A Revista Moderna é um registro histórico desse empo, e que nos exigiu um 

mergulho nesse período de tão rico, conhecido também por muitos historiadores como o 

‘Século de Vitória’.  

Um dos historiadores que tão bem compreendeu esse século vitoriano e que tanto 

nos auxiliou para o melhor entendimento desse período foi o alemão Peter Gay. Seus livros 

tratam da ascensão da classe média europeia que, naquele período, vinha ganhando cada 

vez mais poder, enquanto a aristocrática nobreza perdia cada vez mais espaço. Mais do que 

isso, seus três primeiros volumes sobre a experiência burguesa: A Educação dos Sentidos 

(1990), A Paixão Terna (1990), O Cultivo do Ódio (1995), além da síntese O Século de 

Schnitzler (2002) auxiliaram-nos a entender esse século aparentemente preocupado em ser 

civilizado, mas também responsável por um momento de colapso político e social que 

culminou em duas Grandes Guerras na primeira metade do século XX. Gay nos revela 

através dos comportamentos sociais da classe burguesa européia, um mundo em crescente 

mudança, situação que refletia nas relações pessoais, econômicas, culturais, em novos 

projetos no século XIX e com consequências importantes para o século XX.  

No entanto, essas mudanças ocorridas na Europa não aconteceram da mesma forma 

em todo o mundo, muito pelo contrário. Enquanto os países europeus caminhavam para o 

mundo moderno promovido pelas revoluções Francesa e Industrial, consolidando o poder 

da classe média, não podemos falar de formação desta classe no Brasil, pois, nesse 

momento, as ideias liberais começavam a chegar. O que se discutia não era o trabalho 

fabril, a luta de classes, mas sim, o trabalho escravo e os ideais republicanos. A economia 

brasileira dependia exclusivamente dos grandes cafeicultores; ou seja, o Brasil vivia numa 



situação econômica muito parecida com a do período colonial, estruturado na monocultura 

agrícola; entretanto, a visão empreendedora dos cafeicultores, influenciados pelo 

liberalismo europeu do início dos oitocentos, auxiliou os país a esta tentativa de caminhar, a 

passos lentos é fato, para a chegada desse mundo moderno. Não podemos esquecer, 

portanto, que no final desse período ocorreram as transformações sócio-econômicas 

fundamentais para a mudança da sociedade brasileira, tais como a Abolição da escravatura 

e a Proclamação da República. Ainda que lentas e tardias essas transformações foram 

importantes para o desenvolvimento do Brasil, e a formação de uma classe média, que se 

estruturaria no inicio do século XX.  

Em Portugal, as coisas pareciam ser mais demoradas, pois ainda esse país sentia a 

independência do Brasil e sofria com as consequências políticas do Ultimatum Inglês.  A 

pressão inglesa fez com que Portugal recuasse na empreitada colonialista e se voltasses 

cada vez mais a uma política nacionalista, enquanto se endividava junto aos bancos 

estrangeiros. A República portuguesa, desejada por seus pensadores e escritores, foi 

proclamada somente no início do século XX (1910), e uma década depois a sociedade 

portuguesa passou a vivenciar um regime ditatorial que acabou por durar quase cinquenta 

anos (1926-1974).  

Para entendermos esse cenário do século XIX nos dois países lusófonos recorremos 

aos grandes historiadores e seus estudos. Lemos a coletânea histórica organizada por J. 

Mattoso A História de Portugal, de 2001, que retrata desde o final do século XIX até início 

do século XX. Não podemos deixar de destacar ainda os historiadores contemporâneos ao 

século em questão, como Alexandre Herculano, Almeida Garrett e Oliveira Martins; 



homens que pensaram seu país, sua história e o seu tempo, o último fez parte da geração de 

70 e foi um dos grandes pensadores daquela geração, escrevendo Portugal Contemporâneo. 

Sobre História do Brasil, foi importante ler a obra de José Murilo de Carvalho, 

sobretudo a biografia de D. Pedro II, e os livros que retratam o advento das transformações 

sociais do século XIX, como a Abolição e a República, como os títulos Os Bestializados e 

A Formação das Almas. A República, aliás, é tema consagrado na extensa obra de José 

Murilo.  

Eça de Queirós foi o grande pensador e colaborador da Revista Moderna, como 

dissemos, exercendo as funções de editor, cronista, romancista e revisor, em suma, foi 

mentor artístico da revista. Portanto, a bibliografia analística a respeito do escritor 

português mereceu uma atenção especial, principalmente os estudos sobre o ‘ultimo Eça’, o 

período final do seu trabalho jornalístico e literário, como seus escritos da década de 80 e 

90 do século XIX, estudados nas obras de Carlos Reis, Isabel Pires de Lima e de Elza Miné.  

O trabalho de Elza Miné, aliás, foi-nos bastante profícuo, porque a professora dedicou 

grande parte de suas pesquisas ao Eça jornalista e correspondente brasileiro.  

Para o desenvolvimento da tese, projetamos três capítulos elaboradores, mais um 

anexo referentes aos textos e imagens da revista, de maneira a permitir ora uma visão 

pontual, por exemplo, tratando dos aspectos formais da revista, ora uma visão mais 

alargada, o panorama histórico do século XIX e a maneira como os principais 

acontecimentos da época repercutiram no Brasil e em Portugal e como são desenvolvidos 

na referida Revista. Nossa proposta não é somente tratar desse periódico como veículo de 

comunicação, mas também demonstrar como a revista faz parte de um projeto intelectual 



que tem como principal objetivo levar Brasil e Portugal a tomaram conhecimento crítico do 

movimento do mundo, ligando-os aos principais acontecimentos daquela. 

O primeiro capítulo tratará dos aspectos formais da revista, seus principais 

colaboradores, suas colunas, a configuração das páginas e, principalmente, da ligação entre 

o público leitor e os artistas que se propuseram a criá-la. Neste momento, a intenção 

primordial será apresentar a Revista Moderna como uma publicação de luxo, destinada a 

um restrito público leitor – cabe destacar o número de leitores no Brasil e em Portugal -, 

feito por homens que pensavam em arte e desenvolvimento cultural, e mantinham entre si 

estreita relação de amizade. Nossa intenção, portanto, é analisar as colunas e os artigos da 

revista, mostrando que muitos dos questionamentos propagados por seus antecessores 

românticos, foram, aos poucos, sendo desmistificados – como o mito da civilização 

perfeita.  

O segundo capítulo tratará dos principais colaboradores da Revista Moderna, com 

destaque para o escritor português Eça de Queirós. Sua influência na arte e, principalmente, 

no jornalismo brasileiro, fez com que Eça pudesse alcançar o lugar de mestre entre os 

jovens intelectuais brasileiros, tais como Eduardo Prado, Magalhães de Azeredo e Domício 

da Gama. A relação entre os brasileiros e Eça se estabelece na década de 70 do século XIX 

– início da carreira do escritor – consolidando-se no final do século. Neste capítulo 

verificaremos que a Revista Moderna foi o veículo que aproximou ainda mais Eça de 

Queirós dos brasileiros, firmando a admiração entre os jovens intelectuais e o escritor 

português.  



No terceiro capítulo discutiremos o romance de Eça de Queirós publicado em 

folhetim na Revista Moderna, A Ilustre Casa de Ramires. O romance será analisado em 

relação às crônicas e aos outros textos da revista, pois se trata do último romance eciano 

publicado em vida, ainda que inacabado, pois, com o fim da revista, a publicação de a 

Ilustre Casa de Ramires é interrompida. Logo após o fim da revista, em setembro de 1899, 

Eça faleceria, deixando uma versão que seria publicada postumamente em 1900.   

Além dos capítulos propostos, incluímos, neste trabalho, um anexo composto de 

informações gerais, uma coletânea de textos integrais e uma seleção de fotos. Esse anexo de 

imagens e textos é fundamental para compreensão de nossa pesquisa, pois, reúne dados 

sobre os quais construímos nossas premissas e tem como objetivo principal apresentar o 

modo como o mundo era  representado e interpretado naquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  A REVISTA: UM ‘NOVO TYPO DE PUBICAÇÃO’ PARA’ ESPÍRITOS FINOS’ 
 
 

 

2.1  Um “novo typo de publicação” 

 

 

 Precisamente em 15 de maio de 1897, surgia para os leitores do Brasil e Portugal, o 

primeiro número da Revista Moderna. Em seu editorial de estreia, seus editores e 

colaboradores saúdam a publicação, ressaltando seu caráter artístico e seu principal 

objetivo: o de apresentar aos leitores os acontecimentos mais importantes do cenário 

europeu do final do século XIX, sem deixar de destacar o refinamento da publicação e o 

bom gosto de seus leitores.  

 

A Revista Moderna, fundada com capitais próprios e realizados, 
impôs-se no dever de criar um novo tipo de publicação, satisfazendo, 
ao mesmo de tempo, a educação artística do meio a que se destina e a 
necessidade de uma informação completa e ilustrada, sobre tudo o 
que atualmente interessa o espírito publico.” (R.M., editorial, 1897: 
sp).1 

 

 Podemos observar por meio do seu editorial que a revista nos é apresentada como 

uma publicação invulgar, destinada aos ‘espíritos finos’ brasileiros e portugueses. Ou seja, 

desde o seu primeiro número, a Revista Moderna se compromete com um tipo de leitor, 

deixando-nos claro que não é um veículo voltado a qualquer tipo de leitor, mas sim a um 

público que pudesse receber e compreender o que a publicação pretendia proporcionar.  
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Logo, para seus editores, buscar satisfazer “a educação artística do meio a que se destina” 

não significaria, então, alcançar um número irrestrito de leitores, mas sim - e 

principalmente - agradar ao seu público. E quem seriam esses leitores da Revista Moderna? 

 No final do século XIX, o público leitor do Brasil e de Portugal estava praticamente 

reduzido à aristocracia. Segundo José Murilo de Carvalho (2009), no espaço lusófono, 

cerca de quase 80% da população se encontrava no mais absoluto analfabetismo2.  Diante 

desse cenário, podemos acreditar que a Revista Moderna foi uma publicação produzida e 

consumida pelo mesmo grupo: a aristocracia intelectual do final do século. A ideia inicial 

de seus colaboradores era que a publicação atendesse aos ‘espíritos finos’, aos homens que 

residiam no Brasil e em Portugal, mas que ambicionavam ter acesso a tudo o que acontecia 

na Europa, e aos brasileiros e portugueses que viviam na Europa, que teriam ao seu dispor 

uma publicação nos moldes das revistas europeias, mas escrita em língua portuguesa. 

Assim como um perfume, um corte de tecido, um automóvel, a revista pretendia trazer 

notícias da Europa para mãos luso-brasileiras, poucas e afáveis mãos que gastavam o que 

podiam para obter qualquer souvenir que viesse do Velho Continente.   

 O ano de estreia da revista (1897) foi um ano de euforia econômica para o Brasil, 

bem menos para Portugal. Com o primeiro Presidente civil eleito, Prudente de Morais, há 

uma reorganização na dívida pública que o país obteve com os bancos europeus no período 

monárquico. De acordo com Cardoso (2004: 16) “espalha-se pelo país, a partir do Rio, uma 

aura de modernidade”. Nesse período, o mercado europeu se abre e a elite brasileira pode 
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comprar mais produtos importados3. Portugal, entretanto, em relação a sua politica 

colonizadora, sofre ainda com o impacto da pressão inglesa, que se inicia na segunda 

década do século, culminando com a independência do Brasil, e se encerra na ultima 

década, como já dissemos, com o Ultimatum Inglês, colocando por terra essa politica no 

qual, durante séculos, Portugal alcançou tanto êxito.  Restava, portanto, à elite portuguesa 

comprar mais caro os produtos importados; e, mesmo com a crise econômica, este grupo 

também não abria mão de gastar seu dinheiro com produtos caros, muito pelo contrario, 

pois, como forma de distinção e refinamento, tanto a elite brasileira, quanto a elite 

portuguesa fazia questão de ter produtos europeus, quanto mais se aproximavam da cultura 

europeia, mais se sentiam distintos. Basta retomarmos ao final do romance Os Maias 

(1888), de Eça de Queirós e ao início de Quincas Borba (1891), de Machado de Assis. No 

primeiro romance, os protagonistas Carlos da Maia e João da Ega ironizam a juventude 

portuguesa que copiava tudo que vinha da Europa; enquanto, no romance de Machado, o 

personagem principal Rubião reclama de ter de trocar os escravos por um mordomo 

espanhol e um cozinheiro francês. Bem representada pelos romancistas da época, a elite 

luso-brasileira não tinha o menor constrangimento em gastar o que quer que fosse com os 

produtos e serviços do velho continente.  

O comprometimento da revista com este público pode ser mais explicitado pelo 

capricho que há na sua apresentação, e todo requinte que fora empreendido na execução do 

periódico. A revista era ‘ricamente’ ilustrada, impressa em papel Verget e suas proporções 
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maiores do que as revistas da época.  O refinamento e requinte editorial estão 

constantemente associados a publicação, como, por exemplo, o elogio que Machado de 

Assis faz, em correspondência a um dos principais colaboradores da revista, Magalhães de 

Azeredo: “Também recebi, mandados pelo editor, dous números da Revista Moderna, que 

me pareceram, literariamente e materialmente, muito bem feitos” (Virgílio, 1969: 122). É 

também desse modo que Reis e Soler a apresentam em sua introdução de Textos de 

Imprensa V: “A Revista Moderna pertence à família das grandes revistas ilustradas de finais 

do século XIX” (2005: 15).  

Pertencer à família das ‘grandes revistas ilustradas da época’ e estar nas prateleiras 

de um grupo seleto, tem seu preço. Como produto importado, de alto padrão editorial, a 

Revista Moderna custava caro. Cada número custava cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos 

réis) e 2 francos na época e a assinatura aproximadamente 50.000 (cinquenta mil réis) e 40 

francos. As condições de pagamentos eram as seguintes:  

 

Brasil – um ano 50.000 (cinquenta mil réis)   França – 1 ano 40 francos 
  6 meses 30.000 (trinta mil réis)  6 meses (24 francos)  
  Número avulso (2.500 réis)   número avulso (2 francos) 
 

Se levarmos em consideração que as publicações da época, como a Revista de 

Portugal, por exemplo, custavam cerca de 200$00 (duzentos réis) 4, teremos ideia de que a 

revista foi um empreendimento que deveria ser consumido por um grupo restrito capaz de 

apreciar seu requinte, discutir seu conteúdo e, principalmente, pudesse desembolsar um 

bom preço por suas páginas. A direção estava empolgada com este ‘novo leitor’ e fazia o 

                                                 
4 A Revista de Portugal, dirigida por Eça em 1889 custava entre 160$00 a 180$00 (réis). 



possível para agradar esse publico.  A revista proporcionava a seus assinantes vários 

brindes, como um Rolex5 e reproduções de obras de arte famosas na época. Uma prova de 

que os editores não mediam esforços para manter esse custoso empreendimento. Eça de 

Queirós, em carta ao amigo o Conde de Arnoso, parece não concordar com a forma de 

dirigir do perdulário M. Botelho, diretor da revista: “Agora, ultimamente, foi um jornal, 

uma Revista Moderna de que talvez te chegasse aí um número desgarrado, jornal em que 

fundamos aqui grandes e douradas esperanças, e que fundamos aqui grandes e douradas 

esperanças, e que a direção deliciosamente inepta já irreparavelmente estragou” (Queiros, 

1945:50). 

O escritório e a administração da revista ficavam em Paris, na Rua Laborde e 

Livraria Nouvelle, no Boulevard des Italiens. A revista também tinha outro escritório em 

Londres, na livraria Arsenio Pinto Leite e Cia, nº 11, Queen Victoria Street, mantendo, 

então, duas sedes nas principais capitais europeias. A distribuição pelo Brasil alcançava 

também as principais cidades brasileiras: Rio de Janeiro – Laemmert e Cia, Rua do 

Ouvidor; São Paulo – Casa Garraux, Rua 15 de novembro Santos – Weinmann e Cia; 

Pelotas – Carlos Pinto e Cia; Pernambuco – Laemmert e Cia, Rua Marquez de Olinda; 

Campinas – Livraria Escolar;Livraria Commercial, Rua João Alfredo Ceará – Joaquim José 

de Oliveira. Em Portugal, a publicação tinha apenas um ponto de venda que era a Livraria 

Pereira, 50-54, Rua Augusta, Lisboa.  

A apresentação de Reis e Soler na edição crítica das obras de Eça de Queirós na 

Revista Moderna sugere que a publicação atente “perfeitamente dessas grandes publicações 
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ilustradas da época” (2005: 19). Entretanto, mesmo sendo uma revista cara, voltada a um 

público restrito, e de suas intenções iniciais, a Revista Moderna não pode ser vista apenas 

como uma revista de gente rica, feita exclusivamente para entreter gente rica. Existia sim a 

vontade de se fazer uma publicação exclusiva – cara porque era também um produto 

importado - em que se revelassem os principais acontecimentos do velho continente, em 

que se mostrassem, através de seus textos e suas ilustrações, o ‘velho’ e o ‘novo’ mundo, 

em que se fundissem o antigo e o moderno; e que se pudesse apresentar nesta perspectiva o 

que acontecia na Europa para os leitores do Brasil e Portugal. O projeto, porém, não se 

reduz ao que se gastou com a revista, nem em seu preço de venda, nem no poder aquisitivo 

do seu público-leitor. O projeto da Revista Moderna pode ser compreendido naquilo que 

está para além de seu custo, para além de suas páginas, sob a ótica de seus colaboradores, 

que, talvez, idealizassem um público ‘especial’, composto por leitores de “espíritos finos”, 

que pudessem entender seu principal objetivo. A revista foi pensada como uma obra de arte, 

e, como tal, poderia ser vista, admirada, e essa admiração, sua compreensão poderiam, 

enfim, levar a uma reflexão sobre o mundo e sobre os homens daquele tempo. O projeto 

artístico da revista estaria sim na intenção que emerge de seus textos, sobretudo em suas 

crônicas e contos, nos questionamentos lançados em seus artigos políticos, na crítica de 

alguns de seus colaboradores que, em muitos momentos, parece contradizer as belas 

imagens que adornam seus textos. É o momento em que a posição tomada por seus 

colaboradores entra em cena e “descortina” o grande “teatro” que é o velho continente.  



  Um dos principais objetivos da revista, essa tentativa de apresentar o ‘moderno’ fica 

evidenciada em seu primeiro número e em sua capa de estreia6. Nesta capa, feita em art 

noveaux nos é apresentada a imagem de uma musa clássica, sentada sob um templo antigo 

em ruínas. No primeiro plano, observamos que a musa aparece sobre as ruínas, o que nos 

remete à arte e à cultural clássica – berço da cultura ocidental. Ainda nesse plano, podemos 

observar, então, a musa e as ruínas, representando o ‘antigo’. No entanto, ao fundo da 

imagem, num segundo plano, estão os grandes monumentos europeus modernos. A musa 

observa atentamente este mundo moderno; em seu rosto, certo ar de melancolia, como se 

soubesse da difícil tarefa de captar este novo mundo, que aos seus olhos parece confuso. 

Esta dificuldade em captar o mundo nos é apresentada logo na primeira contribuição de Eça 

de Queirós, a crônica ‘A Revista’, o primeiro texto da publicação7.   

 

Aparecendo neste meado de Maio, com as flores de Maio, sem ruído, 
na ponta ligeira das suas páginas bem ornadas, tão silenciosamente 
como as próprias rosas de Maio, ela tem por programa dar noticias e 
dar imagens:- e eu não conheço programa que, sob esta simplicidade 
familiar, imponha trabalho mais áspero, e depois de realizado com 
disciplina e com gosto, seja duma utilidade mais substancial para 
todos aqueles, inumeráveis, que no imenso in-folio do mundo apenas 
têm o vagar de percorrer açodadamente o índice! 
(...) Notícias e imagens são assim extratos fortemente concentrados 
da vida ambiente, que, caindo na nossa imaginação, desenvolvem 
nela toda a emoção viva que em si contêm, - exatamente como essas 
gotas de essência, que, entornadas num vaso de água, o repassam o 
seu sabor, do seu aroma, da sua virtude nociva ou benéfica. (R. M., 
1897: 2-3). 
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Em sua primeira crônica para a revista, Eça aponta para os dois pilares que 

sustentam a publicação: as notícias e as imagens. Se retomarmos a significação dessas 

palavras teremos a palavra notícia, como ‘novo’ e imagem como ‘ilustração’. De maneira 

poética, Eça descreve uma das prioridades da revista: trazer o novo (a novidade) à 

ilustração (à luz, ao destaque), ou trazer à luz (ilustrar) aquele que lê.  

Esse projeto aparentemente singelo – cujos percalços Eça demonstrava já conhecer 

bem – não aparece, no entanto, como algo novo para os leitores de Brasil e Portugal. 

Durante todo este período, desde as primeiras décadas do século XIX, os intelectuais 

lusófonos tinham como ideal aproximar seus países de uma Europa considerada mais rica, 

mais desenvolvida.  

Assim, como a musa da primeira capa da revista que olha fixamente a Europa 

moderna, como uma paisagem que tenta reproduzir em um livro que apoia sobre as pernas; 

os intelectuais de Brasil e Portugal se propuseram a tentar reproduzir em seus livros aquela 

paisagem distorcida – tal qual a imagem da capa – um lugar que lhes parecia melhor. Não 

podemos esquecer, contudo, que a musa parece estar presa às ruínas que a cercam, seu 

olhar mistura admiração e espanto. Talvez, esse olhar represente a tensão que houve nessa 

tentativa de revelar o mundo moderno para Brasil e Portugal. Mas é possível olhar para o 

moderno, esquecendo-se do passado? Será que a Revista Moderna, ao escolher fixar o olhar 

para o continente europeu, considerando-o como moderno, consegue renegar o que 

considera antigo?  

 Não é o primeiro plano, onde ela está, que caracterizaria o moderno para os 

colaboradores da revista; mas sim, o que ela olha, no segundo plano – talvez seja aquilo que  



seus leitores mais anseiem. São as capitais europeias já tão cosmopolitas que a musa tenta 

captar em seu quadro. O moderno não está ‘aqui’, o moderno acontece ‘lá’. E este ‘lá’ surge 

na oposição entre Brasil-Portugal e Europa, como já dissemos. Como o editorial sugere: “a 

publicação impoz-se no dever de crear um novo typo de publicação (...) e a necessidade de 

uma informação completa, sobre tudo o que, actualmente, interessa o espírito público”.8 Se 

impor o dever de criar uma publicação dessa natureza é, de certo modo, impor-se também o 

difícil dever de saber que o que acontece  na Europa, fosse o que os leitores de Brasil e 

Portugal realmente devessem saber. Como se a Europa fosse um palco principal e que todos 

que não fossem europeus, devessem assistir a tudo. É importante ressaltar que a revista foi 

feita na França9, por autores que viveram muito mais na Europa do que em seus países, e 

quando, neste caso, referimo-nos a Europa, estaremos tratando do lugar onde os principais 

colaboradores da revista viviam; para eles, portanto, a Europa estava muito mais perto do 

que para os leitores que pretendiam alcançar.  

Essa oposição entre figura e fundo, encontrada na imagem da capa, expõe 

conjuntamente a oposição entre o moderno e o antigo, entre imagem e fato, entre Europa e 

Brasil-Portugal. Isso faz com que a Revista Moderna não seja somente uma ‘grande revista 

ilustrada’, já que percebemos pela capa, e por seu primeiro texto, que ilustrar e encantar 

também têm seu preço. Como sentencia Eça em sua crônica, não se pode ficar indiferente a 

“virtude benéfica ou nociva” de nenhuma da beleza ou de nenhum horror, por mais que 
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quisessem seus editores, por mais que se esforçassem em fazer da revista uma publicação 

voltada para o entretenimento, que tentassem se afastar de qualquer questão político-

partidária.  Para seus editores, a prioridade era mostrar o novo, o belo, o moderno, e assim 

criar “o que realmente interessa o espírito público”, uma revista que se aproximasse de uma 

obra de arte, uma publicação que fosse mais vista do que lida. Mas, pode o autor (artista) 

determinar o que sua obra deve proporcionar ao leitor (apreciador)? Seus editores tentaram 

ao máximo restringir a Revista Moderna, propondo-lhe feição exclusivamente artística.  

 

As questões políticas serão rigorosamente banidas do nosso 
programma, e a lucta de partidos não encontrarão menor echo em 
nossas columnas (...) Esperamos assim, poder fazer uma revista 
verdadeiramente moderna, um completo magazine, pela variedade 
dos assumptos e uma ilustração de primeira ordem pelo cuidado e 
profusão dos desenhos. (R.M., ano I, 1897: editorial) 
 

  

 Essa aparente despreocupação política, tão explicitada pelos criadores da revista, 

não se concretiza, principalmente pelos próprios acontecimentos destacados e pela posição 

política de alguns de seus articulistas, que muitas vezes são divergentes entre si. 

Ora, se a proposta inicial da revista era a de “criar um novo tipo de publicação”, que 

pudesse trazer os principais acontecimentos europeus para o “mundo culto” de Brasil e 

Portugal, devemos ressaltar, então, que esta posição traz consigo uma importante premissa 

da arte que perdurou por todo século XIX e que nada tinha de descomprometida 

politicamente. A Revista Moderna também é fruto desses ideais que atravessaram o século, 



esta tentativa de aproximar Brasil e Portugal de uma Europa idealizada, pensada e retratada 

como exemplo de desenvolvimento a ser seguido.  

A ideia de que a Europa desenvolvida – para a revista, principalmente França e 

Inglaterra  –precisava ser tomada como exemplo para o progresso, surge, na verdade, como 

premissa romântica, que se inicia no romantismo português, mas que o romantismo 

brasileiro também absorve. O escritor Almeida Garrett10, que tanto influenciou a geração 

que criou a revista11 discutia em seu texto Portugal na balança da Europa (1963), possíveis 

mudanças políticas, na tentativa de reconhecer o lugar de Portugal e do Brasil naquele 

mundo que se reorganizava após a revolução francesa. Nessa época, França e Inglaterra já 

se consagravam como grandes potências europeias.  

 

Ponde os olhos no povo francês, no grande povo, novo povo modelo 
dos outros povos e vereis quanto pode a só, desajudada e desarmada 
força de uma nação que ousa querer, e fortemente sabe querer ser 
livre. Imitai-a nessa deliberada e resoluta vontade: imitai-a sem seu 
valor na peleja, em sua constância quanto vencida na moderação 
quando vencedora. (Garrett, 1963: 796). 
Para julgarmos qual deva ser a posição que a Portugal convenha na 
nova ordem do mundo politico, para conhecermos o que lhe convém 
ser e ele pode ser numa nova balança da Europa, cumpre examinar a 
natureza dessa ‘nova ordem’. Para a bem examinar e entender, é 
preciso entender a crise que a trouxe, em que estamos, e que cedo vai 
terminar. (Garrett, 1963: 807). 

 

Almeida Garrett falava em nome de um ideal de nação livre, onde se perpetuasse a 

igualdade entre os homens. O poeta romântico pensava num futuro melhor para Portugal, 
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na medida em que o país assimilasse a democracia europeia, sem abrir mão dos ideais do 

cristianismo.  Esta ideia de um suposto atraso, em relação aos países europeus, parece ter 

aumentado no decorrer do século, pois a geração de 70 sentiu de forma dramática a 

diferença entre o desenvolvimento português e o das potências europeias do século, como a 

França e a Inglaterra. Como diz Eduardo Lourenço  

 

A saudade pungente em Garrett que o arrancara ao passado para nos 
salvar torna-se, cinquenta anos depois, no momento em que Portugal 
– ou determinados portugueses – se julga incapaz de seguir o ritmo 
irresistível da segunda revolução industrial, resignação e desespero, 
(...). A nossa cultura parece não ter outro desígnio senão o de chorar à 
beira da estrada por onde passa o carro triunfal da Civilização e da 
História. (1999: 61-62). 

 

  Garrett procurava entender o lugar de Portugal – e do Brasil – no mundo moderno 

que se lhe apresentava. Para o escritor romântico, Portugal poderia alcançar a modernidade 

que transformava a sociedade europeia. Para a Geração de 70, entretanto, o mundo 

moderno tinha passado e Portugal ficara para trás. A Geração de Eça e Antero alimentava a 

ideia –  influenciados pelas correntes positivistas – de que em algum lugar existiria uma 

sociedade mais culta e desenvolvida,  que, por conseguinte, seria também mais justa e 

igualitária. Para esses jovens idealistas, desenvolvimento e cultura gerariam harmonia e 

igualdade. E, se este lugar não era Portugal, talvez, pudesse ser a França, “a pátria mãe da 

liberdade”, como dizia Garrett.    

 Desse modo, como Garrett sugerira em Portugal na Balança da Europa: “Ponde os 

olhos no povo francês...”.  A musa da capa parece ter atendido prontamente, pois seus olhos 

fixam-se no continente europeu com essa mesma vontade de aproximar - no caso da revista 



- os leitores do Brasil e de Portugal deste mundo novo, que lhes parecia melhor, por ser 

mais desenvolvido.  O olhar da musa retoma não só o pedido de Garrett, mas todo este ideal 

que tinha como principal objetivo fazer com que o país (Brasil/Portugal) chegasse ao tão 

almejado crescimento.   Por isso também, a revista “impoz-se no dever de criar um novo 

tipo de publicação”; neste caso, o dever de criar é ‘novo’, mas o ideal ainda era o mesmo. 

Durante toda a sua circulação – foram 29 números, em quase dois anos – a revista 

não modificou seu padrão de seções, ocorrendo, entretanto, algumas mudanças de 

disposição, principalmente a partir no 2º ano de circulação. De publicação quinzenal 

começa a ser intitulada: Revista Moderna: Magazine Quinzenal Ilustrado (até o nº 19)12, 

posteriormente a revista passou a se chamar: Revista Moderna:Magazine Brasileiro” (a 

partir do nº 20), passando a ter periodicidade mensal, e finalmente passa a ser: “Revista 

Moderna: Ilustração brasileira. Magazine Literário e Artístico” (a partir do nº 25), 

mantendo-se mensalmente até seu último número.  

Com exceção à primeira capa que trata de uma ilustração, todas as outras são 

retratos feitos em homenagem a uma grande personalidade da época, geralmente 

relacionados a algum feito desta celebridade. Por exemplo, a capa em homenagem a rainha 

Vitoria faz referência ao seu jubileu de ouro, a de Canovas, refere-se a sua morte13.  
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As seções relacionadas à política são sempre assinadas pela direção da revista como 

o ‘Summario Social e Politico’. Tomemos como exemplo o primeiro número da revista, 

para compreendermos melhor a disposição das seções/colunas. 

O primeiro número da revista se inicia com o editorial de estreia, assinada pelo 

diretor M. Botelho; logo em seguida, a crônica de Eça “A Revista” (p.1-2).  A terceira seção 

trata das ‘Actualidades’, contendo dois textos, o primeiro a crônica “A Guerra turco-grega” 

14 (p.3-8) e o segundo “O incêndio no bazar de caridade” 15 (p.8-10).  A quarta seção narra a 

história das ‘personalidades’ como “O Duque d’Aumale” 16 (p.11). Em seguida, temos mais 

um conto de Eça “A Perfeição” (p.12-19). A quinta seção é o ‘Summario Social e Politico’, 

que retoma a guerra turco-grega. A seção seguinte é destinada à analise de obras de arte em 

“O Saloon dos Campos Elyseos”17 (p.22-25). Logo após, temos uma crônica que trata da 

“Viagem de Nansen ao Pólo Norte” (p.31.32). A seguir temos a “Pagina Comica”18 ,  a 

seção de “Elegancia e Moda”19 e a de “Sport”20.   

Podemos observar neste quadro síntese a disposição dos textos e seus respectivos 

autores: 
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 Ver anexo, 7.3 - texto 2.  
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 Ver anexo,  7.3 - texto3. 
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 Ver anexo, 7.3 - texto 4. 
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 Ver anexo,  7.3 - texto 5. 
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 Ver anexo, 7.4 -  imagem 3 e 4. 
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 Ver anexo, 7.4 - imagem 5, 6 e 7. 
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 Ver anexo, 7.4 - imagem 8, 9 e 10. 

 



 

 

Volume 

e página 

Nº da 

revista 

Seção/título Gênero textual Autor 

01; s/p 1 Aos nossos leitores Editorial M.Botelho 

01;1 1 A Revista Crônica Eça de Queirós 

01; 3 1 A Guerra turco-grega Crônica Luís Serra 

01; 8 1 O Incêndio no bazar de caridade Crônica s/a21 

01;10 1 O Duque d’Aumale Crônica M. Botelho 

01; 11 1 A Perfeição Conto Eça de Queirós 

01; 20 1 Summario Social e politico Crônicas M. Botelho 

01; 22 1 O Saloon dos Campos Elyseos Crítica Domicio da Gama 

01; 26 1 A viagem e Nasen ao extremo Norte Crônica Pedro Steady 

01; 31 1 Livros Novos Crítica Domicio da Gama 

01; 33 1 Páginas Cômicas  Godefroy 

01; 34 1 Elegância e Moda  s/a 

01; 35 1 Sport  s/a22 

 

 

Se dissemos que o luxo editorial é uma marca da revista, não devemos esquecer que 

esta elegância – que tem uma coluna com essa designação – não consegue afastar as 

contradições e polêmicas de seus textos, principalmente nas questões políticas.  Para Reis 

& Soler (2005: 19) a revista “evita cuidadosamente os temas políticos que poderiam 
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 A coluna é assinada por M. Botelho. 
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 Posteriormente a coluna de esporte e de moda é assinada por S. Marcello. 

 



despertar polêmica e a redação dos textos, seja qual for a sua temática, é esmeradamente 

elegante e equilibrada”. O que, neste caso, necessariamente não se confirma, porque, as 

principais seções da revista dão destaque aos assuntos políticos.  Na verdade, o que se 

percebe em relação à posição política da revista são visões elegantes sim, mas não 

alienadas, pois os colaboradores da revista, até pela função pública que exerciam, não 

pretendiam transmitir tão serenamente os acontecimentos que se lhes apresentavam naquele 

final de século. Talvez, possamos considerar que a dita “elegância” era um verniz de 

civilidade, necessário em tempos tão turbulentos, pois, não podemos esquecer que, neste 

momento, o diletantismo era também uma forma de distinção e refinamento, era uma forma 

de se diferenciar dos demais naquele turbilhão que aglomerava e reificava os homens. Ser 

distinto era também uma forma de não compactuar com as generalizações que a 

modernidade impunha aos homens daquele final de século. Como diz Baudelaire: “o 

dandismo é o sol poente; como um astro que declina, é magnífico, sem calor e cheio de 

melancolia. Mas infelizmente a maré montante da democracia, que invade tudo e que tudo 

nivela, afoga dia a dia esses últimos representantes do orgulho humano e despeja vagas de 

esquecimento sobre os vestígios desses prodigiosos mirmitões.” (1997: 51-52). 

O que devemos considerar é que a visão dos colaboradores da revista não deixa de 

passar pelo filtro dos grandes jornais europeus da época, como Le fígaro e Times, por 

exemplo. Todos os colaboradores da revista foram leitores desses jornais. Portanto, a 

informação de uma guerra, ou de um conflito partidário – mesmo o que se passava na 

França, onde a maioria vivia – não chegava ao leitor brasileiro sem nenhum filtro, nem com 

a mesma velocidade com que se pode ter acesso à informação atualmente. Hoje em dia se 



pode ver uma guerra em tempo real; naquela época, narrar uma guerra entre a Turquia e a 

Grécia, estando em Paris, mesmo mandando um correspondente, fazia com que o assunto 

passasse por diversas versões até chegar ao leitor. No caso da Revista Moderna, o assunto 

em questão passava por muitos crivos. Parece-nos que os acontecimentos vão chegando aos 

poucos, de formas e modos diferentes, cabendo a cada articulista desenvolver a sua visão 

sobre o assunto. Nesse sentido, o leitor da época é um privilegiado, pois com todas as 

versões e divergências sobre o mesmo assunto, ele pode ser capaz de pensar e discutir até 

chegar à sua posição, porque o leitor também sabe que o que ele lê não é o fato em si, mas 

sim, uma versão subjetiva daquele fato, com o qual ele pode ou não concordar. É o que 

Habermas (1984: 117) chama de opinion publique, aquela que “passa a ter o rigoroso 

significado de uma opinião que, através da discussão crítica na esfera pública, é purificada 

numa opinião verdadeira”. Ou seja, a multiplicidade de versões é a responsável pela 

formação da opinião do leitor.   

  A Revista Moderna teve como modelo as famosas revistas literárias que se 

tornaram um fenômeno editorial na Europa durante o século XIX, com o diferencial de 

fazer em solo estrangeiro uma publicação para leitores de língua portuguesa, estando este 

leitor em solo nacional (Brasil e Portugal), ou residindo no exterior, como os brasileiros e 

portugueses que exerciam cargos públicos em outras nações europeias; por isso, um 

distribuidor em Paris e outro em Londres, uma forma de alcançar os brasileiros e 

portugueses que viviam longe de seus países.  

Os magazines europeus tinham como público a família burguesa, e buscavam atrair 

o mesmo público leitor que consumia vorazmente os romances da época. De certa forma, 



esta empreitada já tinha sido feita por Eça de Queirós, em 1889, quando dirigiu a Revista de 

Portugal. No entanto, a publicação não obteve o sucesso esperado. Para Eça, o problema 

estava no formato da revista que lhe parecia pesado. 

 

Quando se anunciou a revista de Portugal o público correu a ela, e no 
primeiro número comprou 3000 exemplares, o que lhe garantia vida 
larga. Dois ou três meses depois compravam apenas de 800 a 1000 
exemplares. Logo tivera uma desilusão e não era aquela a Revista 
que apetecia. Que defeitos lhe encontrava? Creio que achava pesada, 
doutrinária, com artigos muito longos, sem modernidade, sem 
actualidades, e em geral maçadora (Queirós, 1985: 232). 

 

O que Eça parece não ter percebido é que a diferença entre as revistas literárias 

feitas para o público europeu e as revistas como a Revista de Portugal não estava na forma 

ou no conteúdo das publicações em si, mas, sim, no próprio público leitor. O público 

“correu a ela”, tanto quanto à Revista Moderna, mas a permanência do público não se 

sustentou. Nem mesmo se sustentaria, pois na Europa essas revistas já tinham um público 

consolidado: a família burguesa; enquanto que no Brasil e em Portugal este público parecia 

não estar consolidado ainda, já que o publico leitor/consumidor era ainda pequeno.  Eça 

pensava n‘A Revista’, mas pressupunha ‘O público’. Em carta ao amigo Alberto de Oliveira 

ele diz o que é necessário a uma revista de sucesso: 

 

A ser isto verdade, o que o público pois aceitaria seria uma espécie de 
Magazine, ligeiro, fácil, ágil, variado, com romances, versos, 
viagens, memórias, fantasias, alguma coisa de genérico de certas 
famílias inglesas, sem excluir, está claro, os estudos de alta crítica, 
história, e mesmo filosofia. (1985:232). 

 



 Ao que parece a Revista Moderna atende a cada um desses critérios e, mesmo 

assim, sua vida não foi longa. Na verdade, não se pode querer fazer uma publicação de 

‘família inglesa’ sem a família inglesa.  A revista não alcança o mesmo publico leitor que 

alcançaria na Inglaterra. Para Habermas (1984: 117) as revistas de famílias tornam-se 

“obsoletas” na Europa, porque não alcançavam o publico estimado; essas revistas sempre 

tiveram um caráter artístico-literário.  No entanto, a família burguesa parecia não se 

interessar por esses assuntos, assim como Eça pensava. Neste caso, foi necessário – e cada 

vez mais – a mudança do formato. Mas, para o Brasil e Portugal, as revistas não se tornam 

obsoletas; elas simplesmente não alcançam o público esperado, porque o público estimado 

não existia, ou se preferirmos, estava começando a se formar.  

Os leitores da revista eram também os escritores que pertenciam ao mesmo grupo 

dos colaboradores, eles formavam, portanto, um grupo muito restrito. Além dos amigos e 

da aristocracia brasileira e portuguesa – essas também não muito interessadas – quem mais 

poderia adquirir uma publicação tão cara quanto a Revista Moderna? Somente a 

intelectualidade desses países não tinha fôlego para sustentar empresa tão cara. Acreditava-

se num público muito maior do que aquele que realmente existia. A decepção de Eça talvez 

estivesse na dificuldade de entender que mesmo aqueles que tinham condições de comprar 

não se interessavam e os que se interessavam, talvez, não tivessem condições de comprar. 

Por ocasião da fundação  da Academia Brasileira de Letras, Valentim de Magalhães, 

também colaborador da Revista Moderna, considera a importância da Academia como 

forma de valorizar financeiramente os homens que “vivem das letras”,  revelando que no 

Brasil os “editores dizem que pagam mal porque vendem pouco” (Magalhães, 1896:2) . 



Como se pode perceber a situação editorial no Brasil não parecia satisfatória, nem mesmo 

para os escritores mais reconhecidos. 

Como podemos observar, a vontade de fazer uma publicação era tanta que M. 

Botelho, por meio de Eduardo Prado, decide investir em mais uma empreitada queirosiana. 

Acreditando no prestígio de Eça entre os leitores brasileiros, ele decide criar a Revista 

Moderna, mesmo após o malogro da Revista de Portugal. Além disso, os membros daquele 

grupo tinham, ao que parece, o desejo de pôr, em página impressa, aquela admiração 

mútua. 

 

 

 

2.2 – Os Vencidos e os imortais 

 

 

 

Se os fins ainda eram os mesmos da época de Garrett e de parte da primeira geração 

romântica no Brasil, o que podemos dizer dos meios? Seria necessário ressaltar que, para 

que as páginas da Revista Moderna pudessem ser impressas, os meios justificaram seus 

fins. Isso ocorre porque a publicação foi produzida com o dinheiro dos cafeicultores 

brasileiros.  M. Botelho, o diretor da revista, era um legítimo herdeiro do café e, junto com 

o amigo Eduardo Prado, representavam uma das cinco famílias mais ricas do Brasil23. Para 

termos uma ideia, as famílias Prado e Botelho detinham o controle das “ferrovias do café” 
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24 e seus pais (Antonio da Silva Prado e Antonio Arruda Botelho) foram diretores da 

companhia inglesa Moginiana25. 

Botelho e Prado formavam o que Bóris Fausto (2004: 206) denomina de 

“agricultores aburguesados”; filhos dos barões do café que passavam grande parte da vida 

longe das fazendas de seus pais. Esse grupo escolhe a Europa como lugar para viver e 

conhecer, e de lá tentavam transformar o Brasil, trazendo o que consideravam ser 

importante.  Enquanto a geração de Eça ‘sentia saudade’ de ser europeu, a geração de 

Botelho e Prado queria se aproximar de tudo o que fosse europeu, porque para os 

brasileiros, diferente do que fora para os portugueses, a Europa não representava um 

passado outrora glorioso, mas sim, um futuro a ser conquistado. Se o moderno estava na 

Europa, as novas invenções, o desenvolvimento científico, era de lá que os brasileiros 

vinham, e era para lá que eles iam, não só para  ver e comprar, mas, principalmente, para 

conhecer, ou se preferirmos, para ‘ilustrarem-se’, palavra muito utilizada na época. 

Viajar [a Europa] compreendia, por conseguinte, não só a oportunidade de 
encontro com “a cultura”, como representava também compartilhar hábitos 
que permitissem um aumento da qualidade de vida. O desejo de melhora 
efetiva das condições em que viviam as famílias da elite consolidou a prática 
de importação de costumes e produtos europeus, juntamente com as viagens 
periódicas ao Velho Mundo. (Daflon, 2004: 190).  
 

Não foi assim desde o surgimento da revista Niterói, marco inicial da produção 

romântica brasileira em 1836? Não seria assim, posteriormente, quando a família Prado 

financia a ‘Semana de Arte Modera’, em 1922, depois que Oswald de Andrade retorna de 
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 Multinacional que iniciou a construção da estrada de ferro no Brasil. 

 



Paris? Esta intenção de ir até a Europa para trazer o novo vem desde o início do século XIX 

e está diretamente relacionada à Independência brasileira em 1822. Antes da independência, 

os brasileiros concluíam seus estudos iniciais e “iam bacharelar-se em Coimbra” (Azevedo, 

1996:273). Após a independência, o processo de formação das elites brasileiras muda, e 

elas passam a se formar nas instituições nacionais, principalmente na Faculdade de Direito 

de São Paulo, embora não abandonasse as viagens à Europa, isto porque fazia parte da 

formação desses bacharéis uma estada longa pelo Velho Continente, como diz Daflon 

(2004: 194) “os brasileiros, ao longo dos Oitocentos, não temiam cruzar o Atlântico; pelo 

contrário: esse era o seu maior desejo”. Talvez, seja por esse desejo de estar e conhecer a 

Europa, que a geração de Botelho e Prado tenha se aproximado tanto de Eça de Queirós. 

Para eles, Eça representava o Velho Continente, e a erudição letrada que tanto queriam 

alcançar para trazer a modernidade ao Brasil.  

M. Botelho conheceu Eça de Queirós nos círculos de Neuilly26, por intermédio de 

Eduardo Prado, e decide investir na Revista Moderna.   Com “recursos próprios”, dito por 

ele mesmo no editorial da revista, Botelho manteve sua produção pela editora Maple de 

Paris, e tinha a colaboração dos principais articulistas portugueses e brasileiros da época.  

Entre seus principais colaboradores, além de Eça de Queirós e Eduardo Prado, estão 

Domício da Gama, Luís de Magalhães, Luís Serra, Magalhães de Azeredo, Maria Amália 

Vaz de Carvalho, Miguel de Lencastre, Xavier de Carvalho – que formam o grupo de 
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  Arredores de Paris  onde Eça de Queirós residia. 

 . 

 



colaboradores fixos. Há ainda os que participaram como convidados, como Olavo Bilac, 

Valentim de Magalhães, Guy de Maussapant, Camille Lemonier, entre outros. 

Esse grupo se formara, na verdade, alguns anos antes, quando Eça, em 1888, 

consegue se estabelecer em Paris como Cônsul e decide reunir alguns amigos para jantar e 

discutir sobre o que acontecia, principalmente o que dizia respeito a Portugal. Do grupo, 

além de Eça de Queirós, faziam parte: Antônio Candido, Conde de Sabugosa, Conde de 

Ficalho, Carlos Mayer, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Marquês de Soveral, Eduardo 

Prado, Guerra Junqueire, Bernardo Pindela. Como Eça dizia em seu tom irônico, era um 

grupo “jantante” e não revolucionário, e que se auto-intitulou Os Vencidos da Vida.  Nada 

escreveram, não organizaram nenhuma palestra, mas o período (1888-1890) coincide com a 

publicação da Revista de Portugal, e a simples reunião e o nome dado ao grupo causou 

muito alvoroço.  Além disso, pertenciam ao grupo os remanescentes das Conferências do 

Casino.     

 A impetuosa Geração de 70 se sentia ‘vencida’. Eça, Oliveira Martins e Ramalho – 

após a morte de Antero – não tinham muito que comemorar, a situação de Portugal parecia 

não ter mudado, mesmo quase vinte anos depois; diante do avanço tecnológico e industrial 

alcançados pelos países europeus como a França e Inglaterra, Portugal parecia, sob estes 

olhares, cada vez mais decadente.  Em 1890, o país havia acabado de passar pelo 

constrangimento do Ultimatum Inglês e, fora o sentimento de fracasso e pessimismo dessa 

geração, desenvolveu-se no país um patriotismo e ufanismo desmedidos. A única certeza 

para eles é que não se podia mudar as coisas tão intensamente como eles imaginavam.  

 



Portanto, para esses homens, que processaram sua formação em 
pleno deslumbramento o século e tudo fizeram no sentido de que a 
miragem se não desvanecesse, tinham o direito de se intitularem 
Vencidos da Vida. Todavia, Portugal, não participava dessa opinião. 
Ali eles eram considerados apenas como dandies insolentes, amigos 
dos prazeres mundanos – um mau exemplo para o país, uma escola 
de ceticismo para a mocidade, uma perigosa ameaça para os destinos 
da pátria (Moog, 1966: 277). 

 

 Se, para este grupo, Portugal não parecia bem, no Brasil as coisas caminhavam em 

outro sentido. Logo após a Proclamação da República (1889), instaura-se um sentimento de 

otimismo despertado pelo crescimento econômico. “A República surgia como um recurso à 

modernidade, à racionalidade nas relações, como um sinal de novos tempos”. (Schwarcz, 

Lilia M., 1998: 231), principalmente no Rio e em São Paulo, onde reinavam as oligarquias 

cafeeiras. Mas, devemos salientar que, enquanto a áurea de modernidade se espalhava pela 

capital, a jovem república não conseguia se firmar no resto do Brasil. Nas regiões mais 

afastadas, o ‘novo’ regime sofria muitos golpes. Com os conflitos e guerrilhas 

antirrepublicanas, foi necessário utilizar ‘a força’ do Marechal Floriano, “o mão de ferro”, 

para que o Brasil pudesse ter o tão propagado lema de sua bandeira: “ordem e progresso”.  

 Os brasileiros tentavam se entender entre ser monarquistas e republicanos, entre 

querer ser um ‘europeu civilizado’ ou voltar à “natureza exuberante”. Buscaram os 

brasileiros sempre uma unidade, que de certa maneira a república representou com a 

federalização dos Estados. Mas a unidade de fato, não se restringia ao aspecto político, 

porque, para aquela geração que enriqueceu com o café, a unidade almejada era a 

identidade nacional. Desde os primeiros românticos, a pergunta que se fazia era “Quem 



somos?”.  Livres de Portugal, cuja última amarra a República desfez, os brasileiros 

procuravam se entender e entender os rumos do país.  

 

A essa questão, a geração que começara a ocupar a cena cultural na 
década de 1870 dedicou suas reflexões e sua escrita. A partir de 
diferentes enfoques, aqueles romancistas, críticos, historiadores, 
padres, políticos, jornalistas sublinhavam no contorno da nação ora a 
identidade com o Ocidente civilizado, ora sua exuberante natureza 
tropical e sua cultura mestiça. Vários parâmetros eram utilizados para 
medir o grau da aproximação da nação aos modelos civilizatórios 
europeus e norte-americanos. (Mota, Maria Aparecia, 2000:50). 

 

A geração que também ficara ‘bestializada’27, sem entender a forma como sucedera 

a República no Brasil, e os caminhos por ela escolhidos para se estabelecer, opta pela 

civilização europeia e se aproxima do Cônsul português, autor d’As Farpas, cuja obra fora 

lida intensamente na Faculdade de Direito. A grande maioria, de certa maneira, também se 

sente vencida, tanto quanto os seus amigos portugueses. 

 

A tragédia da Geração de 70 foi o fracasso de suas esperanças de 
regeneração nacional, um fracasso manifestado na década de 1890. 
Apesar de inúmeros intelectuais continuarem orgulhosos com a 
Abolição, um número muito menor estava satisfeito com a 
República. Inevitavelmente, sua promessa mais vaga e mais 
abrangente deixaram-na à mercê da desilusão e cinismo. (Needell, 
J. 1993: 267). 
 
 

O desencanto político, no entanto, não excluiu, por parte dos governos, um 

investimento para modernizar a cidade. O Rio de Janeiro não era mais a Corte, passava a 
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ser a capital do país. Para o governo, a cidade precisa mudar seu aspecto e acompanhar a 

mudança política; com a expansão econômica o Rio ‘afrancesa-se’. É neste cenário, numa 

tentativa de Prudente de Morais em fortalecer a recém-república, que a Academia Brasileira 

de Letras é fundada. Segundo um dos seus principais idealizadores, Alberto Torres, surgiu 

como “uma ideia que ocorrera logo nos primeiros anos da República” (1997: 15), 

representando um momento de mais liberdade política e consequentemente de liberdade 

artística. 

Academia Brasileira de Letras foi fundada em 15 de novembro de 1897, sete anos 

depois da proclamação da Republica, e a Revista Moderna faz menção a ela na homenagem 

feita a Machado de Assis, antes de sua fundação, em outubro do mesmo ano.28 Muitos 

daqueles homens que lutaram pela Abolição e a República, e que depositaram tanta 

esperança nas mudanças políticas que aconteceram no Brasil, olhavam com descrédito para 

este novo governo, que, na prática não se configurava do mesmo modo que havia sido 

idealizado. Para Valentim de Magalhães (1997:20), um dos sócios fundadores da Academia, 

a República no Brasil perdera sua essência, pois fora “moldada, calcada sobre a dos nossos 

irmãos do Norte”. Assim, os intelectuais brasileiros decidem aproveitar a mudança do e já 

combalido regime para resguardarem os homens de letras e suas obras, para que eles não 

perdessem espaço e suas obras não se perdessem no tempo. Alguns dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras participavam efetivamente da Revista Moderna.  
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Machado de Assis, Lucio de Mendonça, Magalhaes de Azeredo, 
Pedro Rabelo, Graça Aranha, Oliveira Lima, Medeiros de 
Albuquerque, Guimarães Passos, Rodrigo Otávio, Alcindo 
Guanabara, Olavo Bilac, Coelho Neto, Domicio da Gama, Luis 
Murat, Afonso Celso, Raimundo Correia, Eduardo Prado, Valentim 
de Magalhães, Clóvis Beliváquia, José Verissimo, Filinto de Almeida, 
Alberto de Oliveira, Aluizio de Azevedo, Arthur Azevedo, Urbano 
Duarte, Garcia Redondo, Silva Ramos, Inglês de Souza e José do 
Patrocínio.(ABL, 1997: 9).(grifo meu). 
 

 

 Os nomes em itálico colaboraram com a revista, participando intensamente de sua 

produção, como: Eduardo Prado, Magalhães de Azeredo e Domicio da Gama; outros 

contribuíram menos, como Valentim de Magalhães, Aberto de Oliveira e Olavo Bilac. Além 

desses, alguns nomes foram homenageados pela revista, tais como Machado de Assis, José 

do Patrocinio, Afonso Celso.  

 Percebendo-se vencidos no aspecto político, eles voltaram suas forças para tentar 

mudar a questão cultural: fundaram a academia para “proteger as letras”, como diz seu 

sócio fundador Filinto de Almeida; mas, a fundação da Academia e a criação da Revista 

Moderna acompanham esta necessidade de aproximar Brasil e Portugal do mundo dos 

homens que eles queriam ser. Por desejarem uma unidade, os intelectuais buscaram seus 

padrões na “identificação com o modo de vida e as concepções de uma cultura de elite, 

sobretudo da franco-inglesa” (Needell, 1993: 267). 

 

 

 

 



2.3 – O século de Victória e Faure pelas páginas da revista 

 

 

Procuramos mostrar que a Revista Moderna tem os olhos postos na Europa, bem como 

a sua musa da primeira capa. Dissemos ainda que seus colaboradores, mesmo sendo 

brasileiros e portugueses, viviam na Europa, ou passavam longos períodos de ‘ilustração’ 

no Velho Continente. Mas, porque a Europa interessava tanto aos colaboradores e editores 

da revista, a ponto de ser o tema da maioria de suas matérias?  Hobsbawn (2000) assinala 

que “nunca houve século mais europeu”, quando trata do século XIX, e com exceção das 

seções destinadas às ‘milionárias americanas’ e as ‘mansões americanas’ – que tratam dos 

Estados Unidos –, além de algumas matérias sobre brasileiros ilustres, quase tudo que se lê 

ou se vê na revista trata do continente europeu, principalmente França e Inglaterra, a 

primeira pelo aspecto ideológico, a segunda pelo invejado avanço industrial. Quase tudo 

que se passava nestes dois países se tornou motivo para uma crônica da revista: um 

casamento, uma guerra, uma aliança, uma tragédia.  O primeiro número pode bem 

exemplificar essa orientação: escreve-se sobre ‘O Incêndio no Bazar de Caridade’  que 

aconteceu  na França, bem como as críticas feitas por Domicio da Gama às exposições de 

arte nos Campos Eliseos;  homenagea-se, por ocasião de sua morte, o Duque d’ Aumal, que 

foi um grande nome do exercito francês e pertencia a uma das mais aristocráticas famílias 

francesas. Dois números da revista são destinados à Rainha Vitoria29 (nº2 e 3). Além disso, 

as posições politicas tomadas por essas duas nações nem sempre são elogiadas, por 

exemplo, a aliança franco-russa, a situação da Índia e da África, bem como as relações nada 
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afáveis da França e Inglaterra com as suas colônias e indiferença dessas potencias europeias 

em relação a guerra entre Grécia e Turquia.   

Mesmo com o século chegando ao seu fim, a influência dessas duas nações permanecia 

forte. Além da admiração, existia a proximidade geografia, a revista era feita em Paris, 

então, os acontecimentos franceses eram os mais retratados, em muitos textos os autores 

costumam utilizar o adverbio ‘aqui’, como na descrição do Carnaval30, C. Jordano diz: 

(R.M., ano III, 1898:507) “(...) Todos esses festejos tomam duas boas semanas, enchendo a 

cidade de flores, confettis, serpentinas e muita poeira”. Se o título do texto não fosse 

‘Carnaval em Paris’, diríamos que escrevia sobre a festa no Rio de Janeiro. Ao falar do 

Natal e Ano Novo (chamado de Reveillón), Xavier de Carvalho começa o texto falando da 

saudade do Natal em Portugal31, depois, descreve “a natividade n’este Pariz alegre e sempre 

em festa” (R.M., ano II, 1898: 378). 

O século XIX não recebe à toa o nome da monarca inglesa: o século de Vitoria. Para 

Peter Gay (2002: 16-17), estudioso do período vitoriano “o nome da soberana vem sendo 

utilizado de maneira ampla ao século XIX, isto é, desde a derrota final de Napoleão 1815 

até a eclosão a Primeira Guerra Mundial 1914”.  Juntamente com o presidente francês Felix 

Faure32, a rainha da Inglaterra foi uma das figuras mais retratadas da revista.  Como o 

intuito da revista fora apresentar modelos de civilização, essas duas figuras históricas 

simbolizavam modos bem sucedido de governar. Devemos lembrar que tanto Brasil como 

                                                 
30 �

 Ver anexo, 7.3 -  texto 6. 

 
31 �

 Vera anexo,  7.3 - texto 7. 

 
32 �

 Ver anexo, 7.4 - imagem 12. 

 



Portugal caminhavam em sentidos opostos em suas trajetórias politicas. No Brasil, a 

república era recente e começava a se consolidar; já em Portugal a Monarquia dava sinais 

de fraqueza. França e Inglaterra representariam, então, modos diferentes de governar uma 

nação. A figura de Faure estava associada à república francesa; já a rainha Rainha Vitoria 

vinculava-se à austeridade da monarquia.  

‘Vitoria R.I’ é o primeiro texto em homenagem ao seu jubileu, escrito por Essy, 

pseudônimo de Luis Serra, o jovem jornalista português que escrevia os textos políticos 

mais combativos da Revista Moderna. 

 

A figura que hoje domina o mundo e é saudade de um extremo a 
outro da terra, é a de uma mulher e, que mais, é uma mulher velha. 
(...) o nome d’essa mulher foi o nome predestinado. A história do 
povo que ela rege resume-se na palavra que é o seu nome: Victoria! 
(...) Não foram os feitos de Victoria que deram à Inglaterra nem o 
poder nem as sua riquezas. A sua influencia foi porem extensa e 
benéfica. O trono de Inglaterra não tinha até então brilhado pelas 
virtudes dos desmandos, desde Carlos II até a Guilherme IV, tiveram 
em Victoria, nasceu a ideia grandiosa da existência de um Império 
Britânico indivisível. Esse império cresceu pela extensão territorial, 
pela ocupação admirável do império Africano, pela unificação da 
metade da América do Norte e no domínio do Canadá. A expansão 
ainda mais eficaz de comercio, ensina a História, é cousa efêmera, 
destinada a parecer com o grande homem que a realizou, com a 
geração que a executou, com a dinastia que a conseguiu. Não sucedeu 
nem sucederá isso com o Império Colonial, império federado, 
composto por nações todas livres, ligadas à Coroa da Inglaterra 
demonstração irrefutável de que a monarquia britânica é a melhor 
chave ideal d’aquele colossal e complicado edifício de federações 
(...). A raça inglesa apoderou-se dos melhores quinhões do mundo, 
para a cultura da terra e do comercio. (Essy, R.M., ano I, 1897:6-7)33. 
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 Ao lermos o texto, observamos este conservadorismo por acreditar que o grande 

feito de Vitoria foi ‘gerar’ o “império britânico indivisível”; ou seja, Victoria ‘gerou’ um 

imperialismo “admirável”, quando ocupou os territórios americanos e africanos. O 

colonialismo inglês é aqui saudado e justificado, a princípio, por ‘civilizar’ povos tão 

primitivos, em seguida, porque o autor acreditava em um colonialismo “seguido de 

povoamento e de expansão comercial”, composto de “nações todas livres”. Como pode uma 

nação ser colonizada e livre?  Não passa por aqui a sangrenta guerra de secessão americana, 

nem a dizimação de tribos aborígenes australianas, nem a extinção de diversas tribos 

americanas... Toda essa sangrenta batalha não foi consequência do “benéfico colonialismo 

britânico”? 

 A concepção de que o colonialismo inglês foi mais bem sucedido que qualquer 

outro imperialismo, como o português, por exemplo, já havia sido apontada por Antero de 

Quental como uma das causas da decadência de povos peninsulares. Segundo Antero de 

Quental – e o autor do texto parece concordar – Portugal e Espanha perderam suas colônias 

por não saberem colonizá-las. Se a colonização ibérica foi mal feita, para Antero e Essy, o 

contraponto estava justamente na colonização inglesa, feita para o crescimento e 

desenvolvimento ‘das nações’. Em seu famoso discurso nas Conferencias do Casino, o 

poeta saúda o colonialismo inglês em detrimento do ibérico: 

 

As conquistas sobre as nações atrasadas, por via de regra, não são 
justas nem injustas. Justificam-nas ou condenam-nas os resultados, o 
uso que mais tarde se fez do domínio estabelecido pela força. As 
conquistas romanas são hoje justificadas pela filosofia da historia, 
porque criaram uma civilização superior àquela de que viviam os 



povos conquistados. A conquista da Índia pelos portugueses, da 
América pelos espanhóis é injusta, porque não a civilizou. (Quental, 
1977:12) 

  

Se para Antero, mais de vinte anos antes da publicação desse texto na revista, a 

decadência ou supremacia de um país era única e exclusiva responsabilidade de seus 

governantes, para Essy não parece ser diferente. A batalha desta geração de intelectuais foi 

toda contra a autoridade representada pela monarquia portuguesa, principalmente para o 

Brasil, que, após a Independência, quis romper os laços com o passado de colônia; a 

liberdade brasileira estava aos poucos sendo conquistada e a busca por essa liberdade 

significava afastar-se cada vez mais de Portugal.  

 As idéias de Antero sobre colonização podem ser vistas também em Essy; para o 

autor de “Victoria, R. I.”, o colonialismo inglês traz a luz e, principalmente, a civilização 

para as nações colonizadas. Podemos dizer que existia a crença num colonialismo pacífico 

e justo em nome da civilização. Ora, não importava quantos “bárbaros” poderiam ser 

escravizados e dizimados em nome deste tão aclamado sonho. E qual civilização eles 

defendem? Quem pode duvidar de uma matriarca austera como a Rainha Victória, os seus 

bons modos e suas boas intenções? 

 A Inglaterra apresentou um tipo de monarquia ideal, que resgatava os valores 

perdidos do tempo e estes valores, com o findar do século, caíam como uma luva para 

quem não queria sucumbir ao pessimismo, no caso de Essy, alguém que via na monarquia 

uma forma de governo mais justa. No lugar dos valores perdidos da juventude, resistia a 

Inglaterra vitoriana: rica, industrializada, poderosa. Era necessário absorver alguns valores 

desta monarquia benéfica, a monarquia constitucional reverenciada pelos românticos, como 



Garrett e Herculano, a monarquia possível pensada por Antero e Eça para Portugal, a 

monarquia que se admirava pelo poder e desenvolvimento.  

 A rainha Victória, retratada na Revista Moderna, está revestida pela áurea mítica de 

seus antecessores; assim como Rei Arthur, ela é a “predestinada”, seu nome significava a 

glória do seu povo. Deste modo, para o autor, este povo teria o direito ‘divino’ de impor sua 

cultura ‘civilizatória’ aos que tão distanciados estavam do desenvolvimento.  A revista 

retrata a Rainha Victória, não como uma autoridade, mas como uma mãe, que representa 

todo um povo, uma mulher que representaria todo o século, capaz de gerar um império. 

Sem que percebam, esta bondosa senhora, dedicada à família, séria, pudica, austera, 

representante legítima de seu povo, em nome dele conquistou com armas grande parte do 

mundo. 

 Se a rainha Victória com seu aspecto maternal representava os caros valores 

burgueses da época como seriedade, fidelidade e o amor ao lar, Félix Faure,  presidente da 

França, não foi diferente. Nunca um governante francês poderia estar associado ao 

despotismo. Mesmo Napoleão, figura emblemática da história francesa, a despeito de tudo, 

esteve sempre associado à Liberdade, à Igualdade e à Fraternidade, ideais propagados pela 

Revolução, que pretendia ajustiça e a tolerância entre os homens. A maneira como Faure é 

apresentado na Revista Moderna nos remete a tudo isso, a um homem íntegro, forte, o qual, 

assim como Napoleão, tinha uma origem humilde34. Era fotografado sempre junto aos seus 

belos filhos e sua esposa. Em seu peito rebrilham as medalhas e insígnias honrosas, que 

destacaram sua coragem e sua honradez.  
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 Félix Faure governava a França do final do século e era tão admirado pelo público 

português e brasileiro quanto a Rainha Victória. O Sr. Faure governou a ‘pátria da 

Liberdade’ e, assim como a rainha inglesa, suas atitudes foram quase sempre justificadas.  

No artigo do ‘Noticiário Ilustrado’, Luís Serra trata da aliança que a França faz com a 

Rússia – reconhecida, naquela época, pelas atitudes nada libertárias do seu autoritário e 

último czar - tudo em nome da cultura e da Liberdade entre os homens. 

 

Pátria da intelligencia e da imaginação, absorvida bohemia e confiante, a 
França achava-se de repente só, abandonada e perseguida em Sedan. Todo 
o mundo que ella illuminara com o explendor de seu gênio, todos os 
povos a quem ensinara a sciencia que eleva e a arte que nobiliza; todos os 
homens a quem pregara a egualdade e a liberdade, deixaram-na debater-se 
na embuscada preparada por Bismarck, e cair por fim gloriosamente 
variada.  
A velha Europa coroada e benzida, que não esquecera a revolução de 
1793 e menos perdoara o gênio de Voltaire, quase se felicitou do 
desmembramento da turbulenta nação que proclamara os direitos do 
homem e fizera d’um mendigo o egual rei. (...) Todos os amigos da 
liberdade, e em particular os amigos da França, devem regosijar-se d’este 
acontecimento ( a aliança franco-russa), por que elle assegura à pátria de 
Jean Jacques Rosseau a paz e a tranqüilidade de que ella carece para 
continuar a guiar os homens no caminho d’emancipação e de fraternidade 
(...).(Serra, R.M., 1897: 138). 

 

 Percebemos no artigo de Luís Serra um dilema do final do século. Se a França é a 

pátria mãe da liberdade, capaz de ‘illuminar’ com seu esplendor os povos, porque precisaria 

de uma aliança política para estabelecer a sua paz? Ao que nos parece, se seguirmos os 

rumos da história, perceberemos que as alianças políticas asseguram a paz de alguns países 

para trazer a guerra a outros. Portanto, a aliança que assegura a tranquilidade francesa é a 

mesma que tira a proclamada ‘Liberdade’ de suas colônias e de seus adversários políticos.  



 A aliança franco-russa também é aqui justificada, porque a França precisa de paz 

para “continuar a guiar os homens”. Fica-nos uma questão: não se podem guiar os homens 

no caminho da igualdade sem a força?  De um lado, as grandes nações fazendo suas 

alianças para não perder suas colônias; de outro, os países colonizados, lutando 

incessantemente pela sua independência.  Esta tensão entre metrópoles e colônias, esta 

busca pela expansão territorial será responsável pelo caos instaurado em território europeu, 

o que culminará em duas grandes guerras. 

 A ideia de que tudo era permitido à França e à Inglaterra - como o imperialismo 

inglês em nome do desenvolvimento e a liberdade paradoxal na aliança franco-russa - 

mostra-nos quão mitificadas ainda estavam estas nações nesse final de século.  

 Para os colaboradores da revista, desenvolvimento e cultura sempre estiveram 

associados à civilidade e ao progresso. Nossos escritores demoraram a perceber que essa 

tensão entre cultura e progresso é justamente o que produz a guerra. Como assinala W. 

Benjamim. (1966: 225). “Nunca houve um monumento de cultura que não fosse o 

monumento de barbárie. E assim, como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco, 

o processo de transmissão de cultura”. 

 Esse mito da nação desenvolvida e justa vai, aos poucos, se desfazendo ao longo 

dos números da Revista Moderna. Se ela pretendia apresentar todos os acontecimentos, não 

conseguiria escapar a um ou outro erro cometido, até que percebessem, pelos fatos 

inquestionáveis, que nestes casos a ‘exceção é a regra’.  Aos poucos, nos números que se 

seguem, alguns dos colaboradores da revista foram mostrando, ainda que timidamente, o 



que realmente acontecia na Europa dita civilizada. Aos poucos, nos artigos das revistas, o 

que parecia justificável, vai dando lugar a certa indignação.  

 Mais uma vez, a figura de Eça de Queirós é de suma importância, pois ele é um dos 

que tem uma visão desmitificada da Europa. O escritor português já conhecia bem as duas 

grandes nações, havia sido diplomata na Inglaterra (New Castle e Bristol) e, 

posteriormente, havia fixado residência na França. As suas crônicas ferozes a respeito da 

civilização europeia estão na Revista Moderna, seguidas das crônicas de Luís Serra – 

discípulo mais aguerrido de Eça – e que não tinha a imparcialidade como principal 

característica. 

 Com o tempo, as máscaras forjadas ao longo do século vão caindo uma a uma e o 

entusiasmo diante das transformações vai cedendo espaço às críticas e o espanto diante de 

alguns fatos. Em algumas crônicas, principalmente as relacionadas à política internacional, 

os autores deixam transparecer que não é possível compreender a violência do colonialismo 

inglês, outrora saudado, nem a intolerância francesa.  Desse modo, o público da revista 

entra em contato com outra face da Europa, que parecia estar bem escondida sob o aparente 

‘manto diáfano’ de civilidade.  

  A visão desmistificadora de Eça já havia sido mostrada em Cartas da Inglaterra e 

Ecos de Paris35, um conjunto de crônicas que escrevera enquanto fora correspondente 

internacional para o jornal brasileiro Gazeta de Notícias. Pela sua experiência, foi-lhe 

possível compreender muito mais cedo as mazelas da Europa e de toda e qualquer 
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civilização. Para Miné (1986: 68), Eça era um crítico da sociedade europeia, principalmente 

em face da colonização, desde sua permanência em Bristol, quando escreveu as Cartas de 

Inglaterra. 

 

Nas Cartas da Inglaterra podemos inicialmente distinguir aquelas 
que focalizam aspectos vários da vida inglesa e as de cunho 
nitidamente politico. Nestas, a crítica severa do imperialismo ocupa 
uma posição de primeira plana, que qualitativa, quer 
quantitativamente: a invasão do Afeganistão, a campanha no Egito, a 
questão Irlandesa, pautas da atualidades, são integradas dentro do 
contexto amplo da orientação de política externa seguida então pela 
Inglaterra. (Miné, 1966: 57).  

 
 
 

 Os textos da Revista Moderna, de acordo com quem os escreve, vão tomando 

perspectivas diferentes, e a visão ‘elegante e equilibrada’, destacada por alguns críticos, não 

deixa de revelar o que aquele final de século reservava aos seus colaboradores e leitores. 

Nesse sentido, a Europa ‘culta’ e ‘civilizada’ também é a Europa da intolerância, da 

injustiça e do totalitarismo. Aos poucos, os colaboradores da revista parecem perceber que 

a civilização e o progresso não caminham de mãos dadas; ou, ainda, que não há progresso 

que não seja acompanhado de barbárie. A visão positivista do mundo  não respondia a todas 

as questões. Eça sabia bem disso ao escrever a crônica ‘A Europa’ para a Gazeta de 

Noticias, do Rio de Janeiro em 1888: 

 

A situação da Europa é medonha. Sob as crises que a sacodem, já a 
máquina se desconjunta. Nada pode suster o incompatível desastre. 
Este fim de século é um fim de mundo! (...) é a crise industrial, 
nascida da necessidade que a prolífica e atulhada Inglaterra tem a 



vender o que fabrica, para comprar o que comer (...). Logo para além 
de Mancha vemos a França, a nossa mãe latina, segunda pátria de 
todo o espírito bem-nascido, a braços com a terceira república, que 
não consegue desembaraçar-se do seu caráter provisório, nem pelo 
voto do paysan, nem pelo dinheiro da burguesia, e que na sua eterna 
aspiração à unidade procura homem providencial que a cimente e a 
fixe no solo, levando ao poder estadistas sucessivos, que logo 
frenéticamente derruba e arroja ao lixo, voltando-se, ora para um 
general, ora para um advogado. (Queirós, 1945: 189-187). 

 

 Como diz Eça, a Europa não mudou, o ideal de Europa é que foi sendo desfeito. 

Podemos perceber que o escritor português não concordaria com o artigo da revista sobre a 

Rainha Victoria e Félix Faure, pois, na crônica acima referida, ele já desconfia e critica o 

imperialismo britânico, tanto quanto percebe a fragilidade da república francesa, que se 

apoia no totalitarismo militar russo para se manter. Eça conclui dizendo: “É que a sociedade 

assemelha-se à Natureza. E na Europa, como em qualquer espesso bosque, num fundo de 

vale, um momento vem em que tudo decai e fenece. (...) E assim, aos tombos e aos socos, 

ora destroçado, ora reflorido, o mundo avança irresistivelmente!”.  

 As críticas feitas à Europa começam a surgir nos primeiros números da revista, nas 

seções como o “Noticiário Illustrado” e o “Sumario social político”. Estas duas colunas, a 

princípio, não chegam a ocupar duas páginas, ao passo que um roteiro de viagem à Suécia 

chega a quase cinco, por exemplo. As seções que ocupam mais espaço na revista são 

“Actualidades”, que narram fatos importantes do mundo, podendo ser um conflito 

internacional ou o aniversário de alguma personalidade, e os textos de Eça de Queirós, 

geralmente textos ficcionais. 



 No terceiro número da revista, publicado em 25 de junho de 1897, destinado às 

festas de jubileu de ouro da Rainha Victoria, temos uma revista quase toda dedicada a essa 

personalidade. A revista narra as qualidades do seu reinado, incluindo o texto “Victoria R. 

I.”, trata das festas em sua homenagem, apresenta imagens que retratam aquele momento36, 

e uma série de fotos da Rainha desde a infância. Só dois textos parecem destoar do número 

todo dedicado aos encantos da monarquia inglesa: o conto de Eça “José Matias” e um 

pequeno trecho do texto de Luís Serra, onde ele decide referir a miséria na Irlanda.  

 Enquanto a revista saúda o poder de uma mulher, o texto de Eça fala, ironicamente, 

da impossibilidade de um homem diante do amor de uma mulher. O conto de Eça parece 

destoar do estardalhaço feito à mulher que ‘dá nome ao século’, como afirma o articulista 

Essy. José Matias37 parece estar deslocado do contexto da revista, ele ama Elisa, mas ama 

mais o seu amor por ela. Ama à distancia, num voyeurismo típico de seu tempo, 

principalmente enquanto ela estava interditada para ele.; ou seja, diante do poder de 

sedução da mulher amada, José Mathias fica impotente . Talvez, como um súdito inglês – e 

principalmente como um colonizado - o personagem de Eça, não tem forças para reagir. 

Elisa é sua soberana.  

 O jornalista Luís Serra, por sua vez, trata com ironia a situação calamitosa da 

Irlanda, depois de escrever uma crônica sobre a rainha Victória, exaltando suas qualidades: 

“Considerando que durante sessenta annos do reinado de Victoria, a Irlanda soffreu 

gravemente da fome, do despovoamento, da miséria e da suspensão continua das liberdades 
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constitucionaes... o povo irlandez não póde tomar parte na celebração do jubileo...”. (Serra, 

R. M., 1897: 86). 

 A situação irlandesa ocupa apenas quatro linhas, surgindo como uma pequena nódoa 

em relação à importância dada à Rainha e ao seu jubileu de ouro. São dois números 

dedicados quase que exclusivamente às festas da rainha, mas apenas quatro linhas e, talvez, 

um conto de Eça, se posicionem de maneira diferente, o que prova que, inicialmente, as 

questões políticas deveriam realmente ser “banidas” da revista. Outra prova dessa tentativa 

da direção da revista em tratar os assuntos politicas com certa polidez, pode ser percebida 

nos textos que tratam da repentina morre de Félix Faure38. Ambos os textos estão no nº 28 

da revista, em fevereiro de 1899. O primeiro é de Luís Serra e trata de Faure não como um 

herói ou representante da democracia francesa, mas sim como empresário que ascende ao 

poder, sabendo aproveitar as oportunidades. 

 

Disse-se no universal necrológio, que segue a sua morte súbita, que 
ele fora um vivo e salutar exemplo de democracia. Não creio. Penso 
antes que não seria fácil encontrar tipo mais perfeito e completo da 
burguesia atual, aristocrática e conservadora. 
(...) Comerciante próspero e honesto, moço inteligente e ativo, de 
maneiras e hábitos elegantes, sócio de club de sport, membro de 
varias associações onde a sua instrução prática para logo lhe 
facilitava lugar preponderante, Felix Faure não tardou a entrar na 
carreira politica, que encetou pelo cargo de administrador de adjoux 
de maire de Havre (...). (R.M., 1899: 157-158).39 
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 Na página seguinte, temos o texto de M. Botelho sobre o presidente francês. 

Diferente de Luís Serra destaca o espírito prático de Faure. Botelho faz um texto bem mais 

elogioso ao estadista, destacando sua erudição e sua generosidade. 

 

O antigo curtidor de couros do Harvre que elevou-se pela 
tenacidade e trabalho até as alturas que causam vertigens, e cuja 
morte repentina provocou tanta emoção no pais e no estrangeiro, 
era, na verdadeira acepção da palavra perfeito tipo de burguês 
inteligente e duplamente refinné. 
Em toda a sua vida, a mais fidalga generosidade ditou os seus atos e 
como comerciante no Havre, politico em Paris e Presidente no 
Elyseo, Felix Faure foi um verdadeiro faustoso, apaixonado 
convicto das etiquetas e das grandes cerimônias. (R.M., ano III, 
1899:161). 

  

 As visões são divergentes, mas não se pode excluir que a crítica existe tanto quanto 

a elegância e o refinamento. O próprio diretor M. Botelho não consegue sustentar sempre 

esse estilo cauteloso. Por exemplo, na questão do assassinato do Primeiro Ministro 

Espanhol Canovas Del Castilho40 (nª 3).  A primeira reportagem dedicada ao assunto, com 

texto assinado por M. Botelho, narra um ato hediondo cometido por um monstro contra um 

homem tão ilustre.  

 

O martyrologo político dos homens illustres e dos grandes patriotas 
que em serviço do seu paiz e da humanidade, caíram victimados pela 
vingança revolucionária, veio-se enriquecer do nome glorioso de 
Canovas Del Castilho, presidente da Hespanha, assassinado no 
banhos de Aguedo por um anarchista italiano. (...) Comprehende-se 
facilmente que no século dezesseis e dezasete as guerras de religião, 
com todo o seu cortejo inquisitorial, fizessem nascer repercussões 
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violentas que se manifestavam por attentados quase sempre 
envolvidos em misteriosas vinganças. (...). 
A questão, actualmente, apresenta-se de um modo bem diferente e os 
próprios executores de semelhantes monstruosidades não sabem 
justificar o móvel que os impelle a comettel-as (...). (M. Botelho, R. 
M., 1897: 105).41 

  

 A pergunta que M. Botelho se faz é: como em pleno século XIX, num momento de 

tanta expansão intelectual, o anarquismo, que para ele era sinônimo de barbárie, pôde fazer 

uma vítima tão ilustre? Para o autor, Canovas Del Castilho era uma ‘patriota’ que se 

dedicou a servir o seu país e o anarquista em questão era um monstro, vingativo e 

sanguinário. Reparemos que, para M. Botelho, a violência da Idade Média e da Reforma 

Religiosa seria compatível com o período de extremo autoritarismo em que vivia a 

humanidade, mas o que não seria compreensível era esse tipo de atitude em pleno século 

XIX, pelo tanto que a sociedade, em sua concepção, evoluíra. Ainda mais se pensarmos que 

este tipo de violência praticada pelo anarquismo era constante na Europa, principalmente na 

Itália, berço do Renascimento, como o próprio autor faz questão de frisar. O que o autor 

não questiona é que justamente a política opressora e desigual com as classes operárias 

fomentou as ‘atitudes revolucionárias’ como o anarquismo e socialismo. 

 O que M. Botelho em seu pasmo ante os fatos não conseguiu compreender, num 

primeiro momento, Eça soube relativizar algumas páginas depois e, no mesmo número da 

revista (nº 5), escreve uma belíssima crônica, denominada “No mesmo hotel”, um texto 

integrado com os acontecimentos descritos na revista, em que narra os últimos dias de 

Canovas e, consequentemente de Angiollillo – o assassino. Neste texto, Eça tem a ‘morte’ 
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como narrador e personagem principal. A morte, que domina a narrativa, que segue e 

acompanha Angiollillo. A conclusão nesta guerra de ideias é: que a morte sempre sai 

vencedora.  Não há causas, nem propósitos, nem diferenças que justifiquem a morte de um 

homem. Aquele que mata também é vitima do ato que comete. 

 

A Morte sabia que, matando, morreria. Para ele, e com clara 
consciência, também aqueles dias de banhos na quieta Sant’Agueda 
eram os derradeiros do mundo. (...) Hesitava? Não! Uma justiça 
superior o marcara gloriosamente para vingar irmãos torturados, e 
toda a miséria humana!... Mas talvez essa tortura lhe parecesse mais 
incerta, e essa miséria menos pungente, ali, longe das famintas 
vielas das duras cidades, entre a doce quietação das colinas eternas, 
contemplando a suavidade dos vales, com seus verdes retalhos de 
lavoura, onde o homem acha em segurança, o pão e a liberdade. E 
talvez então murmurasse: “ – Bem, será para amanhã!...” (...) o 
revolver enlanguesia, esperando, no fundo da maleta de lona... E, 
todavia, ao atar em roda do pescoço a gravata, sentia, curto arrepio, 
o frio ferro do garrote. “Talvez hoje não possa... Mas será amanhã!” 
(Queirós, 2005: 60/61). 

  

 Por toda a Europa, grupos extremistas, seja por razões religiosas, políticas, étnicas, 

sociais, lutavam pelo seu espaço no complexo e instável cenário político da época. 

Angiollillo não era o único, mas talvez seu feito tivesse causado uma repercussão maior no 

âmbito da política internacional. M. Botelho se vê impotente diante dos acontecimentos. 

Como explicar a um leitor esse tipo de atitude de um representante de país culto e religioso 

como a Itália, se o que ele realmente gostaria de ler e ver seria o luxo, a riqueza, as artes, 

enfim o desenvolvimento cultural tão escasso em seu país?  

 O assassinato de Canovas, relatado pelo primeiro texto de M. Botelho, parece um 

fato isolado. No entanto, este fato, ao longo dos números da revista, faz com que 



questionemos a posição de vítima do político espanhol. Canovas foi um dos responsáveis 

pelo recrudescimento da Guerra entre Cuba e Espanha, lutando ‘bravamente’ pelo seu país, 

não querendo perder a colônia que mais produzia açúcar. O crime que no texto de M. 

Botelho parece não ter lógica, sustenta a tese do belo conto de Eça: nenhum crime tem 

lógica. A violência legitimada de Canovas na Guerra contra Cuba e contra os próprios 

trabalhadores espanhóis resulta em violência extrema contra ele mesmo. Um ato de 

coragem ou covardia? A vida de um homem tirada por outro sempre é um ato de barbárie, 

seja por qual motivo for, até mesmo para vingar “toda a miséria humana!”.  

 Para M. Botelho crimes bárbaros como aquele só poderiam ser cometidos por índios 

americanos, negros africanos, extremistas islâmicos, enfim, todos os homens que saíssem 

do modelo que eles consideravam civilizados: homem, branco, europeu, letrado, assim 

como eles. Para espanto do autor, o assassino de Canovas tem todas as características do 

homem civilizado; ou seja, representava justamente o protótipo do homem daquele final de 

século. No seguinte número da revista (nº 6), no “Summario Político”, aparentemente sem 

autor, há uma nota esclarecendo a sentença de morte de Angiollillo. 

 

O assassino, um homem novo, de aspecto correcto e intelligente, 
não procurou fugir nem opoz a menor resistência às pessoas que, 
tendo ocorrido, o prenderam e o maltrataram. 
Para explicar o seu terrível crime, o assassino disse ter sido 
designado pela sorte para matar Canovas e vingar assim seus 
companheiros executados e martirizados em Barcelona (...) Chama-
se Miguel Angiollillo, era italiano, e tinha 28 annos (s/a, R. M., 
1897: 128)42 
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 O texto aparece sem autor, mas o responsável pela coluna era o diretor M. Botelho. 

Neste texto, Angiollillo43 não era mais um monstro, era apenas “um homem novo, de 

aspecto correcto e intelligente”; ou seja, bem diferente do que se imaginava, lendo a 

primeira narração de sua figura, o anarquista italiano não demonstra nenhum aspecto 

nefasto. Mesmo que timidamente, Angiollillo é agora um homem comum, designado para 

vingar um causa que ele acreditava ser justa. Desse modo, a figura de Angiollillo, que seria 

condenado à pena capital pelo garrote, deixa de ser a de um criminoso para se tornar um 

símbolo da causa anarquista. 

 O garrote44 foi no século XIX a condenação mais praticada nos países europeus. 

Embora também um ato de barbárie, era o símbolo de uma barbárie legitimada, bem como 

os castigos corporais aos presos e deficientes mentais.  A mesma incompreensão causada 

pelo ato criminoso de assassinar um homem parece não estar aqui em questão, pois a pena 

de morte foi um produto criado pelas cidades para controlar a sociedade. Segundo Peter 

Gay (2000: 131-32), naquele final de século, a pena capital era considerada um ato de 

horror público, combatido fortemente por grande parte dos intelectuais: “Animadamente, os 

literatos mantiveram vivos os debates no mercado das ideias. O terrível acontecimento de 

um enforcamento público suscitava seu horror e estimulava suas imaginações”. No texto 

seguinte, sobre a execução de Angiollillo, na seção do “Noticiário Illustrado”, podemos 

perceber o incômodo que causou nestes intelectuais a condenação sumária. 
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Angiollillo, assassino de Canovas foi executado pelo garrote, na 
prisão de Vergara. Até os últimos momentos, Angiollillo mostrou 
uma extraordinária coragem e um desusado sangue-frio. Quando a 
sentença lhe foi notificada, não mostrou menor commoção, e 
recusou com energia as consolações religiosas, dizendo ao padre 
que o exortava a morrer: “visto que o Sr.  não póde fazer-me sair da 
prisão, deixe-me em paz. Eu saberei entender-me com Deus”(...).
  
Sentando-se no banco do suplício disse que desejava pronunciar 
uma única palavra e d’uma voz clara, vibrante, quase prophetica 
exclamou: - Germinal. (...) Muitos milhares de pessoas assistiram a 
essa execução silenciosas e recolhidas. (s/a, R. M., 1987: 157).45

 

  

 Se M. Botelho fala, no primeiro texto, de civilização e vingança, de um século 

esclarecido e evoluído, fica-nos a impressão de que, a partir desse texto, a pena capital não 

faz sentido algum. Do que se diferencia o ato criminoso do assassinato do ato criminoso, 

legitimado, de uma sentença de morte pelo garrote? 

  Angiollillo surge, nesse último texto, como um homem de “extraordinária 

coragem” e, além disso, um leitor de Zola, pois ao gritar Germinal, traz àquela terrível cena 

todo o ideal de uma sociedade mais justa e igualitária.  A execução do anarquista é estúpida, 

e é também um ato vingativo do Estado contra aquele que não se enquadrava em seu 

sistema, como diz Peter Gay (2000: 132): “a pena de morte havia sido parte do arsenal de 

vingança legalizada, porém tomou a forma moderna somente após a ascensão do Estado”.  

 O que se esperava de uma sociedade justa e democrática era que ela conseguisse 

resolver problemas dessa natureza de outra forma que não utilizando a violência. Afinal, 

qual é a real diferença entre ‘assassinato’ e execução? Uma não é legalizada e a outra é. 

Quem tem mais sangue frio? Angiollillo ou a sociedade que o condenou? M. Botelho não 
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consegue compreender; Eça já previa dizendo “a Morte sabia que matando, morreria”. O 

caso Angiollillo termina tal qual começou, com a brutalidade do Estado que, para manter 

suas leis e, por conseguinte, o equilíbrio social, utiliza-se da violência para vingar a 

brutalidade do homem.  O que causava maior espanto é que este Estado é europeu.  Esta era 

uma face da Europa justa e igualitária que tanto invejavam os brasileiros e portugueses. 

 Motivada pelo assassinato de Canovas Del Castilho, a revolta cubana toma fôlego e 

proporções de guerra durante os últimos anos do século XIX. E o que era visto como 

revolta passa a ser uma guerra entre potências que disputavam o poder do pólo açucareiro. 

Cuba era um dos maiores produtores mundiais de açúcar e despertava o interesse de 

grandes potências; por um lado os Estados Unidos, financiando a Independência cubana; 

por outro lado, a Espanha, que não queria – nem podia - abrir mão de sua próspera colônia. 

Primeiramente, a independência cubana (nº 4) foi tratada como equívoco por parte dos 

revoltosos da ilha. 

 

A actual revolução tem a sua causa immediata n’um grande erro 
político dos principais chefes patriotas. Em 1894 a Hespanha 
declarou estar disposta a fazer algumas reformas no governo interno 
da ilha. (...) os mais ardentes patriotas cubanos, os que mais 
esperança têm na victoria final de sua causa, não encerraram sem 
terror a perspectiva da organização futura da república cubana. Será 
ella um Hayti ou um São Domingos em ponto maior? Predominará 
a raça negra que é a da maioria dos habitantes da ilha? E que 
educação política, que preparo têm os cubanos para o governo 
livre? A experiência mostra que uma forma de governo libérrima 
nas suas leis quando se applica a um fundo ethico onde há a 
ignorância e barbaria, leva sempre à anarchia e às peiores tyranias. 
(Lector46, R. M., 1897: 236). 
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 Não tivesse sido escrito pouco antes da execução de Angiollillo (nº 5 e 6), o autor 

entenderia que a ‘anarchia’ e ‘tyrania’ não são privilégios de determinada raça, mas, como 

as informações não chegavam todas ao mesmo tempo, a revolução cubana é vista em seu 

início como uma questão diplomática entre Espanha e Estados Unidos.  

 Num primeiro momento, não estava em questão se Cuba deveria ou não ser 

independente, visto que, para o autor, a independência para ‘determinadas raças’ seria 

impossível pela falta de cultura. A questão principal é com quem Cuba deve ficar: com a 

monarquia espanhola ou a república americana? Para Lector, nem todas as nações estavam 

preparadas para a liberdade. Na visão do autor, a sociedade cubana, composta por sua 

maioria de negros, jamais conseguiria organizar uma sociedade justa. A colonização era 

uma forma de ‘aculturar’ sociedades incultas. Outra vez, a defesa da colonização. Ora, se 

colonização fora feita para ‘aculturar’, porque a Espanha utilizou por tanto tempo a 

escravidão como mola da economia colonizadora? 

 Estamos diante de um paradoxo do século XIX, que tanto prezou a civilização. A 

escravidão era vista como forma de manter a economia e não uma forma de exploração. 

Somente no final do século, a escravidão foi entendida como ato de exploração humana, 

porque outras sociedades mais desenvolvidas podiam movimentar a economia, através do 

trabalho livre. Na verdade, o discurso liberal justificou sempre a escravidão, porque a 

economia liberal se sustentou com essa forma de economia, quando a escravidão deixa de 

ser rentável, o discurso moral entra em cena. Este paiz que a natureza fez um Éden, 

                                                                                                                                                     
 



transformou-o o homem n’uma região maldita onde o sangue não cessou de correr. Com a 

mão de ferro os aventurreiros hesponhoes venceram a começo os naturaes, algemaram-nos 

e martyrisaram-nos. 

A história infame da escravidão tem a sua pagina mais terrível em 
Cuba, onde se desenrolaram horrores que ainda hoje fazem tremer 
os negros emancipados, nas suas miseráveis choças. (, R. M., ano I,  
1897: 155).47

 

  

 A revolta cubana, num primeiro momento narrada como insurgência de colônia 

ingrata, ganha proporções maiores e uma grande questão diplomática passa a reger a 

revolução.  Os Estados Unidos decidem ‘auxiliar’ os patriotas cubanos, que lutavam pela 

independência da ilha – obviamente com interesse neste pólo açucareiro – e a revolta de 

Cuba passa a ser a guerra hispano-americana. 

 Por questões óbvias, a revista mantém o apoio à Espanha – talvez pela proximidade 

com Portugal – mas, bem mais pelo idealismo que põe a Europa como centro do mundo. O 

nº 19 da revista é dedicada a nação espanhola, justamente quando a Espanha parece não ter 

mais fôlego para sustentar a guerra. De acordo com os artigos da revista, a revolta, que era 

desnecessária, torna-se uma guerra mais sangrenta e violenta, fazendo a Espanha sentir o 

peso do poder bélico norte-americano.  

 Os Estados Unidos nunca foram bem vistos pelos intelectuais portugueses e 

brasileiros. Grande parte da intelectualidade não via os Estados Unidos como uma potencia 

cultural. O desenvolvimento americano, para esses intelectuais, só podia ter acontecido pela 

‘excelente’ colonização inglesa. Os Estados Unidos não tinham séculos de civilização como 
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o Velho Continente, tão adorado por nossos artistas. Por isso, no final do século XIX, em 

grande parte da Europa, surgia o antirrepublicanismo (ou antifederalismo), uma maneira de 

conservar algumas tradições europeias, que naquele final de século já davam sinais de 

desgastes. Logo, a guerra contra a Espanha acirrou a antipatia  de alguns dos colaboradores 

da revista pelos norte-americanos. 

 Na concepção de alguns dos articulistas da revista, os Estados Unidos são os 

verdadeiros culpados por aquela guerra. Em defesa da república e da democracia na ilha de 

Cuba, os norte-americanos decidem auxiliar e entram na batalha para garantir o monopólio 

do principal pólo açucareiro. Ou seja, para os norte-americanos, a independência cubana 

seria bastante satisfatória. Depois, jogados ao léu da sua própria independência, seria bem 

mais fácil controlá-los. É enfim, a política intervencionista dos Estados Unidos já bem 

presente no século XIX.  Lector assim explica: 

 

O grande criminoso, porem, em toda essa tragédia, é o governo dos 
Estados Unidos, quer a liberdade de Cuba? Pois que devia já há mais 
tempo ter intervindo franca e corajosamente, pondo termo a essa lucta 
horrível. (...) A explicação d’esta odiosa atitude dos Estados Unidos está 
no seu egoísmo atroz de negociante. O syndicato do assucar quer 
prolongar a guerra para manter os altos preços d’este gênero e continuar a 
ter seus lucros fabulosos. Para isso este syndicato que é, como se sabe, 
omnipresente, dicta a sua vontade ao governo (Lector, R. M., ano I, 1897: 
236). 

 

 Lector achava que a questão cubana poderia ser resolvida de maneira diplomática, 

seja por parte dos norte-americanos, seja por parte da Espanha. Cuba em toda essa história 

foi o pomo da discórdia entre duas nações igualmente imperialistas. Todas querem ter um 



“império indivisível”,tal qual o império britânico. Podemos pensar que: a “odiosa attitude 

dos Estados Unidos” não é tão, ou mais odiosa quanto a da Espanha ou da Inglaterra? E se 

a Espanha queria ajudar a colônia a caminhar para a liberdade, por que não o fez antes e 

porque utilizou o mecanismo “terrível” da escravidão durante tantos anos? Com que direito 

Espanha e Inglaterra podem ter colônias e os Estados Unidos não?  

 Para a maioria dos colaboradores da revista – e grande parte da intelectualidade – os 

Estados Unidos não podiam se comparar a nenhum país europeu. Como assinala Peter Gay, 

“os cultivados europeus (...) felizes em sua (grande parte imaginária) superioridade, se 

compraziam em afirmar que nada tinham a aprender com os Estados Unidos, terra de 

vaqueiros selvagens”. (Gay, 2002: 41). 

 Mas, os “vaqueiros selvagens” tinham já dinheiro e poder e até mesmo a 

eurocentrada Revista Moderna não pôde conter este avanço, tanto é assim que a revista 

possuía duas colunas sobre eles: uma sobre as mansões americanas e outra sobre as 

milionárias americanas48. A primeira seção mostra que a elite americana exibe seu luxo e 

sua riqueza, através de suas enormes mansões; e a segunda, uma espécie de anúncio de 

jovens americanas que se dispunham a casar com nobres europeus. Esta duas seções 

demonstram a justa troca da sociedade finissecular, muito descrita nos romances: de um 

lado, uma classe que necessitava de dinheiro para manter seu padrão aristocrático, como a 

nobreza europeia; do outro, uma classe, como os milionários americanos49, que tinha muito 
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dinheiro e aspirava ser nobre.  Era muito comum os casamentos arranjados entre a 

aristocracia europeia falida e a ascendente burguesia americana. 

 Outra questão que tanto mobilizou a imprensa internacional foi o caso Dreyfus. 

Essa polêmica pôs em xeque o maior pilar da democracia francesa: a igualdade entre os 

homens, derrubando os mitos que haviam tornado a França a ‘Patria mãe da liberdade’. 

Dreyfus era um oficial de alta patente do exército francês, que fora condenado num 

julgamento secreto, por alta traição ao governo, sendo acusado de espionagem 

internacional.  O governo francês condena o oficial sumariamente a degredo, tirando-lhe 

ainda o direito de defesa.  No início, o caso Dreyfus, na França, passa a ser sinônimo de 

traição, e se não fosse o esforço da abastada família, principalmente do irmão, o empresário 

Matheus Dreyfus e a esposa do oficial, o caso teria sido encerrado. Decorridos três anos da 

sentença, o tema retorna à cena pública, demonstrando a fragilidade da republica francesa. 

 Matheus acusa o major Esterhazy, também oficial do exército francês, de ser o 

verdadeiro culpado e de entregar sigilosas informações ao exército alemão50. O advogado 

da família Dreyfus publica o processo e o distribui, inclusive aos jornais franceses, e o que 

se percebe no processo é uma série de erros e a total falta de provas para a condenação à 

prisão perpétua. O caso Dreyfus toma enormes proporções. Em qualquer lugar da França as 

pessoas discutem o assunto. A intelectualidade francesa entra na batalha e questiona a 

condenação e a república passa a perder credibilidade. Aos poucos, começa uma campanha 

dos intelectuais em defesa da reabertura do processo, encabeçada por ninguém mais do que 
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Émile Zola. Mais uma vez, o país da liberdade dá provas da sua total dificuldade em 

conviver com a diferença. O caso Dreyfus torna-se, então, o processo de Zola, pois o 

escritor francês escreve um texto J’accuse, assumindo uma posição em defesa de Dreyfus. 

Em vez de assumir o erro e aceitar a reabertura do processo, o governo de francês toma a 

mais intolerante das posições: censura o jornal que publicou o texto de Zola (Le Figaro) e 

processa o escritor por calúnia, condenando-o à prisão domiciliar. 

 Na Revista Moderna, o primeiro texto a respeito do caso Dreyfus aparece no singelo 

“Noticiario Illustrado”, uma seção da revista, em uma pequena nota, com uma foto do 

general Esterhazy. 

 

Em meados de novembro de 1894, o capitão Dreyfus, do estado 
maior general do exercito francêz foi accusado de haver revelado ao 
governo de uma nação estrangeira segredos de defeza nacional. 
Immediatamente preso, foi o officinal guardado, incomunicável, na prisão 
militar da rua Cherche-Midi. O processo correu secretamente perante um 
conselho de guerra, que condemnou o capitão Dreyfus à degradação 
militar e prisão perpétua. (s/a51 , R. M., 1897: 361).52

 

 

  

 Num primeiro momento, a Revista Moderna, prefere não tomar nenhum partido ou 

expressar qualquer opinião, limita-se, apenas, a narrar o fato. Não se sabe se Dreyfus era 

inocente, nem se as provas foram forjadas para sua incriminação. Nesse momento emitir 

qualquer opinião poderia ser desastroso, pois o caso ainda era uma polêmica. Mesmo na 

França, a opinião pública se dividia em acreditar ou não na inocência do capitão. 
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 A coluna em questão é de responsabilidade de M. Botelho. 
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  Anexo, 7.3 -  texto 15. 

 



 Os textos que se seguem acompanham o desenrolar dos acontecimentos. O caso 

começa a ser desvendado e, aos poucos, as novidades vão surgindo. Mesmo não tendo a 

certeza da inocência de Dreyffus, percebe-se, neste artigo, a dificuldade por parte do estado 

francês em esclarecer o caso. Neste texto da seção “Quinzena illustrada”, o autor expressa 

as suas opiniões, mesmo que timidamente, sobre o caso. 

A condemnação do capitão Dreyfus, há cerca de três annos, por crime 
de alta traição por um tribunal militar secreto; a execução da terrível 
sentença que para sempre abateu a vida d’este official inflingindo-lhe 
a mais degradante das humilhações junto a mais cruel das torturas, 
não conseguio levar a totalidade dos espíritos à convicção do crime 
que lhe imputaram e foi unanimamente partilhada por todos os juízes. 
(...) a ultima palavra foi de novo dada a um tribunal militar que a bem 
da tranqüilidade das consciências não mais desejara, certamente, 
discutir e decidir essa delicada questão em conselho secreto. (s/a, R. 
M., ano I, 1897: 338). 

 

 Dreyfus, nesse texto, assemelha-se ao anarquista italiano, ou à paradisíaca ilha de 

Cuba. Todos parecem ser vítimas dos ideais do século, da liberdade e da igualdade entre os 

homens. Para os intelectuais da revista, os homens do seu tempo deveriam ser guiados pela 

razão, buscando sempre a Verdade. O que se pressupõe é que a razão leve à Verdade e a 

Verdade leve à Justiça e, por meio da Justiça, os homens consigam viver em Liberdade. 

Assim, ensinaram os filósofos franceses do Iluminismo, assim almejava Garrett: uma 

sociedade justa e livre, guiada pela razão e buscando a Verdade. Mas, ao entrarmos em 

contato com essas questões por meio dos artigos da revista, verificamos que esses 

ensinamentos podem ser questionados. Perguntamo-nos em que Verdade está pautado o 

caso Dreyfus.  Em que filósofo ou romancista francês está a história de um homem preso 

injustamente, sem o direito de defesa? Dreyfus era, sobretudo, um personagem romântico, 



uma vitima da sociedade que proclamou ao mundo o direito de justiça e igualdade. Onde 

ficaram os ideais da revolução tão disseminados pelo tempo? Para os colaboradores e 

leitores da revista seria muito difícil acreditar nesta França, onde um homem pode ser 

julgado precipitadamente, e onde, contra as evidências, prevalecessem as razões do Estado.  

 Na verdade, o que está em jogo é a total intolerância entre os homens. Dreyffus era 

filho de uma abastada família judia. E a questão política escondia uma questão étnica. 

Dreyfus era judeu, o estado decide condená-lo por ser o único oficial do estado maior 

francês de origem judaica, e consequentemente, para eles, seria o único a trair. O 

encarceramento de Dreyffus faz parte do sentimento antissemita que crescia cada vez mais 

na Europa. A propósito, Peter Gay em O Século de Schinitzler comenta: “a mobilização dos 

anti-semitas franceses mostrou a profundidade da intolerância antijudaica num país 

civilizado”. (Gay, 2002: 135). 

  A superioridade europeia vinha sendo alimentada pelos congressistas antissemitas 

que faziam parte da ala mais conservadora; esses congressistas ocupavam os parlamentos 

divulgando a ideia de uma raça pura, uma tentativa radical de manter viva a tradição do 

Velho Continente. O mais difícil de aceitar era que este preconceito, disfarçado em celeuma 

política, pudesse acontecer justamente na França. 

 O que vemos no século de Vitória, apresentado pelas nações consideradas modelos 

de civilização, é que o século que prometia a igualdade entre os homens, o século que falou 

em nome da ciência e da Razão, foi também o que sustentou uma Europa rica e intolerante. 

A Europa que se via na Revista Moderna não era somente a dos salões, das festas e da arte, 

o que se via em suas páginas era também a reprodução  acrítica de um discurso colonizador, 



uma Europa que subjugava os mais fracos, eliminava os ‘marginalizados’ e que fomentava 

a violência.  

 França e Inglaterra, interpretadas como as mais civilizadas, graças a sua literatura, 

também foram responsáveis pela violência daquele final de XIX. O mito da civilização 

serviu para provar que a cultura estava ligada à barbárie, e que ser bárbaro não era 

exclusividade de uma ou outra nação; nem de circunstâncias de sexo, raça, credo ou classe 

social. Está na natureza humana ser bárbaro, porque só o ser humano pode ser desumano.  

 Para os colaboradores da Revista Moderna, sobretudo, intelectuais, homens ligados 

à diplomacia, seria mais fácil resolver as questões políticas com ‘diplomacia’. Mas assim 

como seus cargos públicos, a diplomacia internacional era apenas aparente. Os diplomatas 

do final do século XIX não interferiam quase nunca nas questões políticas, para Brasil e 

Portugal a diplomacia era uma excelente forma de garantir um bom cargo público. Mais 

uma vez “o público servindo ao privado” (Habermas, 1984: 62).  

 A arte apresentada na Revista Moderna demonstra que o grupo responsável por sua 

criação entendeu que os ideais do século se transformaram, naquele momento, em discurso 

legitimador do poder europeu. Assim, foram ‘vencidos’ mais uma vez pelos mitos em que 

mais acreditaram. E até mesmo a revista, criada para entreter seus leitores que queriam ver 

o luxo e a elegância dos salões europeus, não consegue esconder a crise que eclode tão 

intensamente no final daquele século, anunciando um mundo novo, um mundo em 

transformação que irrompe dos salões, das tribunas, dos gabinetes e também dos boulevard 

da Europa vitoriana.  

 



3.  PRINCIPAIS COLABORADORES 
 

 
  3.1 -  Eça de Queirós53: as últimas páginas 

 

 A Revista Moderna foi, sem dúvida, uma grande empresa jornalística e literária que 

reuniu os nomes da intelectualidade luso-brasileira do final do século XIX. No capítulo 

anterior, ficou claro que a reunião de tantos intelectuais não se deu com o objetivo de 

criação da revista; ao contrário, foi justamente a publicação da Revista Moderna que 

possibilitou uma maior união entre esses intelectuais, que dantes já tinham o hábito de se 

reunir para discutir política, arte, moda etc. Ou seja, a publicação passa a ser um modo de 

representação das constantes discussões que aconteciam neste grupo de amigos naquele 

final de século. 

Dentre os muitos intelectuais que fizeram parte do grupo, o nome do escritor Eça de 

Queirós foi, sem dúvida, o de maior destaque para a publicação. Ao criar a Revista 

Moderna, M. Botelho faz questão de destacar, no Editorial do primeiro número da revista, a 

“valiosa collaboração de Eça de Queiroz cuja authoridade é indiscutivel em todo mundo 

culto de Brazil e Portugal 54. Para a direção do periódico, “em torno d’esse grande nome a 

Revista Moderna conseguio, ainda, reunir um grupo de redactores escolhidos d’entre os 

mais notáveis da nossa literatura”55. O autor d’ Os Maias  já gozava na época de grande 

prestígio no espaço lusófono, principalmente entre os leitores brasileiros.  

                                                 
53  Ver anexo,  7.4 - imagem 19. 
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 Revista Moderna, ano I, nº 1, 1897- Editorial. 
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 Idem. 



Esta grande admiração por Eça de Queirós fez com que o escritor português se 

tornasse, para os fundadores da revista, uma espécie de catalizador das atenções. Para Reis 

e Soler (2005: 19), Eça de Queirós foi “o nome prestigioso que deveria sustentar a fama da 

publicação”, e segundo Elza Miné “seu nome, ligado a qualquer publicação, equivalia a um 

adiamento seguro de crédito” (2000: 85). Logo, ter Eça de Queirós como um colaborador 

era não só uma forma de os diretores confirmarem essa admiração, como também uma 

forma de garantir um público leitor fiel e permanente.   

Eça, assim como M. Botelho, contribuiu com textos em todos os números da 

Revista: com crônicas, posteriormente publicadas em Notas Contemporâneas; contos e 

também com parte do folhetim d’A Ilustre Casa de Ramires, que seria publicado em livro 

após a morte do escritor.  

O prestígio de Eça de Queirós à época era consequência de sua farta contribuição ao 

jornalismo brasileiro ao longo de quase vinte anos. Mesmo antes da sua participação como 

correspondente estrangeiro e diretor do suplemento literário da Gazeta de Notícias do Rio 

de Janeiro, os textos do autor português já apareciam com bastante assiduidade na 

imprensa brasileira.   

Devido a esta intensa contribuição, Eça alcançou no Brasil a admiração de muitos 

leitores, principalmente daqueles mais jovens que se bacharelavam em Direito (tal qual o 

escritor português) e que viam em seus primeiros textos, como As Farpas, o combustível 

necessário que os alimentaria, na busca das transformações políticas pelas quais lutavam. 

Afinal, a Abolição e a República, bandeiras levantadas por esta geração, já ecoavam no 

                                                                                                                                                     
 



horizonte. Os ecos, que se concretizariam vinte anos depois, foram gestados a partir da 

enorme influência, enfim pela recepção calorosa que os textos de Eça e Ramalho tiveram 

no Brasil.  

Os textos d’As Farpas chegam ao Brasil e são divulgados pelos jornais sem a 

autorização de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, causando bastante polêmica. Por 

exemplo, as crônicas que ironizavam o Imperador do Brasil (Pedro II) põem em descrédito 

para aquela geração a Monarquia brasileira.  Se, por um lado, houve revolta por parte da 

imprensa nacional em relação ao que era dito sobre o Imperador; por outro, as críticas feitas 

ao monarca brasileiro iam ao encontro das ideias disseminadas sobre o regime monárquico, 

principalmente a de que a Monarquia estava ligada ao atraso e que a República ao 

progresso. Desse modo, os jovens republicanos, os mesmos bacharéis de Direito, filhos de 

cafeicultores paulistas, que receberam influências do positivismo em sua formação, 

acreditavam que a República seria a melhor forma de governo para o Brasil. Para José 

Murilo de Carvalho (2004: 9), a influência positivista fez com que os jovens da época 

concebessem a República como um regime “em que os seres humanos ser realizariam 

plenamente no seio de uma humanidade mitificada”. Naquele momento, na década de 1870, 

a polêmica em torno d’As Farpas já faz de Eça de Queirós um nome bastante conhecido, 

alvo de muitas críticas e, ao mesmo tempo, de muitíssimos admiradores. Posteriormente, 

Eça tem a oportunidade de escrever aos brasileiros sobre As Farpas em um texto que 

homenageia Ramalho Ortigão, no qual afirma: “o primeiro fim das Farpas foi promover o 

riso. O riso é a mais antiga e ainda a mais terrível forma da crítica. Passe-se sete vezes uma 

gargalhada em volta de uma instituição, e a instituição alui-se” (1951: 39). Enquanto em 



Portugal, n’As Farpas, ria-se do Imperador, no Brasil, fizeram, sobretudo, rir do Império, 

que a esta altura já parecia bastante decadente aos olhos de grande parte da intelectualidade 

brasileira. 

Após a polêmica d’As Faspas, surge a oportunidade de Eça participar como 

correspondente em um jornal brasileiro. Em seu livro, Eça de Queirós jornalista (1986), 

Elza Miné destaca a importância da colaboração do escritor para a imprensa brasileira: 

 

Durante dezesseis anos Eça enviou colaborações para este importante 
jornal brasileiro que, fundado em 1875, por Elisio Mendes, Ferreira 
de Araújo e Manuel de Carneiro, participaria de grandes campanhas 
como a da Abolição da escravatura, a grande naturalização, a da 
liberdade religiosa, (...) Eça exerceu especificadamente um tipo de 
atividade jornalística a que já se iniciara nos tempos do Distrito de 
Évora. (Miné, 1986: 14) 

 
 
A data inicial da colaboração de Eça de Queirós nos jornais brasileiros ainda é um 

ponto discutível. Segundo Manuel Bandeira, teve início em 1880 na Gazeta de Notícias 

(RJ)56. Já para Heitor Lyra “a primeira oportunidade que Eça teve de colaborar em jornais 

brasileiros apareceu-lhe justamente pouco antes de ele se instalar em Bristol, ou seja, 1879. 

A ideia partiu de Gonçalves Crespo, o poeta de Miniaturas57” (1946: 143). Há ainda a 

possibilidade de que Eça tenha sido convidado por Ramalho Ortigão, porque Ramalho 

também participou como correspondente do jornal carioca, devido ao sucesso d’As Farpas. 

Se a contribuição direta de Eça iniciou-se possivelmente na década de 1880 daquele século, 

                                                 
56 �

 Ver Livro do Centenário de Eça de Queirós, Bandeira (1945:165). 
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 Gonçalves Crespo foi marido da colaboradora da revista Maria Amália Vaz de Carvalho (R.M, n º 

24, ano III, 1899). 
 



muito antes disso, porém, sua influência já tinha se consolidado em solo nacional: assim 

como seus textos de imprensa, seus romances foram muito bem recebidos pelos leitores 

brasileiros. 

Em 1878, chega ao Brasil o romance O Primo Basílio, e mais uma vez o sucesso e a 

polêmica acompanham uma obra do escritor português no Brasil. 

 

[O Primo Basílio] caiu em nosso meio como uma verdadeira bomba 
de dinamite, fazendo o estrondo mais forte de que há notícia nos 
nossos anais literários, escandalizando a pacata burguesia, ofendendo 
a pudicícia dos nossos mamutes intelectuais, da nossa arqueológica 
literatura. Estava pois  dado o primeiro golpe. (Pereira, L. M. 1973: 
123). 

 

O romance de Eça de Queirós faz muito sucesso, e, mais uma vez, é também 

cercado de críticas. Junto com seu sucesso estrondoso entre os leitores brasileiros, uma 

crítica a esta obra merece destaque: a de Machado de Assis, escritor brasileiro também 

jornalista que se mostra contrário tanto ao romance, quanto à escola literária que exerceu 

influência sobre Eça. 

 

O Sr. Eça de Queirós é um fiel e aspérrimo discípulo do autor do 
Assomoir. Se fôra simples copista, o dever da crítica era deixá-lo sem 
defesa nas mãos do entusiasmo cego, que acabaria por matá-lo; mas é 
homem de talento, transpôs ainda há pouco as portas da oficina 
literária; e eu, que lhe não nego a minha admiração, tomo a peito 
dizer-lhe francamente o que penso, já da obra em si, já das doutrinas 
e práticas, cujo iniciador é, na pátria de Alexandre Herculano e no 
idioma de Gonçalves Dias. (Machado de Assis, 1961: 155) 

 
 



Em sua crítica, Machado deixa evidente a desconfiança que tem em relação à escola 

que Eça seguia, chegando a sugerir inúmeras semelhanças entre o então jovem romancista 

português e o autor de Germinal. Segundo Sérgio Nazar David, “Machado também chega a 

sugerir que seria bom que a influência de Eça e da escola realista não se firmassem” (2007: 

86). Raimundo Magalhães Jr. declara que o escritor brasileiro sempre fora um desencantado 

pela questão política: para ele, mudança de regime não mudaria os rumos da política 

nacional. Vale lembrar as trocas de tabuletas em Quincas Borbas. “Sem embargo de ter 

amigos republicanos, como Quintino Bocaiúva e Lucio de Mendonça e outros, o seu 

sentimento era o de um monarquista” (1958: 2009). 

Diferentemente do que Machado de Assis parece ter desejado, o naturalismo ganhou 

muitos simpatizantes no Brasil. Com isto aumentou o número de romances publicados e 

alargou-se o público leitor: “Passando a ser experimental, e, portanto científico, o romance 

adquiriu a todos os olhos importância e dignidade, deixou de representar um passatempo da 

categoria dos bordados” (Pereira, L. M., 1973: 26). Desse modo a escola de Zola triunfa no 

Brasil, no mesmo momento em que o escritor português consolida sua efetiva participação 

no jornalismo brasileiro. É quando Eça de Queirós aceita a proposta de Ferreira de Araújo e 

passa a fazer parte do elenco de colaboradores da Gazeta de Notícias do RJ.  

A ascensão dos romances naturalistas e a boa acolhida de Memórias Póstumas de 

Brás Cubas (1881) acenam para uma aparente divisão de estilos literarios, a qual se 

iniciaria com a crítica que Machado faz a Eça de Queirós, na publicação d’O Primo Basilio 

(1878). De um lado, os discípulos de Zola, encabeçados por Eça de Queiros, disseminando 

a escola naturalista na literatura de língua portuguesa;  e, para tristeza de Machado de Assis, 



que representava o outro lado, essa escola literária alcançaria inúmeros adeptos, mas 

poucos tão originais e talentosos, quanto o escritor português.  “[os naturalistas] seguiam os 

temas de Zola e Eça de Queirós, sem atentarem nas diferenças entre as sociedades francesa 

e portuguesa e o nosso meio em formação” (Lúcia Miguel Pereira, 1973: 130).  

Mas, se por um lado, nem todos atentaram para as diferenças de temas, por outro o 

romance do final do século retrata, seja como for, a sociedade brasileira, e isto tanto em 

obras como Memória Póstumas de Brás Cubas (de Machado de Assis), quanto em outras 

como O Cortiço (de Aluísio de Azevedo). Em ambos os casos, a sociedade brasileira está 

presente, nas mazelas da sociedade carioca, na sua desigual estrutura social. Nesse sentido, 

não se pode negar, portanto, que a influência da escola de Zola se fez sentir de modo bem 

alargado, inclusive para fora dos muros do que convencionalmente aceitamos como 

literatura realista-naturalista.  

Do outro lado do Atlântico, questionando já os valores da dita escola realista, Eça 

publica o romance Os Maias (1888). O curioso é que, quando o naturalismo atinge seu auge 

no Brasil, Eça, que de certa forma apresentou o estilo aos brasileiros, parece abandonar o 

modelo, imprimindo nas páginas que narram a saga de uma aristocrática família portuguesa 

um estilo próprio, num romance que não pode ser enquadrado – assim nos mostram as 

exegeses dos melhores queirosianos da atualidade –  em nenhuma escola literária da época.  

Afetado por permanentes conflitos sociais que a todos afetam de algum modo, Eça 

entende que o país de O Primo Basílio era ainda o mesmo de Os Maias. A fachada lúgubre 

e o bolor do Ramalhete (a mansão da família), apontada por Carlos da Maia ao amigo João 

da Ega, remetem para um país que parecia ter parado no tempo tanto quanto os personagens 



principais do romance. As ideias pelas quais D. Afonso da Maia lutou ficaram pedidas no 

tempo. Seu neto, no qual este havia depositado tanta esperança, confiando-lhe uma 

educação positivista, tenta lutar, mas, em seu combate contra o ócio, é quase sempre 

subjugado. Na verdade, para Eça de Queirós, as coisas não mudaram, ele era agora um 

‘vencido na vida’, de nada mais adiantavam as ‘bengaladas’, elas já não tinham tido o 

efeito esperado. Pode-se até dizer que tiveram o efeito contrário, porque o nome de Eça de 

Queirós tornar-se-ia sinônimo, para alguns, de antipatriotismo no Portugal de 1890 e anos 

seguintes.  

Após a publicação de Os Maias, Eça se dedica mais ao jornalismo e se firma como 

principal correspondente internacional da Gazeta de Notícias, assumindo seu suplemento 

literário. Foi esta colaboração aos jornais brasileiros que aproximou Eça dos jovens 

intelectuais que fizeram parte da Revista Moderna. M. Botelho, diretor da revista, fora 

apresentado a Eça de Queirós pelo grande amigo Eduardo Prado, também colaborador da 

Gazeta. À geração de Botelho e Prado, podemos somar os brasileiros Domício da Gama, 

Magalhães de Azeredo, além da portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho, neste momento 

já viúva de Gonçalves Crespo.  

No final do século, a figura de Eça entre os brasileiros foi se tornando cada vez mais 

importante, chegando ao ponto de sua casa, em Neuilly (Paris), se transformar em ponto de 

encontro da intelectualidade luso-brasileira. A filha de Eça de Queirós, Maria d’Eça de 

Queirós, lembra, com carinho, a presença dos brasileiros na vida do pai: 

 



O Brasil, com seu império caído, e a sua nova e turbulenta república, 
enchia de emoção o peito de Eduardo Prado. A Arte, com A grande, 
era também discutida. Não havia, realmente, assunto que nalguns 
desses serões em Neuilly não fosse posto sur Le lápis, e accommodé 
de toutes les façons , até altas horas da noite. 
Os convivas habituais continuavam a ser os dois Prados, Eduardo e 
Paulo, tio e sobrinho, ambos tão cultos, inteligentes, brilhantes e 
amigos. Traziam muita vez algum compatriota que depressa se 
tornava habitué  da Rue Charles Latiffe. 
Assim, apareceram por lá o Barão do Rio Branco e o nosso querido 
Domício da Gama, já conhecidos de Londres; Olavo Bilac, o grande 
poeta; Joaquim Nabuco, de eminente elegância, inteligência e 
simpático convívio; o impagável Major Novais e o filho, ferrenhos 
imperialistas, chegados do fundo do sertão... (Queirós, M.  J., 1951: 
230) 

 

Naquele final de século e também no final de sua vida, Eça já há muito lutava contra 

a doença58. O escritor português dedica-se a uma publicação brasileira, financiada por 

amigos brasileiros e voltada ao público brasileiro (e português), tendo como tema principal 

o Velho Continente. Comenta Heytor Lyra: “uma revista brasileira feita em Paris”. A 

Europa foi, em síntese, o tema principal de Eça da Revista Moderna; ao longo da 

colaboração de Eça à imprensa brasileira, foi também o tema mais abordado pelo autor 

d’Os Maias.  

A função de Eça de Queirós como correspondente internacional da Gazeta era 

justamente esta: apresentar os principais acontecimentos europeus. O sonho de Luísa de 

conhecer a capital francesa foi também o sonho de muitos brasileiros, e alguns destes que 

puderam realizá-lo foram como peregrinos até a residência do escritor português em 

Neuilly, simplesmente para vê-lo e ouvi-lo.  

                                                 
58  De acordo com a biografia de Eça, o autor sofria de uma tuberculose que se alojara nos intestinos. 



Tanto Heytor Lyra, em O Brasil na Vida de Eça de Queirós, quanto Raimundo 

Magalhães Jr., em A Vida de Olavo Bilac, contam que a primeira coisa que o jovem poeta 

brasileiro fez ao chegar à capital francesa foi se dirigir à residência de Eça – a quem ao 

final da vida do escritor português chamava de José Maria. Quem melhor do que o autor de 

tantas crônicas sobre a Europa, para ciceronear um brasileiro no Velho Continente? Os 

jovens intelectuais brasileiros não iam à França para conhecer a torre Eiffel, iam sim até à 

casa do correspondente da Gazeta para conhecer com ele a torre Eiffel. Tudo que era lido 

por eles na Gazeta e nos romances poderia ser falado, descrito diante do próprio autor. 

Desse modo, os jovens intelectuais seguiam o mestre. João Alves Neves, ao estudar a 

contribuição de Eça ao jornalismo do Brasil, revela esta admiração “(...) as crónicas, as 

cartas, artigos, folhetins e capítulos de romance aparecidos na Gazeta de Notícias 

proporcionaram ao escritor português aqueles discípulos brasileiros” (Neves, 1992: 187). 

A adoração dos brasileiros por Eça tinha reciprocidade. Muito antes de fazer e de ter 

inúmeros amigos brasileiros, o Brasil, de certa forma, já fazia parte da vida do escritor 

português. Seu avô foi o que em Portugal se denominou ‘brasileiro’; ou seja, um português 

que veio para o Brasil para conseguir dinheiro e depois retornou, já com a vida 

estabelecida. Eça fora criado por este avô e alguns criados trazidos por ele do Brasil. No 

início de carreira, Eça pleiteou uma vaga no consulado do Rio de Janeiro, mas a 

repercussão pró-republica de As Farpas fez com que ele perdesse a vaga. Além disso, a 

forte presença de personagens brasileiros em suas obras confirma esta intensa ligação59.  
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 Ao longo desse período, Eça de Queirós foi o que mais apresentou e criticou os 

acontecimentos europeus, porque foi também o que mais esteve naquele continente. Para os 

leitores do Brasil, Eça era o que havia de mais próximo do continente europeu. Seus textos 

publicados na Gazeta apresentavam um modo muito particular de ver e de entender o Velho 

Mundo. Através dos textos de Eça, o Brasil conheceu também outro lado do continente 

europeu, pois o escritor português foi para o Brasil o grande crítico da sociedade europeia, 

tanto quanto foi para o seu país o grande crítico da sociedade portuguesa. Talvez, por isso, 

Eça fosse mais querido no Brasil do que em Portugal; para o Brasil, o alvo era a Europa; 

para Portugal, o alvo era a sua sociedade, suas instituições, sua literatura. Para Eça de 

Queirós, “o Brasil era uma instituição remota, vaga, esparsamente referida” (Miné, 2004: 

20); era, portanto, apenas uma impressão – pois ele jamais esteve de fato em solo brasileiro 

–, e uma boa impressão, porque seus amigos brasileiros foram sempre, acima de qualquer 

questão, nacionalistas; foram amantes da grandiosidade e da exuberância de seu país. O 

Conde Afonso Celso60, por exemplo, logo após a homenagem feita na Revista Moderna, 

publica o livro Porque me ufano do meu país (1900). Afonso Celso, Joaquim Nabuco, 

Olavo Bilac, Eduardo Prado, M. Botelho eram representantes de uma geração ecista, 

positivista, e principalmente nacionalista. 

Foi este país desconhecido, apenas referenciado por amigos, que Eça escolheu para 

publicar suas crônicas. Mesmo não estando no Brasil, nosso país estava nele, ia até ele, 

queria ouvi-lo.  
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O nacionalismo dos intelectuais brasileiros não excluía a ambição de querer o 

avanço científico e o progresso que vinham da Europa. O próprio conde Afonso Celso, que 

se ufanava de seu país, era também conhecido por sua erudição, e uma erudição 

prioritariamente europeia. Por mais que fosse nacionalista, a geração que formou Afonso 

Celso era ‘eurocentrada’, do mesmo modo que a geração de Eça o fora na época das 

Conferências do Casino.  Aos poucos, os textos de Eça vão demolindo esta ideia mítica em 

torno do desenvolvimento europeu como percebemos na crônica de 1888 “A Europa”:  

Não sei o que aí se passa nessa viçosa América. Mas aqui neste 
ressequido continente, há mais de dois anos, aqueles que se 
distinguem por conhecer as coisas das nações, como dizia o velho 
Escriba egípcio do tempo de Thutmés III, recomeçam a inquietar-se e 
a gritar sombriamente: “– A situação da Europa é medonha”. Sob as 
crises que a sacodem, já a máquina se desconjunta. Nada pode suster 
o incomparável desastre. Este fim de século é um fim de Mundo! (...) 
é a crise industrial, nascida da necessidade que a prolífica e atulhada 
Inglaterra tem de vender o que fabrica para comprar o que come (...). 
A admiração, o eixo resistente sobre a França, desde Colbert, rolara 
com suficiente equilíbrio através de guerras e revoluções, 
enfraquecido, rachado, lascado pela República (...).  (Queirós, 1951: 
193) 

  

Eça não podia abordar temas relativos ao Brasil com a mesma propriedade com que 

falava de Portugal, mas sabia que podia falar (neste caso escrever) para o Brasil com muita 

propriedade, justamente porque falava para e não do Brasil. Eça conhecia melhor o leitor 

brasileiro do que muitos dos jornalistas que residiam no Brasil; talvez fosse mesmo mais 

querido do que muitos escritores nacionais. Nesta crônica, por exemplo, Eça se refere aos 

seus leitores americanos, apresentando a crise na Europa. O republicano Eça tanto 

questiona a república francesa quanto o aclamado desenvolvimento industrial inglês. 



Quatro anos mais tarde, já em 1892, com a criação do suplemento literário da Gazeta de 

Notícias, o correspondente português escreve “A Europa em Resumo”: 

 

Com efeito, para saborear sem desilusão esta tão interessante. 
Europa, é necessário estar longe. No Texas – ou algures, além dos 
mares. O ideal, penso eu, seria habitar, por exemplo no Brasil (logo 
que haja aí uma pouca de ordem e de juízo público), sob um céu que 
não tenha, como o nosso, o peso e a melancolia de um teto 
enfarruscado, dentro de uma casa que não pareça, como as nossas, 
uma boceta forrada de veludo e de micróbios, junto da água que não 
corra, como a nossa, através de canos pútridos, num ar em que não 
estrondeiam, como o nosso, os ruídos grosseiros de um materialismo 
desordenado: e aí, em alegria e paz abundante, sob a magnificência 
da luz natural, dentro do conchego fresco, numa boa poltrona, 
fumando um charuto que não seja de couve de Hamburgo, observar, 
curiosamente, finamente, com vagar e diletantismo, esta nossa 
Europa, em tudo o que ela faz e tudo o que ela diz, individualmente e 
coletivamente, desde o fútil até o grande. (1951: 244). [grifos de Eça 
de Queirós] 

 

A prova de que o Brasil era uma referência distante, citada por seus amigos 

nacionalistas, é o modo como Eça parece acreditar nesse idílio, nessa vida pura e natural 

totalmente afastada da civilização, principalmente da europeia, que, para ele, representava o 

caos. Os brasileiros viviam em “harmonia e alegria abundantes”, pelo fato de estarem 

afastados da civilização.  Esta certeza de abundância vinha, provavelmente, das 

avarandadas fazendas de cafés de seus amigos; fazendas que abarcavam três ou mais 

estados, que ultrapassavam em dimensão territorial muitos dos países europeus. Por que 

então o Brasil não seria o paraíso? Para o autor d’O Primo Basílio, este país ‘paradisíaco’ 

deveria estar cada vez mais afastado do modelo europeu, ou seja, o Brasil não deveria se 

contaminar com o cosmopolitismo do Velho Continente. Curiosamente, este também seria o 



principal tema d’ As Cidades e as Serras, bem como o final do romance A Ilustre Casa de 

Ramires. Ao escrever uma carta a Eduardo Prado, Fradique Mendes filosofa sobre os 

destinos do Brasil:  

 

O que eu quereria é que o Brasil, desembaraçado do ouro imoral, e do 
seu D. João VI, se instalasse nos seus vastos campos, e aí 
quietamente deixasse que, dentro da sua larga vida rural e sob a 
inspiração dele, lhe fosse nascendo, com viçosa e pura originalidade, 
idéias, sentimentos, costumes, uma literatura, uma arte, uma ética, 
uma filosofia, toda uma civilização harmónica e própria, só 
brasileira, só do Brasil, sem nada dever aos livros, às modas, aos 
hábitos importados da Europa.(...) Pois bem, caro amigo! Em vez de 
terem escolhido esta existência que daria ao Brasil uma civilização 
sua, própria, genuinamente, de admirável solidez e beleza – que 
fizeram os brasileiros? Apenas as naus de D. João VI se tinham 
sumido nas névoas atlânticas, os brasileiros, senhores do Brasil, 
abandonaram os campos, correram a apinhar-se em cidades e 
romperam a copiar tumultuariamente a nossa civilização europeia no 
que ela tinha de mais vistoso e copiável.(...). 
Os velhos e simples costumes foram abandonados com desdém: cada 
homem procurou a sua coroa de barão, e, com 47 graus de calor à 
sombra, as senhoras começaram a derreter dentro de gorgorões e dos 
veludos ricos. (...). 
Em todo caso, creio que o Brasil tem ainda uma chance de reentrar 
numa nacional e só brasileira. Quando o Império tiver desaparecido, 
perante a revolução jacobino-positivista que já lateja nas escolas, e é 
que os doutores de pena hão de necessariamente fazer de parceria 
com os doutores de espada; quando, por seu turno, essa república  
jacobino-positivista murchar como planta colocada artificialmente 
sobre o solo e sem raízes nele, e desaparecer de todo, numa manhã, 
levada pelo vento europeu e doutoral que a trouxe; e quando de novo, 
sem luta, e por uma mera conclusão lógica, surgir no Paço de S. 
Cristóvão um novo Imperador ou Rei – o Brasil, repito, nesse 
momento tem uma chance de se desembaraçar do “tapete europeu” 
que o recobre, o desfeia, o sufoca. (Queirós, 1952: 237-238). 

 



Como já dissemos no primeiro capítulo, a maioria desses intelectuais de veia 

artística exercia uma carreira púbica: Eça (Cônsul português na França), Domício da Gama 

(secretário de Rio Branco em Paris), Magalhães de Azeredo (Cônsul brasileiro no 

Vaticano), Barão do Rio Branco (Ministro das Relações exteriores), Carlos Meyer (Ministro 

Português das Relações Exteriores). O que contribuía para que eles se aproximassem e que 

tomassem, afinal, a Europa como modelo foram os muitos anos de convivência em solo 

estrangeiro. O sentimento de exílio na França era muito forte, mesmo para quem exercia 

uma carreira pública e, ao contrário do que parece, a vida não era tão abastada.  Eça, em 

muitos relatos, se refere à vida de estrangeiro em Paris como a “dura vida no exílio”, como 

diz a Oliveira Martins em carta de 189061. O próprio caso Dreyffus sugere que a França não 

era muito receptiva aos estrangeiros. No final do século, o sentimento de xenofobia era 

muito grande. Mesmo assim, viver em Paris ainda era o ideal de vida de grande parte da 

elite brasileira e portuguesa.  

Eça tencionava retornar à terra natal, queria para Portugal a mesma naturalidade que 

Fradique Mendes desejava para o Brasil. Mas, não fossem a carreira pública e a 

estabilidade da família em Neuilly, certamente preferiria ter uma quinta em Portugal. Em 

carta ao amigo Oliveira Martins, o escritor português mostra-se resignado: 

Isto não quer dizer que eu não tenha desejo de recolher à minha 
Pátria: mas isso é difícil, por questões orçamentais; e, ficar na 
carreira, então desejo ficar em Paris . Se vocês, todavia, homens 
poderosos, pudessem arranjar aí um nicho ao vosso amigo há tantos 
anos exilado, teríeis feito obra amiga e santa! Era necessário porém 
descobrir o nicho! E depois, arranjar do nosso bom amigo, o Rei, que 
eu fosse plantado no nicho! (Queirós, 1945: 185). [grifo meu]. 
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Sem poder retornar a Portugal, Eça começa seu retorno à pátria, através de seus 

textos. São deste período, os textos da Revista Moderna da “A Rainha” (nº17) e a Ilustre 

Casa de Ramires. Na revista que pretendeu apresentar o continente europeu, Eça apresenta 

Portugal, sem patriotices, sem bengaladas, cheio de ternura e saudade. Os textos de Eça na 

Revista Moderna revelam também que a Europa não é um continente que mereça ser 

copiado por brasileiros e portugueses, muito pelo contrário. Deve-se conhecer e ver a 

Europa de longe, como dizia em sua crônica para a Gazeta, vê-la, sem ter o contato direto 

com suas mazelas Para exemplificar, como no texto de estreia da Revista Moderna, Eça de 

Queirós retorna à metáfora das flores: 

 

Se a Europa, como disse, não me lembro que afectado poeta alemão, 
é no mundo o Jardim da Inteligência – nós remetemos para aí, Brasil 
ditoso, um ramalhete das suas flores melhores, de modo que tu te 
possas regalar com o encanto das cores e harmonia dos perfumes, 
sem teres de descer ao jardim e sofrer-lhe a humildade, os espinhos, 
as lagartas e os estrumes. (Queirós, 1951: 244-245). 

  

Eça de Queirós, para a intelectualidade luso-brasileira, tornou-se figura muito 

estimada. Sua morte foi muito sentida no Brasil, afinal foram muitos anos de contribuição 

literária e jornalística ao nosso país, como mostra Arnaldo Faro em seu livro Eça e o Brasil: 

“Nos últimos anos do século, quando a admiração por Eça de Queirós é ainda maior do que 

em 1878, já assinalamos a mocidade dos que integram a boêmia literária, toda ela 

fanaticamente ecista. Igualmente houve referência às lágrimas com que choraram o escritor, 

em 1900”. (Faro, 1977: 261).  



 

 3.2 – Eduardo Prado62: a força ‘prádica’ de um brasileiro  

 

De todos colaboradores da Revista Moderna Eduardo Prado63 foi, sem dúvida, uma 

de suas vozes mais dissonantes. Cercado por amigos positivistas e republicanos, Eduardo 

Prado “se colocava, um pouco arrogante, ao arrepio de tudo o que sua geração adorava” 

(Leão, 1994: 91). Este polemista formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo e 

pertencia a uma das famílias mais ilustres e tradicionais da época. Para Múcio Leão, isto 

explica o apego de Eduardo Prado pelas tradições: “(...) ele pertencia a uma das famílias 

estruturais do Brasil, e assim era natural que se sentisse com tantas responsabilidades no 

regime monárquico. Toda a gente de seu sangue falava de tradição, vivia para as tradições”. 

(1944: 91)  

Eduardo Prado era monarquista, católico e um lusitanista, diferente de seus amigos: 

republicanos, cientificistas e afrancesados.  Um de seus melhores amigos foi o escritor Eça 

de Queirós. De todos os amigos brasileiros do escritor português “nenhum (...) mais íntimo 

do que o exuberante Eduardo Prado” (Vianna, 1984: 249). Nas fotos familiares, na 

correspondência, até mesmo em seus romances, é possível ver inúmeras referências ao 

polemista brasileiro.  

Eduardo Prado e Eça se conheceram, provavelmente, no final da década de 80, 

quando Eça ainda estava na Inglaterra, “possivelmente nas rodas de Soveral e Joaquim 

                                                 
62

Textos de Eduardo Prado: “Antonio Candido” (nº 7), “Eça de Queiroz” (nº 10), “Barão do Rio Branco” (nº 
11), “O Natal de Voltaire” (nº 12), “A Hespanha” (nº 19) 
63  Ver anexo,  7.4 - imagem  21. 



Nabuco” (Vianna Filho, 1984: 249). Maria José de Queirós registra a profunda amizade 

entre o pai e Eduardo Prado:  

 
Não sei dizer em que época entrou Eduardo Prado na nossa 
intimidade. Seria em Londres, onde meus pais conheceram Domício 
da Gama, ao tempo secretário do barão do Rio Branco, ou em Paris? 
O que sei é que na Rue de Crevaux já era íntimo, indo lá em casa 
quási todos os dias. Portanto, quando meu pai partiu, ele não 
abandonou as “duas senhoras” que ficavam bastante sós. (Maria d’ 
Eça de Queirós, 1951: 173) 

Antes, da experiência da Revista Moderna, Eduardo Prado começou a colaborar 

para imprensa paulista ainda na faculdade de Direito, no jornal Correio Paulistano, dirigido 

por seu irmão.  Depois, o polemista escreve para a Gazeta de Noticias do Rio de Janeiro, 

em 1886, sobre as suas viagens, uma de suas maiores paixões. 

Eduardo Prado tinha um grande sonho desde a primeira mocidade: o 
de viajar, viajar incessantemente, para conhecer todo o planeta. 
Obtido o título de Bacharel, tratou de realizar esse sonho. Viajou, 
então, pelas cinco partes do mundo. Mas não viajou como um 
simples turista: viajou como homem que estuda e que, mesmo ao se 
divertir não cessa de estudar (Leão, M. 1944 85). 

 Sua colaboração para a Gazeta foi interrompida muito provavelmente devido às 

suas ideias, principalmente porque se colocava contra o novo regime. Com a Proclamação 

da República, não havia mais espaço no jornal carioca para o polemista brasileiro.  Após a 

interrupção da sua colaboração para Gazeta de Noticias, Eduardo Prado participou da 

Revista de Portugal, periódico cujo diretor e organizador era Eça de Queirós. Nesta 



publicação, com o pseudônimo de ‘Frederico S.’, Prado manifestava toda sua indignação 

contra a República brasileira. Os textos da Revista de Portugal foram publicados 

posteriormente como Fastos da Ditadura Militar no Brasil (1893). A Revista de Portugal 

talvez tenha sido um dos poucos veículos que se dispôs a publicar os artigos do jovem 

brasileiro, franco opositor do novo regime.  Nesse momento, o regime republicano no 

Brasil vivia um momento de maior instabilidade política, o ambiente só começaria a se 

acalmar após o governo de Campos Salles, no início do século XX.  Eça sabia bem o 

impacto dos artigos de Prado no Brasil. Vemos isto na correspondência à sua esposa, de 25 

de abril de 1890.  “Se vires Prado pede-lhe que me perdôe não lhe ter escripto do Porto, no meio 

de tantos e tão seccantes “afazerzinhos”. Os artigos d’elle têm feito sensação. O mundo político 

admira- o; e um ou outro Brazileiro que tenho encontrado implora-me que os faça cessar, para bem 

do Brasil!” (Queirós, 1951: 188). 

Podemos dizer que não só o mestre influenciou o discípulo como também o 

discípulo tinha bastante crédito junto ao mestre. Eça começara a carreira francamente 

republicano, como Antero e Oliveira Martins na época das Conferências do Casino. No 

entanto, o descontentamento com a III República Francesa e os seus equívocos 

inexplicáveis, bem como sua aproximação com a família real portuguesa – especialmente 

com a Princesa D. Maria Amélia64, sua leitora –, fizeram com que Eça resgatasse alguns 

ideais mais tradicionais, como a valorização das tradições culturais portuguesas; além de 

tencionar um retorno para uma vida menos cosmopolita, para um refúgio natural e simples 

no interior de Portugal. No texto que escreve para Revista Moderna em homenagem ao 
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escritor português, Eduardo Prado fala desse resgate de Portugal para Eça de Queirós. 

 

São longas as suas estações em frente dos alfarrabistas e nunca volta 
ele para Neuilly, sem alguma estampa portuguesa, ou alguns volumes 
de velhas coisas peninsulares, - crônicas, sermões, vidas de Santos, 
obras de mística, portuguesas ou espanholas (...). Um dia, fez vir de 
Portugal o Dicionário Bibliográfico de Inocêncio. Que diria Camilo 
Castelo Branco se soubesse? Perguntaria decerto, notícias daquele 
escritor, em quem sempre reconheceu talento, mas em quem sempre 
viu, ou fingir ver, um estrangeirado, antiportuguês (Prado, E. R. M., 
ano I, nº10, 1987: 326). 
 
 

 
Eduardo Prado foi um dos jovens estudantes de Direto de São Paulo que aprendeu a 

admirar Eça de Queirós lendo seus textos. Referia-se sempre ao autor de O Primo Basílio 

como ‘o mestre’. Prado demonstra conhecer profundamente o escritor português em seus 

hábitos e em sua tarefa diária para construir suas obras. Neste texto de Eduardo Prado, 

percebemos um Eça de Queirós organizado e metódico na concepção de seus trabalhos.  

Tôdas as tardes, das quatro às sete horas, no último andar de uma 
casa escondida entre árvores que restam do que foi o parque que os 
Orleans tiveram em Neuilly, Eça de Queirós aproxima-se da mesa 
alta, sôbre a qual estão, ao lado de um vaso cheio de flôres da 
estação, muitas fôlhas de um grande papel cuidadosamente cortado e 
dobrado, com largas margens. (...)  
Cada frase, em letra aberta e igual, sem grossuras de tinta, nem 
compilações de rabiscos, desce sôbre o papel. Entre as linhas há 
grandes claros; entre as palavras, os pontos e as vírgulas, largos 
espaços. Os grafólogos que examinavam a letra de Eça de Queirós 
dizem todos que ela revela, antes de tudo, ordem e imaginação. 
(Prado, E., R. M., 1897 – ano I, nº 10 - Homenagem a Eça de 
Queirós) 



Eça também retribui a amizade que tem por Eduardo Prado, compondo um texto em 

que não deixa de revelar que o amigo é, na verdade, o seu oposto. Agitado e agitador, 

Eduardo Prado alegrava a vida de Eça, um tímido incorrigível. O metódico e organizado 

escritor elogia a curiosidade e a capacidade de se comunicar que o amigo brasileiro possuía. 

 

Sempre toma a pena num momento de pressa social ou moral, – 
como se agarra uma espada que rechaça ou conduz. Todos os seus 
livros políticos (desde os Destinos do Brasil, perfeito estudo de 
Psicologia Social) são pois Panfletos, ainda que não se componha 
duma “folha ou folha e meia de papel, repleta de veneno”, segundo a 
famosa definição que deu ao Panfleto o lendário Artur Bertrand, 
livreiro, jurado, capitão da Milícia Nacional e homem 
excessivamente bem-pensante... (...)  
Não contei, depois de tanto contar, o seu mais cativante dom – o seu 
espírito de sociabilidade. Eduardo Prado é uma alma superiormente 
sociável. E decerto esta superioridade ressalta com brilho inegável de 
sol, pois que os amigos, os indiferentes, os que o praticam desde 
longos anos, os que o conheceram durante uma curta tarde, os que ele 
favoreceu, os que ele despeitou, os que só dele colheram carinho, os 
que só dele receberam sarcasmos, todos se juntam para afirmar que – 
pela inata alegria, pela vivacidade inventiva, pela veia cómica, pela 
abundância e delicioso humorismo da Anedota, pela simplicidade (...) 
não há mais desejável companheiro! (Queirós, 2005: 131-133) 

Sabemos que Prado era um dos mais íntimos amigos de Eça de Queirós, mas não 

sabemos por que esse polemista se tornara tão amigo do escritor.  Os textos da Revista 

Moderna nos mostram que um dos principais motivos para esta ligação talvez tenha sido 

justamente a diferença de personalidades. Eça de Queirós, apesar de célebre e conhecido, 

era mais reservado. Nos jantares preferia ouvir a falar. Não gostava de ir a nenhuma 

representação na carreira diplomática. Eça não se sentia à vontade com as homenagens 



públicas, mesmo sendo um homem público pela sua obra e pela sua carreira no exterior. O 

poeta Olavo Bilac também se refere à timidez do escritor português: “(...) nunca falava de 

si, e tinha, por assim dizer um recato e melindroso pudor de virgem” (BILAC, O. Gazetas 

de Notícias, 1900: 19).  

Bem diferente de Eça está o extrovertido Eduardo Prado, o jovem brasileiro que 

conheceu o mundo: China, Índia, Estados Unidos, Terra Santa, Egito... Prado era conhecido 

por essa natureza curiosa, ressaltada por Eça, por seu temperamento intempestivo: “rico, 

inquieto de alma e de imaginação” (Leão, 1955: 85). Além disso, era um grande andarilho; 

viajara bem mais do que Eça e conhecia lugares onde o escritor português jamais esteve. 

Coelho Neto, um dos seus amigos, refere, jocosamente, que, se não fosse a precocidade de 

sua morte e suas ideias até certo ponto conservadoras, Eduardo Prado chegaria à 

Presidência da República65.  

Nas inúmeras viagens, Eduardo Prado fazia questão de estar em contato com as 

diversas culturas, religiões, hábitos, de todos os povos que conhecia; era o Fradique sem 

fradiquices, era o Jacinto, sem a sua melancolia, e fora, talvez, a inspiração para ambos os 

personagens queisorianos.  

Eduardo Prado era admirado por Eça talvez justamente pela diferença de 

personalidade, pela inconsequência de suas atitudes, o que fazia com que Eça referisse, em 

sua correspondência, o fantástico Prado, o quimérico Prado, ou simplesmente, o nosso 

Prado. Nos últimos anos de vida do escritor português, quando Prado chegava a Neuilly, 

era sempre uma aventura. Prado o fazia sair, inventava passeios, enchia a vida do 
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introvertido, e já bastante doente, escritor português. Era a famosa ‘pradização’, que tanto 

devia aturdir Eça, que chegou a inventar o adjetivo ‘prádico’ exclusivamente para tratar do 

amigo: ‘Prado casado perde toda a graça prádica’. 

Eduardo Prado podia parecer um dândi, um viajante sem objetivo e sem destino; um 

homem abastado que nada fazia e vivia de gastar o dinheiro da família nas inúmeras 

viagens; além de sustentar uma vida de excessos em Paris – inclusive um mordomo inglês. 

Mas o dandismo de Prado era apenas aparente. Em seu texto “As três imagens de  Eduardo 

Prado”, Mucio Leão nos explica: 

  
Eduardo Prado, foi (ou pelo menos, deixou essa tradição) o brasileiro 
mais elegante de seu tempo, aquele que soube viver mais em 
harmonia com um tipo ideal de homem mundano, tipo sem dúvida 
romântico, e até absurdo (...) E o mais famoso e o mais ilustre de seus 
amigos, Eça de Queirós, tomou-o como modelo dos personagens de 
maior requinte. (Leão, M., 1944: 91). 

 

Segundo Motta Filho “o dandismo de Eduardo era uma espécie de Baudelaire às 

avessas. Era sem conflitos, uma vontade de ser cada vez mais natural. (...) O seu realce 

vinha da sua personalidade. Seria assim, rico ou pobre” (Motta Filho, 1967: 128).  

Prado possuía essa natureza agitada, queria fazer muitas coisas, tinha muitos ideais, 

mas a sua escolha política esterilizou, de certa forma, a ânsia ‘prádica’ de produzir, de fazer 

alguma coisa. Realmente conheceu o mundo, suas culturas e suas diferenças, desfrutou do 

que a moderna civilização poderia lhe dar. Mesmo defendendo politicamente posições 

aparentemente mais conservadoras, gostava de ter todos os modernos inventos que surgiam. 

Certa vez chegou à casa de Eça com um velocípede: “Prado, sempre fiel – e com o 

calembour horrivélmente desenfreado. Parte, creio eu, nesta semana para o Brasil e 



aproveitou estes últimos dias, antes da partida, para começar a dar lições de velocípede!” 

(Queirós, 1945: 206). Eduardo Prado queria ser natural sem abrir mão dos inventos e 

criações da modernidade, como Jacinto, personagem de A Cidade e as Serras. Era, assim 

como o seu amigo português, o mais europeu dos nacionalistas. Vivia para este intuito: 

queria experimentar tudo o que mundo moderno oferecia, e aproximar a pátria desta 

modernidade.  Para Coelho Neto, exemplo desta geração: “Eduardo Prado era o poeta da 

Pátria – o seu sonho era modelar a terra paternal e aperfeiçoar o homem. (...) Mais se acendia o 

desejo de trabalhar e coligir belezas e utilizar exemplos e observações para sua obra, como se 

quisesse refazer a Pátria com as maravilhas da antiguidade e com o conforto da vida moderna” 

(1944: 87) 

Não era esta também a intenção de Jacinto em A Cidade e as Serras? Não seria este 

também o principal objetivo da Revista Moderna. É através desta tentativa de aproximar os 

leitores das novidades do Velho Mundo que Prado sai do que poderíamos considerar um 

perfil conservador. “O conservador (...) não se aplicava de modo algum a ele, que 

acreditava no progresso, na máquina, nos inventos, nas possibilidades humanas”, 

(Casasanta, 1967: 129).  

Assim como Jacinto, Eduardo Prado demoraria a perceber que na Serra as 

‘invenciocines’ modernas não serviriam para mudar muita coisa. O continente europeu 

exemplificava bem esse paradoxo, pois, mesmo com tanto desenvolvimento econômico, a 

violência e a intolerância cresciam cada vez mais. A Europa em crise caminhava a passos 

largos para uma guerra.  

Sua participação na Revista Moderna nos revela que era um profundo conhecedor das 



terras e da história do Brasil. Fazia também questão de prestigiar as personalidades 

brasileiras, como, por exemplo, o Barão do Rio Branco, um dos seus grandes amigos. No 

artigo dedicado a Rio Branco66, publicado no nº 11 da Revista Moderna, faz uma 

homenagem, ressaltando que Rio Branco era uma ilustre personalidade brasileira da época.  

 

No Barão do Rio Branco encontra-se essa rara superioridade: a de 
ser, por herança e por educação, um homem voltado, exclusivamente, 
às cousas da Pátria. Por esse lado, o Barão do Rio, vivendo n’uma 
época em que toda parte presa o interesse coletivo e nacional parece 
diminuir a cada dia mais diante das paixões e das comodidades de 
cada um, constitui uma individualidade fora do seu tempo.(...)  
Sobre qualquer assumpto brasileiro o Barão do Rio Branco tem 
sempre, n’alguma gaveta, a última palavra. Uma vez, obrigado por 
uma promessa, e instado, escreveu em quinze dias a admirável 
Esquisse de l’Historie du Brézil  que só os conhecedores da nossa 
História podem apreciar devidamente. (Prado, E., R. M., 1897: 43) 

 

Eduardo Prado também era um dos responsáveis por assinar a coluna de “Livros 

Novos” da Revista Moderna. Os seus artigos para a coluna surgiam sempre quando o autor 

era brasileiro e/ou o assunto do livro era o Brasil. Rio Branco é reverenciado por Eduardo 

Prado por seu conhecimento das coisas brasileiras. Pois bem: Prado era o verdadeiro Rio 

Branco da Revista Moderna, profundo conhecedor que era da História e da Geografia 

Nacional67. Nesses textos, revelava-se um crítico consciente da importância da sua terra e 

de seus autores, não só mostrando que conhecia o Brasil política e fisicamente, como 

também valorizando a sua literatura e os seus autores.  
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No nº 7 da Revista Moderna, Eduardo Prado faz uma crítica ao jovem autor de 

L’Ouivre Internacionale, que pretende, nessa obra, esclarecer os problemas sociais do 

Brasil (e do mundo!), apontando as causas do atraso brasileiro. Eduardo não só ironiza a 

tentativa ousada do autor, como também ressalta que este desconhece a literatura de seu 

país: “o problema modérno é singularmente simplificado pelo Sr. Magalhães Lima. Para 

resolvê-lo, é preciso fazer triumphar o federalismo, o socialismo e o feminismo [p.13] e 

para isso é preciso que todos os intellectuaes estejam de acordo (...)” (Prado, R.M., 1897: 

206).  

Tractando do Brasil o Sr. Magalhães Lima diz que “os annos 
decorridos de 1852 a 1890 constituiram um periodo de marasmo 
intellectual para o Brasil occupado então com as guerras exteriores” 
(...) Naquelles trinta e oito annos floresceram os nossos melhores 
poetas Gonçalves Dias, Magalhães, Porto-Alegre, Casimiro d’Abreu, 
Varella, Castro Alves, nesse periodo Alencar, Macedo e B. 
Guimarães, escreveram os seus romances (...). 

 

Após derrubar uma a uma as teses desenvolvidas por Magalhães Lima, Eduardo 

Prado termina sua crítica ironicamente, bem ao estilo do amigo português: “Ainda não é 

desta vez que ficou resolvido o velho problema da felicidade dos homens” (Prado, R. M., 

1897: 206).  

No nº 19 da Revista Moderna, Prado tece inúmeras críticas ao livro de Bruno 

denominado Brasil Mental. Prado não poupa o autor, por considerar que lhe falta 

conhecimento real da vida brasileira. No texto, pode-se ver um Eduardo Prado polemista 

irônico e um nacionalista extremado. O leitor certamente associará este texto aos de 



Ramalho e Eça da década de 1870: 

 
O lado sympathico deste livro é muito trabalho que custou ao auctor. 
É um livro de trabalho, para o auctor e para o leitor (...). O Sr. Bruno 
cita bem quinhentos auctores sobre os mais variados assumptos mas 
em todo livro não há uma linha de observação ou conceito 
interessante sobre o Brasil. (...) O Sr. Bruno diz que a má collocação 
de pronomes no Brasil vem da mistura de raças. Infelizmente quando 
as raças têm de se misturar não consultam os grammaticos; 
misturam-se por amor da sua conservação e por impulsos menos 
ethereos e scientificos. (Prado, R. M., 1898: s.p.) 

 

Prado ficou mesmo conhecido no nosso país por uma obra singular: A Ilusão 

Americana, em que desenvolve suas ideias contra a República norte-americana. Neste livro, 

a federalização dos Estados brasileiros é apontada como o maior dos males para o Brasil: 

“(...) não há razão para querer o Brasil imitar os Estados Unidos, porque sairíamos da nossa 

índole, e, principalmente, porque já estão patentes e lamentáveis, sob nossos olhos, os 

tristes resultados desta união” (Prado, 2001: 131).  

A Ilusão Americana é censurada pelo governo de Marechal Floriano, tendo sido 

apreendido logo após seu lançamento (1893). Prado defende a ideia de que a influência da 

República norte-americana sobre as repúblicas latino-americanas era fatal, primeiro porque 

estas jovens repúblicas estavam associadas ao autoritarismo militar, que agradava, 

principalmente, aos interesses norte-americanos. 

 
O México deprime, oprime e tem, por vezes, invadido a Guatemala, 
que tem sangrentíssimas guerras com a República de Salvador, 
inimiga rancorosa da Nicarágua, feroz adversária de Honduras, que 
não morre de amores pela República da Costa Rica. A embrulhada e 
horrível história de todas estas nações e um rio de sangue, um 



contínuo morticínio. E onde fica a solidariedade americana, onde a 
confraternização. (Prado, E., 2000: 13) 

   

Para ele, esta aproximação com os norte-americanos representava o afastamento do 

que eles entendiam como fundamental para o desenvolvimento do Brasil: o vínculo com as 

tradições europeias, principalmente com as tradições lusitanas. Eça explica a paixão que 

Eduardo Prado tinha por Portugal. 

 
Também o culto do passado se revela, em Eduardo Prado, pelo seu 
carinho quase filial ao velho torrão lusitano. Poucos portugueses 
amarão Portugal com um amor tão inteligente e crítico, em que não 
entra sentimento atávico, e que todo ele nasce da observação, da 
comparação, dum estudo atento feito por meio de jornadas, depois 
completado por leituras. (...). 
Porque a afeição de Prado por Portugal é o complemento natural do 
seu amor ao Brasil (...). (Queirós, 2005: 127-128) 

 

É, portanto, deste culto a Portugal que surge o patriotismo de Eduardo Prado. Para o 

autor de A Ilusão Americana, o melhor para o Brasil seria a manutenção dos vínculos com 

as origens europeias: “O Brasil seu era aquele feito pelo passado, pelos costumes, pela 

tradição, pela monarquia. A República, portanto, é que estava comprometendo o nome do 

Brasil, ao sair dessa órbita” (Motta Filho, 1967: 108).  

 Em um dos seus textos para a Revista Moderna, intitulado “O Natal de Voltaire” 68, 

Prado não deixa de ironizar o mundo positivista em que os seus amigos acreditavam, o 

mundo sem Deus, propagado pelo filósofo francês do século XVIII. 
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Os filhos d’aquelle século chamado scéptico eram, na realidade, 
profundamente crentes e devotos: tinham a crença firme de que 
estava acabado o christianismo e só reverenciavam aquelle que lhes 
tinha ensinado a nada mais venerar. E Voltaire tinha a certeza que lhe 
dava, o seu inaudito triumpho pariziense, de que a sua philosophia 
estava definitivamente victoriosa (...). Cento e vinte annos depois, os 
netos e bisnetos do voltarianismo não sabiam onde estavam os ossos 
d’esse vencedor de Deus. (Prado, R. M., 1898: 392) 

 

O mundo idealizado por Eduardo Prado foi também o mundo que a geração de Eça, 

de certo modo, pretendeu derrubar: o mundo católico, monárquico, pautado numa literatura 

realista. Sua tese antirrepublicana, A Ilusão Americana, apresenta preceitos muito mais 

próximos dos ideais da escola romântica, como, por exemplo, a tese defendida por Garrett 

em Portugal na Balança da Europa. É importante, no entanto, ressaltar uma diferença, 

Garrett acreditava que a República poderia ter sucesso, principalmente nas nações mais 

‘jovens’ da América. Todavia, Garrett não chegou a presenciar a proclamação do novo 

regime no Brasil. Já Eduardo Prado pôde sentir o peso da República brasileira e justamente 

no seu período de maior instabilidade, durante os governos de Floriano e Prudente de 

Moraes, com as perseguições, as fugas, a censura e o exílio. Para ele a chegada desses 

novos ideais não mudou em nada a situação brasileira. Por isso, Prado via no resgate dos 

valores passados a solução para a crise no Brasil. Além disso, o fim da Monarquia brasileira 

era, para ele, um corte fatal com a tradição portuguesa. Prado não admitia perder o vínculo 

com a cultura secular de Portugal.  

Mesmo a forte amizade entre Eduardo Prado e Eça de Queirós não foi capaz de 

sustentar a permanência do jornalista brasileiro como colaborador da Revista Moderna. Sua 

colaboração se encerra no nº 22 do periódico, justamente o número feito em sua 



homenagem. Eduardo Prado se afasta, coincidentemente, na primeira homenagem ao 

recém-eleito presidente civil Campos Salles.  

Em nota editorial, no nº 25, M. Botelho esclarece ao leitor os objetivos da revista, o 

que, de certo modo, parece ser uma tentativa de justificar a foto de capa com o novo 

presidente do Brasil. Na nota editorial, o diretor da revista alerta para a liberdade de 

expressão de todos os colaboradores do periódico e para o fato de que a revista não se nega 

a propagar qualquer ideia; além disso, faz questão de acenar para mudanças formais na 

revista, como o tamanho e o número de páginas. Tais mudanças, de acordo com M. 

Botelho, foram feitas exclusivamente para agradar ao leitor. 

 
Uma publicação como a Revista Moderna é um vasto campo aberto a 
todas as intelligencias da sua pátria, mas suas manifestações são 
diversas; uma obra nacional – seja-nos permittido dizer – a qual cada 
um pode trazer o concurso de suas idéias conquanto que sejam 
originaes e uteis. Não existe nas nossas columnas o menor 
exclusivismo e com prazer receberemos todos aquelles, que 
dignamente nos quizerem auxiliar. (M. Botelho, R. M., 1899 – Nota 
Editorial) 
 

 
Até o nº 25, a Revista Moderna jamais fizera menção a um Presidente da República 

que não fosse Félix Faure, o presidente da França. As homenagens políticas tinham sido 

dedicadas à nobreza europeia, como o número 2 (em homenagem à rainha Vitória) e o 

número 13 (em homenagem à rainha de Portugal, D. Maria Amélia), além das inúmeras 

referências aos ministros, aos príncipes, às princesas, aos condes, às condessas, aos duques, 

aos grão-duques de diversos países. A partir deste número, outras figuras republicanas vão 

ocupar as capas da Revista Moderna, como o Marechal Duque de Caxias.  



Talvez, inicialmente, por ter como colaborador o antirrepublicano Eduardo Prado, a 

revista não quisesse abrir espaço para as personalidades ligadas à República. Devemos 

salientar também que, a esta altura (nº 25), a revista já está perto das últimas edições (a 

última será a de número 29), e mesmo com todo esforço antirrepublicano de Eduardo 

Prado, a República brasileira se consolidava cada vez mais. Eça de Queirós já se encontrava 

bastante doente, e o dinheiro de M. Botelho parecia ter acabado. A revista passa a ter, ao 

final, edições cada vez mais simples e enxutas. A Revista Moderna, nesse momento, 

tornava-se uma empresa cara e sacrificante para seus editores.  

Eduardo Prado decide permanecer na Europa com os amigos portugueses. Eça 

morre em Paris, em agosto de 1900. Um ano depois, de passagem pelo Brasil, em agosto de 

1901, Eduardo Prado, provavelmente já com a febre amarela, morre em sua terra natal, na 

fazenda do Brejão, interior paulista. Como o personagem queirosiano, o viajado Eduardo 

Prado retorna a sua ‘Serra’, não para modificar sua terra, mas para morrer nela. Machado de 

Assis, contemporâneo de ambos, escreve um belo artigo por ocasião da morte de Eduardo 

Prado, em que destaca a intensa amizade entre o autor português e o polemista brasileiro:  

 

Conta-se que ele chorou, quando morreu Eça de Queirós. Agora, que 
ambos são mortos, alguém que imaginasse e escrevesse o encontro 
das duas sombras, à maneira de Luciano, daria uma curiosa página de 
psicologia. As confabulações de tais espíritos são dignas de memória. 
Sterne escreveu que “um dia, conversando com Voltaire...” e 
imagina-se o que diriam eles. Imagina-se o que diriam, todas as 
noites, Stendhal e Byron, passeando no solitário foyer do Teatro 
Scala. Quando Montaigne ouvia as histórias que Amyot lhe ia contar, 
podemos ver a delícia de ambos e admitir que as visitas continuam no 
outro mundo. Assim se podia dizer do Eça e do Eduardo, por um 
texto que exprimisse o talento, o amor das cousas finas e belas, e, 



enfim, a grande simpatia que um inspirava ao outro. (Machado de 
Assis, 1961: 258-259) 

 

 

 

 3.3 – Magalhães de Azeredo69: o religioso imortal 

 

 

Magalhães de Azeredo70 assim como Eduardo Prado, foi um dos principais 

colaboradores da Revista Moderna. Sua colaboração inicia-se no segundo número da 

publicação, com o artigo “Canonização”, e encerra-se no último número (nº 29), com um 

artigo sobre “Affonso Celso”. Este jovem poeta foi, portanto, um dos que mais participaram 

da revista. 

O primeiro texto de Magalhães de Azeredo, intitulado “Canonização”, trata das 

festas no Vaticano a respeito da canonização de dois santos: São Pedro Fourier e São 

Zaccharias. Nesse artigo, Azeredo aborda a crise do catolicismo no final do século XIX, 

que tenta manter-se de pé por meio das canonizações e beatificações. Azeredo, nesta época, 

exercia a função de diplomata na Itália (Roma).  

Mesmo católico, depositando sua confiança na religião, fala com certo sarcasmo, 

tanto das festas litúrgicas quanto do século que terminava. O final do século XIX não era 

                                                 
69 �  Artigos de Magalhães de Azeredo para a Revista Moderna: “Canonização” (nº 2); “A Yara” (nº 4); 
“A Avó” (nº 6); “O ar de Família” (nº 7); “Livros Novos” (nº 8); “Machado de Assis” (nº 9); “Eça de Queiroz” 
(nº 10); “A Serra do Rei” e “Noite de Inverno” (nº 12); “Peregrinação a Mecca (nº 18); “Vela Branca” (nº 19); 
“Soror” (nº 22); “Hino a Louie Fuller” (nº 26); “A Garrett” (nº 28); “Affonso Celso (nº 29).  
 
70  Ver anexo, imagem 24. 



somente um momento de descrédito na religião, mas também de descrença nos ideais 

disseminados pelo próprio século, como a crença na Ciência e na Razão. A perda da fé 

católica era também a perda de mais uma das premissas românticas que construíram o 

século. 

Ao expirar do século, como para dizer que não morrerá com elle, a 
Egreja Catholica acaba de celebrar uma d’essas resplandecentes e 
memoráveis festas litúrgicas, que na edade media teriam a 
importância de acontecimentos universaes (...). A sciencia, a arte, a 
política, já  tem os seus santos leigos, que a opinião, e depois história, 
nos impoem mais ou menos definitivamente; e o culto a Humanidade 
não é outra coisa senão moderna transformação philosophica de uma 
instituição religiosa e antiga. (Azeredo, M., R. M., 1897: 45) 

 

Magalhães de Azeredo viveu grande parte da sua vida na Europa, mais precisamente 

em Roma (onde morreria), e fez parte do grupo de intelectuais que fundou a Academia 

Brasileira de Letras (ABL). Muito próximo a Machado de Assis, foi o mais jovem sócio-

fundador da ABL, com apenas 24 anos e o que mais viveu, morreria aos 91 anos em Roma, 

em 1963. Azeredo se correspondeu intensamente com o autor de Brás Cubas. Em muitas 

dessas cartas, o jovem poeta fala a Machado da novidade que era a Revista Moderna71. 

A primeira referência feita em correspondência a Machado a respeito da Revista 

Moderna data de 6 de julho de 1897, dois meses após o primeiro número da publicação, 

quando Azeredo parte de Roma para Paris e se estabelece nos Champs Elysées, bem 

próximo, portanto, de onde residiam os intelectuais brasileiros e portugueses que 

organizaram a revista. Foi de lá que Azeredo participou ao amigo o surgimento da nova 

publicação. 
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Vejo aqui com muita freqüência o ilustre romancista Eça de Queiroz, 
que, como já sabe, o tem em grande apreço. Agora se fundou para o 
Brasil e Portugal um periódico – a Revista Moderna – que pela sua 
elegância e factura, pela impressão, pelas ilustrações rivaliza com as 
melhores de Paris e é verdadeira novidade na nossa língua. O 1º 
número que já deve ter recebido traz um lindo conto do Eça, o 2º 
trará outro; já prometi um para o 3º. A redação deseja vivamente 
publicar um conto seu, meu querido Mestre, e me encarregou de lh’o 
pedir. Espero que mo mandará, e como ele deve ser ilustrado, fará o 
favor de marcar os trechos – três ou quatro – a que se devem referir 
as ilustrações. (Virgilio , 1969: 114) 

  

 Machado não só recebe bem a revista como confirma sua participação, o que, 

entretanto, não ocorre. Além disso, pode-se ver já delineada uma admiração recíproca entre 

Eça de Queirós e Machado de Assis, algo que grande parte da crítica parece desconhecer. 

Muito se fala da polêmica entre Machado e Eça, devido à crítica de Machado aos romances 

de Eça, em 1878. Entretanto, as críticas feitas foram dirigidas somente a O Primo Basílio e 

a O Crime do Padre Amaro. No decorrer da carreira, os escritores foram cedendo lugar à 

admiração recíproca. Tal admiração se pode entrever nesta carta de Machado em resposta a 

Azeredo: 

Também recebi, mandados pelo editor, dous números da Revista 
Moderna, que me pareceram, literariamente e materialmente, muito 
bem feitos. Os dous contos de Eça de Queiroz, A Perfeição e José 
Matias são lindos. Pede-me um, em nome da redacção, mandar-lh’o-
hei logo que possa. Ando em divida com a Revista Brasileira, e 
divida por falta de tempo e sobra de cançasso. (Virgílio, 1969: 122) 

  

 Apesar do ânimo de Machado em escrever para a revista, tal promessa não se 

conclui. Machado demonstra admiração pelos contos “A Perfeição” e “José Matias”, que, 



curiosamente, são os mais enigmáticos de Eça, em tudo muito semelhantes aos de 

Machado. Neste momento, o escritor brasileiro reclama bastante ao amigo do cansaço e da 

doença, algo que lhe afligia e realçava a sua velhice: 

 

Cá o invejo de longe. Eu meu caro amigo, pelo avanço dos anos, e 
por razões não menos melancholicas, creio que irei deste mundo sem 
ver essa outra parte delle, que continua a attrair os jovens do meu 
tempo e continua a attrair os de hoje. Não sei o que serão hoje essa 
Veneza e essa Verona, que trouxeram para o finado romantismo a 
immortalidade de Shylock e de Julieta e Romeu. (Virgílio, 1969: 109) 

 
 

 Em outra correspondência a respeito da Revista Moderna, Azeredo pede que o 

Mestre receba um administrador (Godefroy), responsável pela revista, além de pedir 

também que o amigo ajude na divulgação do periódico no Brasil. 

 

Já em carta permutamos as nossas impressões sobre a Revista 
Moderna; justamente o administrador d’ella, que vae ao Brasil tratar 
de interesses da publicação, o Sr. Godefroy, lhe entregará estas letras. 
Eu lh’o recomendo e peço que o ajude quanto puder na propaganda 
do magnífico periódico, que realmente merece o auxílio de todas as 
pessoas de bom gosto – e muitas há felizmente entre nós. Agora estou 
collaborando effetivamente na Revista, e com freqüência, como já 
terá visto. (Virgílio, 1969: 126) 

  

 

 Em novembro de 1897, Magalhães de Azeredo escreve a Machado e aborda a sua 

efetiva participação, bem assim a homenagem feita a Machado na Revista Moderna. É este 



texto, intitulado “Machado de Assis” (nº 9) 72, que constitui uma das mais belas e completas 

críticas ao autor de Brás Cubas, feita por um contemporâneo. Azeredo mostra-se 

preocupado, não só em homenagear Machado, como também tenta captar o ‘espírito’ e o 

‘estylo’ do autor, valorizando, assim, sua literatura.  

 

Também foi gradativamente que na prosa se desenvolveu a sua indole 
de maravilhoso humorista, que no Braz Cubas attingiu o summo grão 
de originalidade e independência. Os prenuncios de tal pendor apenas 
se lhe adivinham nos primeiros contos e romances pela preocupação 
psychologica e moralista; mas ainda os caracteres humanos lhe 
fornecem antes recursos dramaticos para o enredo e o desenlace da 
acção que estimula para o exercicio da sua magistral ironia. 
Essa flôr amarella e morbida do desencanto, sem dúvida uma fórma, 
e das mais requintadas, da sabedoria, só pode ser, num individuo ou 
num povo, resultado de longo cultivo, de complicada evolução. 
Como se engendrou e desabrochou ella no espirito de Machado de 
Assis? Para a sua alma, delicadamente, angustiosamente sensível, 
tanto como reflectida e analysta, a experiência deve ter caminhado 
depressa. Ora, no espectaculo da realidade, dois phenomenos capitaes 
sobretudo o impressionam, quando elle considera o homem face e 
face com a natureza a que pertence: um é sua pequenez, a sua quase 
nullidade como factor na ordem ordem universal, sujeito qual está 
sempre a um encadeamento de leis que não formula a seu talante e 
não póde suspender ou obrogar; outro é a sua insignificância mesmo 
no fôro intimo, tantas causas conhecidas e desconhecidas concorrem 
para lhe enfraquecer o livre arbitrio até nos minimos actos. ( Azeredo, 
M.,  R. M., 1897: 269)73 

 

 Machado já era, tanto quanto Eça de Queirós, um nome célebre para a 

intelectualidade brasileira e portuguesa. Magalhães de Azeredo sempre se reunia aos 

mestres para com eles aprender sobre Arte: na França, estava perto de Eça de Queirós; no 
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Brasil, perto de Machado de Assis. Seria importante ressaltar que, no Brasil, Machado 

inaugura as primeiras reuniões da ABL, ao mesmo tempo em que a Revista Moderna surge, 

em 1897. Não era só em Neuilly que os artistas se reuniam com o propósito cultural; no 

Brasil, Machado criou uma Academia, que se propunha inicialmente a tratar dos autores e 

da literatura nacional. Na Revista Moderna, reuniam-se os intelectuais que formavam os 

‘Vencidos’ e os artistas que formaram a ‘Academia Brasileira de Letras’. Desse modo, 

formava-se, uma geração que tinha dois grandes nomes, no seu tempo e para além dele: Eça 

e Machado. Magalhães de Azeredo era um desses jovens que pôde ter contato com os dois 

mestres da literatura em língua portuguesa:  

 

A Revista Moderna tem trazido freqüentes escriptos meus; o ultimo 
numero, de que conto enviar-lhe um exemplar por este correio, para 
que mais depressa o receba, é-lhe especialmente dedicado, trazendo o 
seu retrato na capa e em folha separada, e um estudo que tive o 
immenso gosto de escrever a seu respeito. (...) Neste ensaio da 
Revista Moderna, como verá, ainda me foi forçoso condensar e 
syntethisar muito as minhas observações; (...) O Domício da Gama, 
que vejo aqui com freqüência, e que é um fino espírito e muito seu 
admirador, me pede que lhe transmita muitas lembranças, e Eça de 
Queiroz me encarrega de mandar-lhe um grande abraço espiritual; 
não imagina que sympathia e que enthusiastico apreço elle manifesta 
a seu respeito. (Virgílio, 1969: 127-128) 

 
 

 Nesta carta, Azeredo não só destaca seus trabalhos para a revista, como também se 

refere aos amigos em comum: Domício e Eça. Muito provavelmente Magalhães teve 

contato com Eça de Queirós através de Domício da Gama. Em resposta ao amigo, Machado 

agradece a crítica feita em sua homenagem, envia recomendações a Domício, e retribui 

afetuosamente o carinho do escritor português que outrora fora tão criticado por ele. 



Machado revela a Azeredo que outra crítica lhe fora bastante impactante, por motivos 

contrários, naquele mesmo momento, a de Silvio Romero. A carta data de 7 de dezembro de 

1897: 

 

Ao mesmo tempo em que a Revista Moderna, aparece aqui um livro 
do Sylvio Romero, com o meu nome por título. É um estudo, ou 
ataque de notícias publicadas, como dizem pessoas que ouço. Vejo 
que o autor foi injusto comigo não exprimo conclusão minha, mas a 
própria afirmação dos outros; eu sou suspeito. O que parece é que me 
espanca. (...) Agradeço e retribuo as recomendações do Domício da 
Gama; assim também o abraço espiritual do Eça de Queiroz, cujo 
grande talento tem aqui a admiração de todos, moços e velhos. Adeus 
meu querido amigo. (Virgílio, 1969: 130-131) 

  

 Após a homenagem feita por Azeredo a Machado de Assis na Revista Moderna, é a 

vez da mesma revista, no número seguinte (nº 10), fazer uma homenagem ao escritor 

português Eça de Queirós. E mais uma vez Magalhães de Azeredo demonstra sua 

admiração pelo escritor português, sem deixar de citar o mestre brasileiro. 

 

E com egual vontade quantos homens de lettras brasileiros o 
celebrariam hoje! Por que elle na minha pátria é tão lido e prezado 
como na sua própria. E pelo Brazil se interessa também 
extremamente; quantas vezes lhe ouvi dizer que o seduzira um 
passeio às nossas terras de perpetua primavera verde envolta em ether 
perpetuamente azul e luminoso! Os que lá trabalhavam pelas eternas 
bellezas, segue-os de longe, como bons companheiros de lide e 
defensores da mesma causa a que tem votado existência toda. 
Machado de Assis, Coelho Netto, Olavo Bilac, e outros ainda, têm 
nelle um admirador caloroso, que não perde ocasião de os louvar. A 
propósito d’isso citarei um caso muito curioso e engraçado. Quando 
foi proclamada a República no Brazil, Eça de Queiroz, cuidando que 
lá, como em Portugal, à eminência litteraria correspondesse sempre a 
influencia política, espantava os seus amigos brasileiros, 



perguntando-lhes com ânsia: mas, no meio de todo este movimento, 
que diz que faz Machado de Assis? (Azeredo, M., R.M., 1897 – 
Homenagem a Eça de Queirós)74 

 

 Nesse mesmo número da publicação, as primeiras páginas são dedicadas a um 

folhetim de Eça, que não passa despercebido por Machado – A Ilustre Casa de Ramires. A 

crítica corrosiva feita a Eça por ocasião da publicação de O Primo Basílio cede espaço a 

uma outra; dessa vez, uma crítica elogiosa: 

 

Começamos aqui a ler a Ilustre Casa de Ramires, que promete ser 
(academicamente falando) um novo florão para o nosso Eça de 
Queiroz. A arte com que está posta, desenhada e pintada a principal 
figura é realmente admirável, e não é preciso falar particularmente da 
língua e do estylo, que faz parte della. A revista moderna tem se 
pouco a pouco imposto, e merece recompensa do esforço, que é 
grande. (Virgílio, 1969: 137) 

  

 Parece ser Magalhães de Azeredo o amigo em comum de Machado e Eça. Em suas 

correspondências, Azeredo leva a Machado considerações de Eça de Queirós e até mesmo 

discorre sempre sobre o apreço que o autor de O Primo Basílio tinha por Machado. Eça 

gostava de ler tudo o que saía da pena do escritor carioca, gostava de ler Brás Cubas alto, 

principalmente o capítulo do delírio, que sabia de cor75.  Da parte de Machado, a admiração 

parecia ser verdadeira. Pelo menos é isso que nos revelam as cartas enviadas a Azeredo. O 
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encontro pessoal, entretanto, nunca foi possível. Magalhães de Azeredo, de certa forma, foi 

o mediador desses dois escritores, fez o que pôde para reuni-los, ao menos ‘literariamente’. 

 A amizade entre Azeredo e Machado foi, na verdade, concretizada por essa farta e 

constante correspondência. Mesmo assim, separados por um oceano, um parecia 

compreender o outro perfeitamente. Azeredo pedia sempre ao ‘Mestre’ que lesse suas obras 

e, quase sempre, que desse a sua opinião a respeito de tudo, não só de questões literárias, 

como sobre o caso Dreyffus e a guerra entre Cuba e Espanha, por exemplo. Machado, 

angustiado com o passar dos anos e a chegada da velhice, se apraz em manter contato com 

os jovens.  

 

A estes extremos chegou a cegueira cruel dos Hespanhoes em Cuba; 
e os Estados Unidos, que sabem combinar a ambição com a caridade, 
aproveitam a ocasião para intervir. Eu não tenho muita fé na moral 
dos E.U, mas é certo que nesta questão, com intuitos claros ou 
obscuros, estão com a boa causa; a independência de Cuba é 
indispensável. Teria muito ainda que dizer-lhe; sobre os processos 
Dreyfus, por exemplo. (Virgílio, 1969: 146)  

 
 

Sobre o texto que Azeredo faz em homenagem ao amigo carioca, Machado demonstra 

muita satisfação, revelando que o poeta conseguiu, no artigo da Revista Moderna, expressar 

processos ‘estheticos’ e até mesmo as suas ‘deficiências’. 

 

Quer saber se o artigo da Revista Moderna interpretou bem o meu 
temperamento, as minhas opiniões e os meus processos? (...) O meu 
pessimismo é esse mesmo que alli analysa. Sobre os meus processos 
litterarios creio também não ter de divergir, salvo sempre o que 
implicar louvor em boca própria. Por exemplo, é certo que sou parco 



em descrições; e, quanto aos quadros naturaes, raro achará nos meus 
livros. Não é, relativamente a estes, que eu não receba a esthetica que 
elles dão, é a minha preocupação exclusiva do homem que toma o 
papel todo nos meus escriptos; mas talvez esteja disfarçando com isto 
uma virtual incompetência technica. (Virgílio, 1969: 138) 

 

 O mais jovem sócio-fundador da ABL e colaborador da Revista Moderna passou a 

vida longe de sua terra, como muitos de seus amigos. Magalhães de Azeredo pôde ver e 

sentir o transformar do século, diferente de seus dois grandes mestres, que morreram antes 

que as grandes mudanças acontecessem efetivamente – a Arte Moderna, as luzes elétricas, 

os automóveis que tomavam as ruas, a 1ª e a 2ª grandes guerras mundiais –; enfim, pôde 

viver o que o final do século XIX parecia prever.  

 

 

3.4 – Domício da Gama ’76: as ideias claras de um gentleman. 

 

 O brasileiro Domício da Gama77 foi outro dos grandes nomes que figuraram como 

colaboradores da Revista Moderna, participando desde a estreia até o seu penúltimo 

número (nº 28). 

Domício, assim como seu amigo Eça de Queirós, sempre foi um homem público: foi 

também colaborador da Gazeta de Notícias em Paris e, posteriormente, secretário do Barão 
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Chavannes” e “Nicolau Facchinetti” (nº 25); “Miss Epaminandas” (nº 26); “O Duque de Caxias” (nº 27); 
“Belmiro de Almeida” (nº 28).  
 
77  Ver anexo,  7.4 - imagem 26. 



do Rio Branco, que o iniciou na carreira diplomática. Assim como Eduardo Prado, Domício 

era um dos brasileiros que frequentava a casa de Eça de Queirós, e em 1890 foi com Eça, 

Prado e Bilac à inauguração do monumento a Flaubert. Muito provavelmente conhecera 

Eça de Queirós em 1888, por intermédio de Rio Branco, quando fora redator da Gazeta, 

muito provavelmente nas mesmas rodas intelectuais em que se reuniam os outros 

colaboradores da revista. Eça chamava carinhosamente o amigo de “mulato cor de rosa”78. 

Domício da Gama, mesmo tendo alcançado a carreira diplomática, diferente de 

Eduardo Prado e M. Botelho, nunca pertenceu à elite cafeeira. Seu pai, um pequeno 

proprietário rural, investiu na educação dos filhos, fazendo com que estudasse engenharia 

no Rio de Janeiro. Domício não se formou em engenharia e enveredou cedo para as letras; 

logo contribuiu para o Jornal do Commercio (RJ), mas foi a amizade que teve com Rio 

Branco que o alçou às rodas intelectuais de Neiully, como destaca Afrânio Peixoto. 

 

Sua grande ‘chance’ foi conhecer o Barão do Rio Branco, 
ingressando no cenáculo boêmio-literário Os Vencidos da Vida, de 
que eram fundadores Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Bulhão Pato 
e o nosso brasileiro paulistíssimo Eduardo Prado. (...) O Barão do Rio 
Branco estimou-o como filho: abriu-lhe o lar, fê-lo seu secretário 
particular (até morrer) e iniciou-o na carreira diplomática, pensando 
torná-lo seu sucessor. (2001: 17) 

 

Não fosse Eça publicar Os Maias naquele ano de 1888, poder-se-ia dizer que o 

personagem Kraft fora inspirado no colega brasileiro. Domício da Gama era reconhecido 

entre os amigos pela elegância e pelo apuradíssimo senso crítico, adorava os salões de 
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Paris, a boa arte, a boa comida, o bric-à-brac e o bom vinho; tinha um apreço por tudo que 

se relacionava à beleza e, como o personagem queirosiano, a arte, para ele, deveria ser 

exclusivamente a reprodução das belas e das perfeitas formas. No seu primeiro texto para a 

revista, Domício da Gama trata do que mais admira, a exposição de arte no “Saloon dos 

Campos Elyseos” (nº 1), e critica a banalidade em que se transformou a exposição de belas 

artes em Paris. 

 

Talvez não fosse mal para a arte franceza que não houvesse 
exposição geral de Bellas-Artes antes da grande exposição de 1900. 
Talvez, no intervallo tivessem tempo os artistas de talento de preparar 
a obra mestra que cada um sonha fazer e que não pode realizar nas 
poucas semanas de trabalho útil que precedem a cada saloon (...). 
Estas reflexões me foram suggeridas pelo numero e a inferioridade da 
exposição da sociedade dos Artistas Francezes, em que os mestres da 
primeira escola de pintura contemporânea se abstiveram, ou apenas 
são representados por trabalhos insignificantes ou mesmo maus, 
porque já não carecem de se annunciar, porque o anno de trabalho 
útil é insufficiente para a execução de uma obra valiosa, ou porque a 
gente não tem gênio cada ano que Deus dá. (Gama, R.M., 1897: 22) 

   

Domício da Gama tratava de arte com propriedade; foi o principal responsável pela 

coluna de arte da Revista Moderna. Como confirma Heitor Lyra, no livro O Brasil na Vida 

de E. Q., “não era um artista, mas tinha um apurado senso artístico”. Mesmo começando 

nas letras pelo Jornal do Commercio, nunca desenvolvera, de fato, a carreira de escritor: a 

crítica era o seu ponto forte, principalmente a crítica de arte.  

Como Magalhães de Azeredo e Eduardo Prado, além de participar dos Vencidos da 

Vida, foi um dos sócio-fundadores da ABL, mantendo estreito contato com a 

intelectualidade luso-brasileira da época. Fora sempre ‘o crítico’ da Revista Moderna, 



escrevendo sobre tudo que envolvesse as artes em geral: pintura, música, teatro’. Dividia 

com Eduardo Prado a coluna de ‘Livros Novos’. 

A carreira diplomática o deixava longe do Brasil. Entretanto, nunca deixara de 

pensar no desenvolvimento da cultura nacional. Passou grande parte da vida em Londres. 

Na maturidade foi recomendado por Rio Branco para se tornar embaixador nos Estados 

Unidos.  

Domício da Gama teve a oportunidade de conhecer novos lugares, as grandes 

metrópoles do mundo, principalmente Londres e Paris, países em que se fixou por muitos 

anos. Para ele, tudo que estava fora dos grandes centros metropolitanos era considerado 

‘exótico’. Domício era um republicano federalista. Foi, por isso, um dos primeiros nomes 

citados para representar o Brasil na embaixada norte-americana. Afinal, entre republicanos 

jacobinos-positivistas e federalistas, ganhavam os últimos, principalmente a partir do 

governo de Prudente de Morais, quando o Brasil se torna efetivamente a República 

Federativa do Brasil, através da federalização dos Estados, para desespero de outros 

amigos republicanos como Quintino Bocaiúva, Afonso Celso e Olavo Bilac. 

 Alguns textos da Revista Moderna comprovam que Domício foi um grande 

propagador da República no Brasil. Suas ideias se diferenciavam muito das de Eduardo 

Prado nas questões políticas, por exemplo. Foi Domício da Gama que escreveu o primeiro 

artigo sobre a Presidência da República no Brasil, retratando os dois presidentes civis: 

Prudente de Morais e Campos Salles.  

 



A Revista Moderna, tendo como principio absoluto não fazer política 
nas suas colunnas, acompanha entretanto com prazer as grandes 
questões e acontecimentos da actualidade brasileira que possam 
interessar aos leitores e ao publico em geral. 
O novo presidente, O Sr. Dr. Campos Salles, é um espírito vigoroso e 
uma robusta organização phisyca. Realiza pois a máxima de Juvenal: 
mens sana in corpore sano. (...) Foi um dos organizadores do Partido 
Republicano paulista, e um dos activos combatentes em favor da 
nova causa. 
Patriotas antes de tudo, fazemos votos para que o novo Presidente 
fazendo uma excellente administração salve o nosso bello paiz da 
crise financeira que perturba tão profundamente a sua vida e as suas 
relações. Se o fizer terá prestado inolvidável serviço à nossa Pátria, 
tudo merecendo de republicanos e imperialistas. (Gama, D., R.M., 
1899: 1-4)79 

 

 Referindo o presidente Campos Salles, Domício preferiu tratar o regime com toda a 

cautela, destacando apenas sua “organização physica” e desejando que ele alcançasse uma 

“excellente” administração”. No entanto, ao seu antecessor, Prudente de Moraes – muito 

querido pela intelectualidade –, sobraram elogios, principalmente pelo caráter ‘pacificador’ 

referido à sua figura. Fora o primeiro Presidente civil, muito esperado por aqueles que viam 

na República uma forma de governo mais democrático. De fato, para a maioria dos 

intelectuais do final do século, a administração do Marechal Floriano, antecessor de 

Prudente de Morais, esteve associada à repressão política. Para aquela geração, Prudente de 

Moraes foi o presidente que trouxe a liberdade de expressão tão restrita no governo do 

‘Marechal mão de ferro’.  
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O Dr. Prudente de Moraes é um homem feliz. Na sua longa carreira 
política administrativa conseguio sempre agradar, ganhou amigos e 
admiradores (...). 
A História dirá, sem duvida, que sucedendo em 1898 a duas 
dictaduras militares em um período em que a intolerância, o 
exaltamento e os ódios políticos tinham chegado do seu auge, em 
Presidente Civil, que receberá a educação larga e liberal da Velha 
Academia de São Paulo, soube, pela sua firmeza temperada de 
prudência, restabelecer o regime constitucional. (Gama, D., R. M., 
1899: 3-4)80 

   

 É também de Domício da Gama um texto elogioso ao Duque de Caxias. Curioso ver 

que a figura do Marechal – exaltada nos livros escolares como um homem forte, 

normalmente vista em cima de um cavalo – teve provavelmente relação com a escultura 

que lhe fizeram naquele mesmo ano (1899) e, relembrado também na homenagem que 

Domicio faz ao Marechal na revista. 

 

A figura do Duque de Caxias, cavalgando o seu cavallo de guerra e 
immortalisado pelo artista na attitude por assim dizer simbolyca do 
homem de acção que foi, prompto para commandar prompto para 
servir – se alteará entre palmeiras de uma praça pública no Rio de 
Janeiro como monumento evocativo de memórias gloriosas de uns 
largo e captivante tracto da historia nacional. (Gama, D., R. M.,1899: 
107) 

 

  A praça em questão e o monumento estão hoje no centro da cidade do Rio de 

Janeiro: Praça Duque de Caxias, próxima à Central do Brasil, diante do Palácio Duque de 

Caxias (uma área restrita ao Exército). No final do século XIX, com a República 

consolidada, todas as praças, ruas e monumentos do Rio de Janeiro que tinham alguma 
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referência ao Império passam a ter nomes relacionados ao novo regime; desse modo, 

surgiram a Praça da República e a Praça Duque de Caxias.  

 Dos colaboradores da Revista Moderna, foi Domício da Gama o que mais abraçou e 

defendeu o novo regime. Após o fim da revista, em 1899, o diplomata brasileiro foi com o 

amigo Eça a uma estação de águas termais, na Suíça, para que o escritor português pudesse 

se restabelecer. Para Domício, a morte de Eça de Queirós era tão iminente quanto a do 

século. Após o fim da revista, ele escreve a Magalhães de Azeredo sobre a morte do amigo 

português: “A morte adejava há muito sobre sua cabeça” (apud Vianna, 1984: 356). Uma 

das últimas cartas que Eça redigiu em vida foi para o amigo Domício da Gama, e eles 

trataram justamente de um fato que abalou todo o mundo intelectual e que teve muita 

repercussão: o caso Dreyfus. Neste texto, vemos um Eça melancólico, comentando de 

modo muito sintético o caso, mas nem por isso menos descrente na França “republicana e 

democrática”. 

 

Também eu senti grande tristeza com a indecente recondenação de 
Dreyfus. Sobretudo, talvez porque com ela morreram os últimos 
restos, ainda teimosos, do meu velho amor latino pela França. Os 
suíços, querido Domício, não se enganam generalizando – e 
atribuindo o julgamento de Rennes “à própria essência do espírito 
nacional”. (...) A França nunca foi, na realidade, uma exaltada de 
Justiça, nem mesmo uma amiga dos oprimidos. (Queirós, 1955: 278) 

 

 Assim como a maioria dos seus amigos, sua carreira diplomática fez com que fosse 

praticamente impossível voltar a viver na terra natal. Domício continuou na carreira 

pública, alcançando o maior título da diplomacia. Como republicano que era, foi viver onde 



a República começou, tornou-se embaixador nos Estados Unidos, permanecendo naquele 

país – longe das tradições e da cultura europeia, dos salões de Paris que tanto admirava – 

até a sua morte, na fria Washington, em 1925. 

Com o fim da Revista Moderna, mesmo que o tempo os afastasse, a amizade 

continuaria ao menos na lembrança. Há um episódio em que Afrânio Peixoto (2001: 19) 

narra uma conversa entre Domício da Gama81 e Heytor Lyra: 

 
Domício da Gama ficou muito acabrunhado com a remoção e se 
encontrava em Paris com Heitor Lyra, seu secretário na Embaixada 
em Londres. Faz um passeio por Paris, mostrando os lugares por 
onde convivera com Eduardo Prado, com Eça de Queiroz, que foi seu 
grande amigo, com Rio Branco. Vendo o desencanto e o desalento de 
Domício da Gama naquele momento, Heytor Lyra diz: “Mas o senhor 
vai para o Brasil, o Sr. tem a Academia”. Domício da Gama 
respondeu: “Na Academia ninguém me conhece”. 

 

“Ninguém mais me conhece”. Domício foi um dos poucos da sua geração a 

atravessar o século. À lembrança da Revista Moderna, daqueles tempos de boemia e de 

literatura, somavam-se as frustrações do século XX, no qual Domício e seus amigos 

depositaram tantas esperanças.  

Os colaboradores da Revista Moderna tomaram rumos diferentes e a revista ficou 

como prova dessa profícua amizade. Domício Gama e Magalhães de Azeredo continuaram 

suas carreiras públicas, contribuindo, por vezes, em algumas publicações. Mas ambos 

morreram bastante esquecidos, ou talvez lembrados apenas como homens de letras, dândis, 

disseminadores de uma cultura obsoleta, estrangeirada, muito distantes da literatura mais 
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pautada nas ideias de ruptura e de experimentalismo que se fazia no início do século. 

 
 
 



 
 

4. O ROMANCE E A REVISTA 

 

4.1- O Último folhetim 
 
 
 

Como registramos no terceiro capítulo, a publicação de O Primo Basilio, em 1878, 

causou grande impacto no cenário literário brasileiro no final do século XIX.  Foi a partir 

da publicação desse romance que o escritor português consagrou-se como um dos 

romancistas mais lidos do país. Dez anos após a publicação d’O Primo Basilio, em 1888, 

outro romance queirosiano faria mais uma vez enorme sucesso no Brasil: Os Maias. 

Entretanto, agora, o escritor português já tinha uma carreira consolidada, já havia 

conquistado definitivamente o público brasileiro.  

Numa pesquisa feita por Valentim de Magalhães82, jovem jornalista brasileiro e 

também um dos colaboradores da Revista Moderna, em 1893, na revista A Semana, entre os 

seis romances mais lidos no Brasil, dois romances queirosianos encabeçavam a lista, 

justamente Os Maias (1º) e O Primo Basilio (4º). Eis o resultado da inquirição, tal como 

apareceu em A Semana de 23 de setembro de 1893: 

 

   Os Maias, de Eça de Queirós ..............................94 votos 
   Eurico, de A. Herculano ..................................... 53 votos 
   O Guarani, de J. de Alencar ................................ 50 votos 
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   O Primo Basílio, de E. de Queirós ....................... 31 votos 
   O Monge de Cister, de A. Herculano ....................19 votos 
   Brás Cubas, de Machado de Assis .........................14 votos 
 

Saindo de Bristol para Paris, também em 1888, Eça de Queirós parecia ter 

alcançado tudo o que sempre desejara. Em Portugal, no entanto, a publicação de Os Maias, 

foi cercada de muita polêmica. Críticos como Camilo Castelo Branco, Bulhão Pato e Carlos 

Valbom, acusavam o escritor de antipatriotismo. A crítica mais efusiva contra Os Maias foi 

do escritor Fialho de Almeida, um discípulo de Eça, inicialmente filiado à escola realista, 

que chamou Eça de gênio por ocasião da publicação d’O Crime do Padre Amaro, mas que o 

acusava também  de ser ingrato aos portugueses, em carta a O Repórter, Lisboa, 1888: 

 
Para o romancista a Lisboa dos Maias é ainda aquela Lisboa bisonha 
e suja dos primeiros fascículos de As Farpas em que todos os homens 
são grotescos, idiotas, insignificantes e velhacos; em que não há 
senão mulheres adúlteras – e todas esta gentalha vivendo em antros 
que cheiram a catinga, passam a vida a macaquear do estrangeiro, 
com uma desorientação estética e uma falta de senso, análogas à 
daquelas sobas que andam pelo sertão de tanga e toga rota, chapéu de 
contra-almirante, e fardeta de lanceiros.(...) 
Esta preocupação do reles, intencionalmente alastrada pelo estudo do 
Sr. Eça, com um desprezo de estrangeiro que exagerasse a nossa 
decadência: esta preocupação que o romancista inicia, temperando-a 
em começo com uma ironia admirável de humorista cínico, de 
mefistófoles palhaço, fria, macabra, estralejante, desengonçada, 
cheia de tortura, descamba afinal num mal humor insuportável. (In.: 
Lourenço. 2000: 36) 

 
 

  Em respeito às críticas de Fialho Eça responde: 
 
 

A sua crônica, escrita com a sua costumada verve, espantou-me. Que 
V. fizesse ao calhamaço um enterrement de 1ª classe, bem está! O 
grosso cardapácio, com mil bombas, fervilha de defeitos! As duas 



próprias cenas que V. incondicionalmente louva, estão bem longe de 
me agradar! Mas que V. fizesse a vista grossa sobre esses defeitos, 
para se lançar sobre mim com indisível fúria e acusar-me de falta de 
respeito pelas nossas virtudes, pela nossa elevação moral, pela 
grandeza da nossa civilização, e pelo esplendor de Lisboa como 
capital – é forte! (...)  (Queirós, 1951: 533). 

 

Eça teve também de enfrentar a ira de Bulhão Pato que, ao se sentir retratado na 

figura de Alencar, o poeta romântico d’Os Maias, responde a Eça compondo um poema 

nada elogioso ao escritor. 

 
   Fraldiqueiro saltão, tu dizes às inglêsas 
   O que dizes no livro às nossas portuguesas? 
   Que te agradeça a pátria, honrado consular 
   O brilho que tu dás a fama do teu lar.  

 (in.: Lourenço, 2000: 
96). 

 
      
 

Mais uma vez, a figura de diletante, traidor da pátria, deturpador da língua, fica 

associado a Eça de Queirós. Desde O Primo Basilio, Eça teria de conviver com esta 

acusação que, para ele, soava como uma calúnia. Sua atenção sempre esteve voltada para as 

instituições portuguesas, o tema de seus romances sempre foi Portugal. Nunca entendera de 

fato o patriotismo de seus compatriotas.  Ainda em 1878, Eça escreve ao amigo Teófilo 

Braga, respondendo às acusações de atacar a família portuguesa. 

 

Você, vendo-me tomar a família como assunto pensa que eu não 
devia atacar esta instituição eterna, e devia voltar o meu instrumento 
de experimentação social contra os produtos transitórios que se 
perpetuam além do momento que os justificou, e que, de forças 
sociais, passaram ser empecilhos públicos. Perfeitamente: mas eu não 



ataco a família – ataco a família Lisboeta - , a família lisboeta 
produto do namoro, reunião desagradável de egoísmos que se 
contradizem, e, mais cedo, centro de bambochata. (Queirós, 1945: 
51). 

 

Eça abordava em seus romances os temas que mais conhecia: a sociedade do seu 

país. Entretanto, os seus conterrâneos não viam Portugal em suas obras. “O que dizes no 

livro às nossas portuguesas?”, clamava Bulhão Pato. “E o português verdadeiro?”, 

questionava Fialho de Almeida. Realmente, para os críticos de seu país, ele atacava 

Portugal, ataca a nação que havia lhe dado tudo, inclusive o título de ‘cônsul’. É como se 

Eça, para os críticos, exercesse sua função diplomática de forma inadequada. Para eles, Eça 

deveria representá-los bem arranjado às nações estrangeiras.  

Como se sentir bem representado na figura de Basílio, Acácio, Dâmaso? Como um 

português que vivia há tantos anos em solo estrangeiro poderia criticar o próprio país? Eça 

não se sentia diferente dos que ficaram em Portugal, sentia-se também no direito de 

escrever sobre o seu país o que quisesse, estava longe, mas não estava distante: “para vocês 

tudo é permitido: galicismos à farta, pilhérias à pátria, à bouche que veux-tu? A mim nada 

me é permitido” (Queirós, 1951: 533).  Eça lamentava: porque era cônsul, era então 

obrigado a escrever com diplomacia?  

Mas é necessário ressaltar que, enquanto escrevia para o Brasil, Eça jamais criticou 

Portugal. Sua pena voltava-se aos acontecimentos do velho continente. A “Europa estava 

em crise” (Queirós, 1945: 239)83, escrevia numa crônica. Em outro texto destacava: “a 
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situação da Europa está medonha” (Queirós, 1945: 189)84. Aos poucos, a ideia de Europa, 

simbolizada por França e Inglaterra, com a qual sonhara, não parecia ser mais tão 

encantadora quanto o seu Portugal. 

  Os críticos portugueses ainda olhavam pelo espelho sisudo do jovem Eça de 

Queirós, porque o que viram em Os Maias foi somente a sua sisudez. Como não se viram 

retratados os portugueses em D. Afonso da Maia? Por que não se viram os portugueses na 

inteligência e ironia de João da Ega? E por que Bulhão Pato se sentira tão ofendido ao 

inspirar talvez um dos personagens mais carismáticos do romance (o poeta Alencar)? Quem 

atravessou as gerações e com elas manteve cordiais relações, mantendo-se sempre fiel ao 

seu estilo? Não foi também Alencar, no final do romance, o único a não ter um triste fim 

citado por Carlos e Ega? Muito pelo contrario: 

 

Ega confessou que realmente agora apreciava imensamente o 
Alencar. Em primeiro lugar no meio desta Lisboa toda postiça, 
Alencar permanecia o único português genuíno. Depois, através da 
contagiosa intrujice, conservava uma honestidade resistente. Além 
disso, havia nele lealdade, bondade, generosidade. (Queirós, 2001: 
479). 

   

 Além disso, em Os Maias, o amor, tema principal do romance, acontece sempre em 

solo português. Não foi no Chiado, tomando champanhe com Alencar, que Pedro da Maia 

se encanta por aquela mulher de sombrinha vermelha? E não foi no Hotel Central, em 

Lisboa, que Carlos se encanta por uma linda e misteriosa mulher de véu negro no rosto? E o 

que João responde a Carlos, quando este diz que parecia ter vivido toda a sua vida no 
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Ramalhete? “Ega não se admirava. Só ali no Ramalhete ele vivera realmente daquilo que dá 

sabor e relevo à vida – a paixão”. Neste romance, a sociedade portuguesa não é mais vítima 

da paixão, nem produto do namoro: o namoro, agora, é o que dá relevo a vida, o que lhe dá 

sabor.   Em Os Maias, não há mais, da parte de Eça, a intenção de mostrar a vil figura que 

formavam os portugueses, até mesmo porque não há vilões, nem mocinhos. Esta intenção, 

no entanto, ainda prevalecia na mente de grande parte de seus críticos. Respondendo a 

Fialho de Almeida, Eça de Queirós indica que há também neste romance o português 

verdadeiro. 

 

Em Portugal há só um homem – que é sempre o mesmo, ou sob a 
forma de dândi, ou de padre, ou de amanuense, ou de capitão: é um 
homem indeciso, débil, sentimental, bondoso, palrador, deixa-te ir; 
sem mola de caráter ou de inteligência, que resista contra as 
circunstâncias. É o homem que eu pinto, - sob os seus costumes 
diversos, casaca ou batina. E é o português verdadeiro. É o português 
que tem feito este Portugal que conhecemos. (Queirós, 1951: 532, 
grifo nosso) 

 

 A discussão a cerca d’Os Maias e do Portugal que há no romance  não se encerraria, 

pelo menos para Eça de Queirós, que, justamente neste momento, quando se instala em 

Paris, passa a estudar Portugal, seus heróis, seus castelos, suas lendas. Eça, ainda sob o 

efeito devastador das críticas de Os Maias, redescobre Portugal naquela Paris, cosmopolita, 

pouco afetuosa aos estrangeiros, aquela Paris sonhada na juventude como modelo de 

desenvolvimento.     

 Depois de Os Maias – e talvez por causa da sua repercussão – Eça não publica mais 

nenhum romance. Seria Os Maias o último romance publicado em vida integralmente pelo 



escritor. Eça se dedica exclusivamente ao jornalismo. E em especial a um sonho que trazia 

consigo: fundar uma revista com os mesmo padrões das publicações europeias. Seu sonho 

se realiza em meados daquele ano (1888), quando, surge, enfim, a Revista de Portugal. 

 Como dissemos no primeiro capítulo, a Revista de Portugal não alcança o sucesso 

esperado, mas foi nela, em novembro de 1890, que surgiu a primeira referência ao título 

daquele que seria o próximo romance de Eça de Queirós: A Ilustre casa de Ramires85.  

Depois, segundo Soler (1999), o texto apareceria, ainda, na revista A Arte em 1895: “(...) 

nele inclui-se um breve fragmento d’A Ilustre Casa de Ramires. Corresponde ao primeiro 

encontro de Gonçalo e André (então chamado Luís) na quinta de Corinde (então Carnide), 

que será o início do capítulo VI na versão definitiva.” (Soler, 1999: 16-17). 

 O romance só aparecia de fato na Revista Moderna em 1897, na forma de folhetim. 

Foram ao todo vinte folhetins, que se iniciaram no número 10 da publicação até o último 

número da revista (nº 29).  A partir do n.º 3, a revista começa a anunciar mais um novo 

romance de Eça de Queirós86. O anúncio serviu como uma estratégia publicitária. O novo 

romance do autor d’ Os Maias é apresentado pelos editores da revista como um presente 

aos leitores.   

No décimo número (em homenagem a Eça de Queirós) da publicação, começa a sair 

A Ilustre Casa de Ramires87.  Desde o lançamento do primeiro folhetim, em quase todos os 

números da publicação há um capítulo d’A Ilustre Casa de Ramires. Estes folhetins variam 

muito de extensão, a maioria em torno de 4 a 5 páginas, em fólio a dupla coluna, tendo 
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algumas exceções de 3 páginas (nº 28) e até mesmo 10 páginas (nº 11).  As ilustrações que 

aparecem nos primeiros números (10, 11, 12 e 14) são assinadas por Dillon. Segundo Soler 

(1999: 25) “Uma versão simplificada da ilustração que representa a Torre de Santa Irineia 

no primeiro folhetim serve de iluminura de cabeçalho até a inserção do número 24”.    

Este novo trabalho de Eça de Queirós dialoga de forma bastante coerente com os 

acontecimentos político-sociais que perpassam a Revista Moderna: como a crise política 

europeia, e, principalmente, a situação de Portugal neste cenário, logo após o episódio de 

Ultimatum. Como podemos perceber, A Ilustre Casa foi feita sob o clamor nacionalista do 

pós-ultimatum e também como uma forma de reposta àqueles que sempre acusaram Eça de 

Queirós de antipatriotismo. Eça estava diante daquele fim de século, que ele mesmo 

chamava ironicamente de “fim de mundo”, querendo que Portugal reagisse e ressurgisse.  

Deste modo, o romance não só contribui com o propósito da revista, o de mostrar o 

mundo moderno aos seus leitores – brasileiros e portugueses -, como também ressalta a 

importância da discussão da identidade portuguesa, fortemente abalada naquele fim de 

século. Em carta ao amigo Oliveira Martins, logo após o Ultimatum, Eça mostra-se 

preocupado com a crise instaurada no país e vê assim a possibilidade de reestruturação da 

sociedade portuguesa. Para Eça, este seria o momento ideal para uma mudança em 

Portugal:  

 

Em todo caso parece-me que Portugal está num mau momento – e 
(perdoa o jogo de palavras) seria talvez o bom momento para se fazer 
ouvir uma voz de bom-senso e de verdade. Por que não levantas tu 
essa voz? (...) Nunca, creio eu, houve, antes deste, um momento em 
que Portugal moderno estivesse tão acordado e atento. É impossível 



que não haja algumas centenas de homens, que, sinceramente e 
lealmente, desejam saber o que se deve fazer e que queiram 
sinceramente fazer o que se deve (Queirós, 1951: 183 – grifo do 
autor).  

 

Em Portugal, no entanto, os intelectuais decidem retornar ao tradicionalismo na 

literatura, e, ao que parece, não houve, de fato, aquela voz que se levantasse para fazer o 

que se deve.  Eça não concordava – pelo menos na forma como estava sendo feito – com 

esse resgate dos valores tradicionais, com esse retorno ao passado medieval. Em carta a 

Alberto de Oliveira (1894), Eça comenta esse retorno ao passado: 

  
Não lhe parece que o Nativismo e o Tradicionalismo, como fins 
supremos do esforço intelectual e artístico são um pouco 
mesquinhos? A humanidade não está toda metida entre a margem do 
rio Minho e o cabo de Santa Maria – e um ser pensante não pode 
decentemente passar a existência a murmurar extaticamente que as 
margens do Mondego são belas! Por outro lado, o tradicionalismo em 
Literatura já foi largamente experimentado, durante largos trinta anos, 
de 1830 a 1860. (...) De resto o movimento tradicionalista, cuja 
ausência o meu amigo lamenta, ainda não cessou, está em torno de si. 
Tomás Ribeiro, Chagas e toda a sua descendência literária, são 
tradicionalistas. (...) Não caro amigo, não se curam misérias 
ressuscitando tradições. (Queirós, 1951: 228).  

 
 

Na verdade, a geração de Eça jamais concordara com esta fixação pelo passado. 

Para os jovens da Geração de 70, o resgate nacional não poderia estar mais relacionado ao 

passado, mas sim, por exemplo, a uma análise crítica feita no seu tempo e para o seu tempo. 

Para a geração de Eça e Antero, os problemas de Portugal estavam ali e seria olhando para 

frente, observando estes problemas, analisando-os, que se podia provocar uma mudança na 

mentalidade portuguesa. Eça já ressaltava, em 1872, na conferência que proferiu no Casino, 



que considerava este resgate do passado um equívoco da arte romântica:  

Mas o que é a arte do século XIX? É a falta de unidade, também. 
Mais: – é a fuga da sua época, é o falseamento da sua missão. É a 
arte falsa, em suma. (...) Os escritores parecem fugir do seu tempo: 
cada um refugia-se onde mais lhe apraz: – Musset refugia-se no 
congnac, para por fim, ele e outros esconderem-se no suicídio. Assim 
se estabelece um profundo isolamento entre o artista e a sociedade 
(...) (Apud CAMPOS MATOS, 1988: 174/175). 

Para os artistas do final do século XIX, a análise não se coadunava com uma mera 

exaltação do passado. As conquistas marítimas, por exemplo, não poderiam ser 

reverenciadas, pois não correspondiam mais às expectativas daquela geração. Para esta 

geração, Portugal nem de longe lembrava os áureos tempos, outrora dignos de épicos e de 

romances históricos. Portanto, o passado português tomado como matéria histórica não 

poderia servir como modelo, pois aquela geração não se identificava com este passado.  

 Mas se Eça acreditava que não se devia retornar ao passado para tentar mudar o 

presente, o que faz, então, o escritor ao publicar um romance em folhetim que tem como 

tema principal essa volta ao passado? Eça queria mais do que nunca ser compreendido em 

Portugal, e do jeito que os portugueses sabiam fazer. A Ilustre casa de Ramires é esta 

tentativa que Eça tem de dialogar – a sua maneira – usando as mesmas armas que os seus 

conterrâneos.  Eça também conhecia a sua Pátria, seu passado, e principalmente, a sua 

história, como diz Soler (1999: 56):  

 

Desta maneira, o historicismo ultra-romântico transforma-se no 
historicismo de fim de século. Eça de Queirós escreve A Ilustre Casa 



de Ramires noutro momento de fervor historicista, relacionado com a 
necessidade de curar as feridas do Ultimatum com o bálsamo da 
glorificação da história da sua pátria (...). Assim a história e 
Tructesindo pode ser ao mesmo tempo uma paródia satírica, uma 
lição ética (esses tempos medievais tão admirados eram os da lei da 
força, da brutalidade e da crueldade), uma “bengalada” naquele 
tradicionalismo que descuida do futuro de tanto olhar para o passado. 

 
 

Após amargar as críticas d’Os Maias (1888) e o abrupto encerramento da Revista de 

Portugal (1890), Eça começa a escrever este romance, uma obra que, provavelmente já 

estava pronta, antes mesmo de ser publicado na Revista Moderna. O próprio modo de 

publicar o romance, em folhetim, já o coloca numa condição especial, pois os folhetins já 

não eram mais tão vistos como em meados do século XIX, quando surgiram para auxiliar a 

propagação da literatura romântica. Era como se Eça pretendesse colocar o assunto certo, 

da maneira mais adequada aos leitores. Seus editores pressionaram-no para que entregasse 

logo a versão completa de Ramires em livro, mas Eça demorava por causa das inúmeras 

revisões que fazia em seus textos. E porque, talvez, quisesse que Ramires fosse realmente 

publicado primeiro em folhetim, porque talvez quisesse ir “sentindo” a reação do público. 

Ao falar com Oliveira Martins sobre a história de Nun’Alvares, Condestável, Eça revela a 

principal  qualidade do livro do amigo historiador. 

 
 
A sua beleza está em não ser quase um livro, uma coisa impressa, 
mas uma grande realidade viva, em que nada é de papel e tudo 
substancia viva. É mesmo mais que uma ressurreição histórica, nas 
quais se sente sempre a cada linha, a maestria do historiador (...). No 
Nun’Alvares, a personalidade do historiador-artista desaparece na 
primeira impressão, e fica-se, ou pelo menos fiquei, em comunicação 
direta, numa comunhão de contemporâneo, com as coisas e os 
homens evocados. (Queirós, 1951: 224) 



 
 
 A beleza está em, ao dar vida à matéria histórica, transformá-la numa “grande 

realidade viva, em que nada é de papel”. Eça quis dar vida a Ramires, fazer com que ele 

respirasse a cada página, que desaparecesse o historiador-artista (neste caso o próprio Eça) 

e ficasse “uma comunicação direta” com o passado. Não foi exatamente isso que Eça fez 

quando publica o Ramires na Revista Moderna? Eça não faz com que Gonçalo, através do 

sonho entrasse em comunicação direta com seus antepassados? E mais do que isso, não deu 

vida a sua história, a cada dia, ao publicá-la em folhetim?  

A Ilustre Casa de Ramires, na Revista Moderna não era efetivamente um livro, uma 

“coisa impressa”, mas algo com vida, como uma espécie de in-folio, algo que não 

aprisionasse o passado, não o prendesse num objeto, nem o escondesse numa empoeirada 

prateleira. Eça tira o passado de Ramires, que também é o passado de Portugal e o coloca 

numa coisa viva, numa revista, com circulação quinzenal, fazendo com que seu texto entre 

em “comunhão com o contemporâneo”, que dialogue com todo o restante da revista. E não 

havia nada tão contemporâneo, neste sentido, do que uma revista, ainda mais intitulada 

Revista Moderna; ou seja, trazer o passado para o ‘moderno’. O que Eça, entretanto, não 

esperava era que a Revista Moderna não tivesse tanto fôlego para respirar, quanto seu 

romance teve de vida.   

 Como diz ao amigo, que também morreria logo após a publicação de Condesdável 

(1894), Eça, o autor-artista-historiador desaparece para surgir o autor-artista-historiador 

Gonçalo. Para o autor português, seu último romance, ao qual se referia enfadonhamente 

como ‘cartapácio’, ‘maçada’ e ‘calhamaço’, seria mesmo Os Maias, porque o Ramires, 



mesmo já pronto para os editores, ganharia ‘outra vida’, faria parte daquela galeria de 

grandes homens que a Revista Moderna retratava. Os Ramires foram um presente de Eça, 

foi a forma que encontrou de transpor Portugal – e o seu passado – para os próprios 

portugueses. 

 
 
 
 
4.2 – Jogos de espelhos Gonçalo X Tructesindo: 

Como já referimos, Eça de Queirós passou a ter seu nome associado ao diletantismo 

e ao ‘anti-patriotismo’; principalmente depois da publicação de Os Maias.  No texto “Brasil 

e Portugal” – uma resposta às acusações de Pinheiro Chagas, seu mais conhecido desafeto – 

publicado na Gazeta de Notícias –, Eça explicita o que realmente entende como patriotismo 

e amor à nação.  

 

Este patriotismo, caro Chagas, é o dos brigadeiros vestidos à 
moderna. E, lamento ter de dizê-lo, parece-se muito com o seu. Os 
franceses chamam-lhe chauvinisme: eu chamar-lhe-ia de patriotice. 
E os que o cultivam daria nomes de – patriotaças, patriotinheiros, 
patriotadores, patriotarrecas. (...) É ele que não deixando fazer nada 
sob o pretexto que já se fez tudo, imobilizando a nação num pasmo 
fictício para o passado, que a impede de trabalhar pelo futuro (...). 
(QUEIRÓS, 1951: 71 – grifo do autor)  

 

Na verdade, Eça talvez nunca tenha de fato sucumbido ao pessimismo, nunca tenha 

se dissipado seu ideal de ver Portugal se tornar uma grande nação, nem mesmo na época 



em que se intitulou um Vencido da Vida. A prova disto está nas suas produções literárias. 

Mesmo no final do polêmico romance Os Maias, em que fora acusado de antipatriotismo, 

Carlos da Maia e João da Ega correm atrás do Americano... ; ou seja, depois de passarem 

longos anos longe de Portugal, os amigos lamentam estar a “Lisboa toda postiça”, e partem 

correndo para não se atrasarem para o jantar tipicamente português; de fato, os amigos 

correm para encontrar Portugal, por um simples prato de paio com ervilhas; correm na 

direção da pátria como jamais, até aquele momento, haviam corrido; correm para, enfim, 

reencontrá-la, agora mais maduros. Não seriam eles também portugueses genuínos? De 

certa forma, a Revista Moderna não deixa de ser também uma aposta nesta crença. O jovem 

idealista das Conferências do Casino, mesmo com vida estabelecida e carreira notória, 

nunca se desprendeu dos problemas de Portugal. Sua terra foi sempre a melhor paisagem de 

seus romances.  

Em A Ilustre Casa de Ramires, logo em sua página de estreia, Eça faz questão de 

destacar quão genuinamente português é sua história, a começar pela ambientação. O 

cenário é a “velha aldeia de Santa Irineia”, uma aldeia simples, tipicamente portuguesa, 

lugar onde o principal personagem “trabalha”. Este principal personagem é Gonçalo 

Mendes, conhecido por todos em sua aldeia como o “Fidalgo da Torre”, uma referência à 

torre da família Ramires, “a antiquíssima Torre de D. Ramires, que emergia dentre os 

limoreiros, esquadrada e negra, com as fundas e frestas gradeadas de ferro, as ameias e o 

miradoiro bem cortados no rutilante azul de Agosto88” (R.M, nº 10, ano I, 1897: 327). 
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 Gonçalo Mendes Ramires era um português legítimo, tinha fidalguia, uma torre 

medieval e pertencia a uma das famílias mais tradicionais de Portugal. Sua família era a 

marca da sua nobreza.  

 

Gonçalo Ramires (era certamente como confessava esse severo 
genealogista, o barão de S. Prudêncio)89 era talvez o mais genuíno e 
antigo fidalgo de Portugal. Raras famílias coevas, poderiam traçar a 
sua ascendência, por uma linha varonil e sempre pura, até os vagos 
senhores que entre Douro e Minho mantinham castelo e terra 
murada, quando os barões francos desceram, com pendão e caldeira, 
na hoste de Borguinhão. (R.M., nº 10, ano I, 1897: 327)90  

 
 

Todos os antepassados deste “Fidalgo da Torre” tiveram uma importância 

fundamental na história de Portugal, participando, efetivamente nos momentos mais 

importantes desta nação. Como diz o narrador “a cada lance forte da História de Portugal, 

sempre um Mendes Ramires avultou grandiosamente pelo heroísmo”. (R.M., nº 10, ano I, 

1897:327).  

Além de tradicionais, os Mendes Ramires foram, sobretudo, heróis. Os antigos 

Ramires estiveram na Batalhada de Ourique, marco inicial da história portuguesa; lutaram 

nas cruzadas no período da Reconsquista; negaram apoio à traidora Leonor Telles, 

desapareceram na Batalha de Alcácer-Quibir com El- rei D. Sebastião; e, assim como 

Portugal, a raça dos Ramires foi se degenerando, “como a nação, degenera a nobre raça ...” 

, e os Ramires vão deixando de fazer pela nação, deixam de ser nobres cavaleiros para 
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tornaram-se briguentos, arruaceiros, alcoviteiros e façanhudos; até que partem para o Brasil 

com o D João VI, e quando retornam com D. Pedro IV parecem ter perdido a vontade de 

fazer algo pela nação. Ao longo dos anos, tais varões foram perdendo a vontade de lutar, 

deixando de lado o gosto pelo triunfo, foram decaindo, degenerando até chegar a Gonçalo 

Ramires, um fidalgo genuinamente português, mas que em nada lembrava seus históricos 

antepassados.   

Gonçalo Ramires seria, na concepção de Eça, também a representação do homem 

português daquele final de século. Assim como sua pátria, Gonçalo é um homem doente 

moral e fisicamente. Constantemente é acometido por achaques, manias e uma dor 

abdominal que lhe aflige a todo o momento, “– Homem, eu tenho andado estes dias com o 

estômago arrasado... Dores nos rins, ou no fígado, ou no baço, não sei bem, numa dessas 

entranhas!...” (R. M., nº 15, ano I, 1895: 398). Gonçalo não consegue chegar a nenhuma 

conclusão sozinho: é volúvel, inseguro, e, diferente de seus antepassados, tem medo, uma 

marcante característica deste personagem. Além disso, mesmo sendo um “moço amável de 

vinte e dois anos, loiro de pele muito branca, uns olhos finos que enterneciam” (R.M., nº 

10, ano I, 1897: 327), a figura decadente de Gonçalo se sobressalta ainda mais por conta de 

uma calvície precoce: “O seu desconsolo era o cabelo, bem ondeado, mas tênue e fraco, 

pesar todas as águas e pomadas, necessitando já risca mais elevada, “à nazarena”  quase no 

meio da testa clara – É infernal! Aos trinta anos estou calvo...” (R.M, nº 16, ano I, 1897: 

417).  

Ao longo do romance, a vida de Gonçalo parece tomar um rumo muito semelhante à 

das demais personagens de outras obras de Eça. Este fidalgo tenta se projetar no mundo, 



tenta fazer jus ao seu sobrenome, tenta respirar em uma sociedade formada por pessoas 

hipócritas e mesquinhas que parecem sufocá-lo. Sua vida social, quase sempre é uma 

monotonia, toma-lhe todo o tempo, e por algum motivo, físico ou emocional, o fidalgo é 

sempre impedido de fazer algo realmente produtivo – neste caso o romance histórico de sua 

família – e, ora as dores no estômago, ora as palestras com os amigos, não permitem que 

Gonçalo saia deste ciclo tedioso. É como se Gonçalo estivesse atado a tantas coisas, a 

situações e pessoas diversas, que em tudo o impede de ser um legítimo Ramires.  

Gonçalo vive, como tantas personagens queirosianas, preso nesta estufa que o 

impede de crescer, de ser produtivo. Essa estufa, aliás, no romance, é a torre de Santa 

Irinéia, que, no tempo de seus antepassados, era um solar florido e arejado. O lugar onde 

Gonçalo mora tem, agora, este aspecto lúgubre. Não é também desta forma que Eça via 

Portugal? Como um lugar parado no tempo, envelhecido, bolorento? A torre agora era 

‘negra’, velha, cercada de musgos. 

O bolor da casa, a torre envelhecida, simboliza também o envelhecimento da classe 

social a que Gonçalo pertencia. Gonçalo é um fidalgo. Sua ‘classe’ estava tão bolorenta 

quanto a torre em que morava. Ao longo do século XIX, a aristocracia foi perdendo força 

para uma nova classe: a burguesia urbana; esta, cada vez mais fortalecida, foi tomando as 

rédeas das grandes nações do Ocidente. Para se firmar neste novo mundo, os aristocratas 

deveriam se transformar em burgueses e, já que a condição primordial para a burguesia era 

ter dinheiro – algo que faltava a Gonçalo –, o caminho mais curto para essa ascensão 

burguesa seria, então, entrar para a vida pública; ou seja, tornar-se um político. Segundo 

Hobsbawm, em A Era dos Impérios, “mesmo as antigas monarquias profundamente 



enraizadas admitiam que o dinheiro era um critério de nobreza tão útil como o sangue azul” 

(Hobsbawm, 2003: 241).  E com os novos trâmites políticos, incentivado por políticos mais 

tradicionais, Gonçalo, como tantos outros aristocratas, decide optar pela carreira pública, 

como forma de conseguir prestígio e dinheiro mais facilmente.  Gonçalo segue sendo 

levado pelas convenções sociais, sem perceber que fazer parte deste novo grupo seria 

também abrir mão da própria história.   

Naturalmente – murmurava o Fidalgo, diante do espelho. – E para 
lhe dar alguma coisa boa, alguma coisa gorda... Antigamente ter rei era ter 
renda. Agora... Não apertes tanto essa fivela, homem! Trago há dias o 
estômago inchado... Agora, com efeito, esta instituição de rei anda muito 
safada, Bento!. (Queirós, 1999: 100-101).  

 

É dessa forma que Gonçalo, sem perceber, se ‘vende’. Para fazer carreira na política 

moderna, sua história, apenas, não bastaria. Era preciso ficar conhecido, tornar-se um 

homem ‘reconhecido’, chegar até Lisboa; não pela nobreza de seus antepassados, nem 

pelos seus próprios feitos, mas sim por uma notoriedade que somente um romance 

histórico, num jornal nacionalista, poderia trazer. Incentivado por um conhecido político 

ufanista, T. Pinheiro (José Lucio Castanheiro)91, o patrinhotinheiro, Gonçalo toma a ideia 

de fazer um romance histórico, contando os grandes feitos dos seus avós.  

Nenhum romance muito desenvolvido está na índole militante da 
revista. Basta um conto, de vinte ou trinta páginas... Está claro, os 
Anais por ora não podem pagar. Também, você não precisa! E que 
diabo! Não se trata de pecúnia, mas duma grande renovação 
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social... E depois, menino, a literatura leva a tudo em Portugal. Eu 
sei que o Gonçalo em Coimbra, ultimamente, freqüentava o Centro 
Regenerador. Pois, amigo, de folhetim em folhetim se chega a S. 
Bento! A pena agora como a espada de outrora, edifica reinos...” 
(R.M., nº1, ano I, 338)  

A princípio, a ideia parece absurda, mas aos poucos, Gonçalo vai sendo “seduzido”. 

Percebe que, através dessa ‘novela de família’, sua entrada na vida política seria mais fácil. 

Afinal, como diz patriotinheiro, “a pena agora como a espada de outrora, edifica reinos”. 

Desse modo, munido de Herculano e Oliveira Martins, além dos cronistas medievais e 

antigos registros familiares, Gonçalo decide aceitar a empreitada, tomando tudo, num 

primeiro momento, como coisa útil ao seu futuro. Além disso, seu romance seria publicado 

num jornal muito popular. Usaria a imprensa, cada vez mais tendenciosa, para alcançar seus 

objetivos, sem perceber que estava sendo usado também por ela para atrair mais leitores, 

uma lei da compensação em tempos burgueses. Eça conhecia bem os poderes da imprensa 

para consagrar ou destruir um homem, como se pode observar nesta passagem do romance: 

O fidalgo da torre recolheu para o Bragança, impressionado, 
ruminando a idéia do Patriota. Tudo nela o seduzia – e lhe convinha: 
a sua colaboração numa Revista considerável, de setenta páginas, 
em companhia de Escritores doutos, lentes das Escolas, antigos 
Ministros, até Conselheiros de estado: a antiguidade da sua raça, 
mais antiga que o Reino, popularizada por uma história de heróica 
beleza (...) (R.M., nº 15, ano I, 402)  

Depois de muito pesquisar nos registros familiares, Gonçalo decide contar um fato 

heróico de um antigo ancestral: o cavaleiro Tructesindo Ramires. Este homem vivera em 

uma época em que a nação portuguesa começava a se construir. É o protótipo do Grande 



Cavaleiro, aquele tipo de homem destemido e, acima de tudo, honrado, que as novelas de 

cavalaria eternizaram. Este cavaleiro português, além de possuir as características físicas 

necessárias, ser “grande”, ter força e destreza na espada, possuía, principalmente, um dos 

aspectos morais mais importantes às normas da cavalaria e também algo muito carente no 

tempo de Gonçalo: a fidelidade da palavra. Sua palavra valia muito. Por ser o mais fiel, 

Tructesindo Ramires ganhou a alcunha de Rico-Homem, justamente por essa confiança 

conquistada ao rei. O que poderia haver de mais precioso para um cavaleiro do que 

conseguir a confiança do seu Rei? Tructesindo possuía este mérito, posto que o rei lhe 

confiara a segurança de sua herdeira.  

 

(...) Antes de morrer no Alcaçar de Coimbra, o senhor D. Sancho 
suplicara a Tructesindo Mendes Ramires, seu colaço e Alferes-Mor, 
por ele armado cavaleiro em Lorvão, que sempre lhe servisse e 
defendesse a filha amada entre todas,  a infanta D. Sancha, senhora 
de Aveyras. Assim o jurara o leal Rico-Homem junto do leito onde, 
nos braços do Bispo de Coimbra e do prior do Hospital sustentando a 
candeia, agonizava, vestido de burel como um penitente, o vencedor 
de Silves (...) (QUEIRÓS, 1999: 122)  
 
 

  Se Gonçalo representa o homem do final do século XIX, sem palavra e sem 

coragem, Tructesindo representaria, desse modo, o português que ajudou a construir nação, 

pois, naquela época, a pátria recém-formada podia contar com homens como ele: rijo, são, 

corajoso e fiel a sua palavra. Não é à toa que Tructesindo recebe o honroso apelido de Rico-

Homem, diferente de seu neto finissecular, que é chamado por todos de Gonçalinho. Uma 

centena de outros cavaleiros, portadores da mesma índole, transformou um pequeno 

povoado da península ibérica num reino que passaria, no século XVI, a um grande império, 



mas que, no século XIX, deixara de construir grandes feitos. Muito diferente do seu bisneto 

Gonçalinho, dos homens do tempo de Eça, Tructesindo era um homem de grandes vitórias, 

parecia não ter medo, nem se abatia com qualquer situação adversa. Sempre seguro e 

impassível a todo tipo de sentimento, o Senhor da Torre não se deixava afetar por nada. 

Seria o Rico-homem o avesso do próprio Gonçalo? Seria Tructesindo a imagem apagada do 

verdadeiro Ramires, surgindo de um espelho para refletir outra imagem de um mesmo eu?  

 

Pela silenciosa vereda, ainda húmida, Gonçalo pensava nos seus avós 
formidáveis. Como eles ressurgiam, na sua Novela, sólidos e 
ressoantes! E realmente uma compreensão tão segura daquelas almas 
afonsinas mostrava que a sua alma conservava o mesmo quilate e 
saíra do mesmo rico bloco de ouro. Porque um coração mole, ou 
degenerado, não saberia narrar corações tão fortes de eras tão fortes 
(QUEIRÓS, 1999: 379). 

Não poderíamos dizer que a vida deste nobre cavaleiro era monótona e tediosa. A 

todo o momento ele e outros homens do seu tempo buscavam, entre guerras e conflitos, 

como um único ideal, a edificação de um reino. Histórias assim, como as de Tructesindo,  

propagaram-se por toda a Europa, justamente neste período de constituição das nações 

europeias, quando o patriotinheiro decide fundar a revista Pátria. A luta de homens como 

Tructesindo, mesmo que lhes custasse a vida, era a luta de todos. Seu bem maior era o bem 

comum. Seu pensamento era em favor de todos.  Mais do que o sentimento de 

renacionalização, o fato de Gonçalo criar uma obra nacionalista para tirar proveito da 

situação, não nos parece ser um sentimento nacionalista, muito pelo contrário, Gonçalo 

vende seu nome, seus antepassados,  para um jornaleco que se diz patriótico. Na verdade, o 

pensamento nacionalista estaria justamente em abrir mão do sentimento individual, para 



pensar no todo, na pátria. Não é isso que faz de Tructesindo um Rico-Homem?  

Por cumprir fielmente o código de honra dos cavaleiros, o Rico-Homem entrega seu 

bem muito precioso: seu único filho, Lourenço Ramires. Lourenço é cruelmente sacrificado 

– e aceita sua missão, como Mendes Ramires que é, sem qualquer discussão.  Não é 

exatamente esta a posição de um homem que pretende ajudar a nação a crescer? Lourenço e 

Tructesindo pensavam no reino ao proteger a infanta. Sabendo que era a sua palavra ou a 

vida do filho, Tructesindo prova a todos que um cavaleiro jamais muda a sua palavra e 

assiste a morte do filho sem esboçar qualquer tipo de sentimento. Afinal, o reino dependia 

da vida da infanta, não da vida de seu filho.  

 

Tructesindo se não arredara, rígido e mudo, fitando as andas e seu 
filho, estatelado com elas sobre o terreiro da sua Honra. Quando, ao 
rumor, ele pesadamente se voltou – todos emudeceram ante a 
serenidade de sua face, mais branca que as brancas barbas, duma 
morta brancura de lápide, com os olhos ressequidos e cor de brasa, a 
latejar, a refulgir, como dois buracos dum forno. Com a mesma 
sinistra serenidade, tocou no ombro do velho Ramires, que tremia 
arrimado ao seu chuço. E numa vagarosa e vasta voz: –Amigo! Cuida 
tu do corpo de meu filho, que a alma ainda hoje, por Deus! Lha vou 
eu sossegar!.. (Queirós, 1999: 302)  

 

Tructesindo seria, portanto, um homem forte, habilidoso, honrado, fiel e, acima de 

tudo, parecia estar sempre guiado pela razão, nunca pelo lado emocional. Tructesindo seria 

o modelo de homem que se antepõe ao ‘anti-modelo’ Gonçalo; ou, se preferirmos, ao anti-

herói no romance. Desse modo, Tructesindo seria a representação do homem ideal e 

Gonçalo o homem corrompido?  É como se a essência de Tructesindo tivesse se esvaído ao 

longo dos tempos e, agora, restasse apenas, a forma, Gonçalo, sem o seu conteúdo.  



Não podemos esquecer que o Rico-Homem é um herói queirosiano; ou seja, o modelo 

de homem no romance; assim como na novela de O Mandarim, o homem ideal seria aquele 

que jamais sucumbiria às paixões mundanas; ou seja, não mataria o Mandarim, nem 

mudaria a sua palavra, mesmo se ela valesse a vida do próprio filho, como é o caso de 

Tructesindo. Deste modo impassível, racional e ideal, Tructesindo jamais correria para 

alcançar o Americano, como fizeram os amigos Carlos e Ega. Esta aposta de que um 

homem como Trcutesindo poderia ser o responsável por desenvolver uma sociedade 

equilibrada e justa, uma sociedade formada por homens fortes e dispostos a lutar tem sim 

um equívoco. Falta alguma coisa em Tructesindo, talvez o que lhe sobra de racionalidade e 

frieza. Justamente na morte de seu único filho, Tructesindo pensa em vingança e honra, mas 

não se emociona ao ver o filho ser assassinado. Mas não são esses homens racionais que 

fizeram o mundo a que pertence o autor do romance?  Talvez haja aqui subjacente a ideia 

de que o tempo de Tructesindo, sem as tentações do século XIX, capitalista e egoísta, fosse 

um momento de mais prosperidade e justiça. Mas não era. O mundo de Tructesindo 

assemelha-se ao de Gonçalo justamente por essa racionalidade, por essa frieza. 

Do outro lado da balança está Gonçalo Ramires, o homem que a princípio perdera sua 

essência e precisaria resgatá-la. Gonçalo seria, assim, decadente e medroso, corroído por 

uma vida social sem brilho, uma vida sem movimento. Como Portugal, Gonçalo parece ter 

parado no tempo de seus avós. Assim, Fidalgo da Torre, espera ser vestido pelos 

empregados, espera conseguir emprego por meio de amigos, espera a morte de um 

deputado para tomar o seu lugar... Deste modo, Gonçalo vai vivendo, esperando...  

Eça nos deixa uma pergunta: o que pode fazer Portugal com homens como Gonçalo? 



Homens que, como o “Fidalgo da Torre’ vivem de ‘arrendar’; não trabalham, não 

produzem, não agem.  Com quem Portugal pode contar no final do século XIX? Com 

patriotas estúpidos como Castanheiro? Com o deputado mau caráter André Cavaleiro? Com 

um homem que tem o apelido de Bacoco? O que falta para estes homens? O que falta a eles 

Gonçalo têm: uma hereditariedade nobre, e mais, uma nobreza de alma que faz dele um 

homem bom. O seu século não é tão diferente quanto o de Tructesuindo, ao menos no que 

diz respeito à violência de seus homens.   

Acreditar numa visão determinista em que o mundo faz de Gonçalo um homem 

decadente, e de Tructesindo um homem ideal, não nos parece ser a leitura mais plausível 

para este romance. Eça parece preparar outra pergunta aos leitores: foi o mundo que 

degenerou essa raça, ou são os homens que são mesmo imperfeitos? Gonçalo não é 

decadente, é humano.  Se lembrarmos de que a Revista Moderna foi o veículo pelo qual o 

romance foi publicado, lembraremos também que, independentemente de raça, os homens 

são o que são, feitos daquele barro frágil das páginas finais de O Mandarim, e não é 

também humano Angiollilo, o anarquista que assassinou Canovas del Castilho? Sendo o 

que são, portanto, fazem também violência. As alianças políticas mundiais e o imperialismo 

descompensado das grandes nações não apresentam também esta intolerância entre os 

homens? Para Eça, este novo mundo, democrático, civilizado, não parece tão novo assim.  

Gonçalo não traz em si somente defeitos; seus medos e problemas morais  não 

fazem dele um homem mau, cruel, mas o toma,  sobretudo, um português perdido no 

tempo, tentando achar seu lugar diante da modernidade que vem sem tréguas derrubando 

aqueles que ainda olham para trás, independente do lugar em que vivem. Gonçalo pode 



estar degenerado, decaído, mas, mesmo assim, é capaz de atitudes generosas, como nessa 

passagem do romance em que decide acolher a mulher e os filhos de um colono que 

mandara prender por desacato.  

 
Então o fidalgo cruzou descorçoadamente os braços – no embaraço 
daquela aventura, em que, por culpa da sua ferocidade, se arriscavam 
duas crianças. Mas a Rosa entendia que a pequenina, a de mama, não 
sofreria com a caminhada, bem chegadinha ao colo da mãe, debaixo 
de uma manta grossa. Agora o outro, com a tosse, com a febre...   
– Essa fica cá – exclamou Gonçalo, decidido (...) Precisa uma boa 
gemada, depois um bom suadouro. Um destes dias lá lhe aparece nos 
Bravais, curado e mais gordo ... Vá sossegada! (Queirós, 1999: 248). 

Se Gonçalo representaria, então, a decadência portuguesa, por que Tructesindo 

ainda serviria de exemplo para o final do século XIX? Por que as questões morais deste 

cavaleiro ainda eram válidas, ao menos para Eça de Queirós? Pois não foi o próprio autor 

que defendeu uma arte de seu tempo e acusou o romantismo de se refugiar no passado? 

Algumas características do Rico-Homem parecem ser importantes para qualquer tempo, 

como a sobriedade, a força física e a agilidade, qualidades cada vez mais exigidas em um 

mundo moderno; um mundo que exige do homem trabalho, produção, quantidade. 

Gonçalo não é um argentário que trabalha somente para ganhar dinheiro. Ele faz 

parte de um grupo que carrega consigo séculos de história e civilização. O que se verifica 

nas nações consideradas mais desenvolvidas como França e Inglaterra é que elas impõem a 

sua força aos países que conquistam e, por isso, permanecem ricas e desenvolvidas. O que 

Eça propõe n’ A Ilustre casa de Ramires é que Gonçalo-Portugal tome de Tructesindo-

Portugal o gosto pela peleja, mas que ela valha a pena, que ela seja de fato para fazer a 



nação crescer, que sua luta seja em prol de todos.  

Eça acreditava, como nos tempos do Casino, que podia haver uma guerra justa, que 

valesse a pena. Para Eça, só um fato tão importante como uma guerra poderia fazer 

Portugal, enfim, acordar do sono perdido; poderia fazer o povo, guiado por alguém que 

respeitasse seus desejos, lutar bravamente; poderia fazer cada português dar a vida pela 

nação, como se a nação fosse a infanta protegida por Trcuctesindo. Se a guerra não está em 

Portugal, que Portugal vá até ela. É disso que trata o romance inacabado eciano A Batalha 

do Cais e o conto inédito “A Catástrofe”. Rui Ramos nos explica, na Historia de Portugal, 

organizada por José Mattoso, a tese de Eça para resgatar a identidade de Portugal e o 

verdadeiro sentido do nacionalismo:  

 
Eça imaginou o único estádio em que poderia ser conseguida a 
verdadeira comunhão cívica em Portugal. Era assim: Portugal, 
perdida uma guerra qualquer, perdera também a independência e 
vivia sob ocupação militar estrangeira; então, a geração céptica e 
indiferente, que se habituara a maldizer o País e não fora capaz de o 
defender, redescobriria, na clandestinidade dos lares, o culto de uma 
pátria perdida (...) (RAMOS, 2001: 64)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 - O romance e as crônicas: um velho mundo que se encerra, um novo mundo 

que se aproxima. 

 

Basta lembrar as crônicas iniciais de Eça na própria Revista Moderna.  Por 

exemplo, em “A Praia” (nº 4), narra o egoísmo de uma senhora francesa e sua total 

indiferença ao ataque de seus cães aos banhistas numa praia da Normandia:  

Quando eles morderem se pagará o médico! Grito precioso, na 
verdade, porque nele vêm resumidas todas as fealdades duma alma, 
como por vezes, num único bafo de aragem à esquina duma viela, 
vêm todos os fedores dum bairro sujo. Desde logo se reconhece que a 
nédia matrona é uma ricaça, uma argentária, dona de belos prédios, 
com cofre profundo no Banco de França, longamente acostumada a 
comandar e dispor, secamente desdenhosa de graças e sensibilidades, 
mole e toda de banhas por fora, por dentro toda dura e de ferro. (R. 
M., nº 3, ano I, 1897: 68 – Grifo do autor)  

 

A crônica nos mostra que, mesmo nas nações mais desenvolvidas, podem existir 

pessoas egoístas e injustas. Aliás, como esperar que um acontecimento como o caso 

Dreyfus possa ocorrer justamente na França? Em carta ao amigo Domício da Gama, Eça 

demonstra toda sua decepção com a terra que propagou a liberdade e esclarece que a 

libérrima França foi produto dos seus ideais da sua juventude: a França nunca foi, na 

realidade, uma exaltada de Justiça, nem mesmo uma amiga dos oprimidos. Esses sentimentos de 

alto humanismo pertenceram sempre e unicamente a uma elite, que os tinha, parte por espírito 

jurídico, parte por um fundo inconsciente de idealismo evangélico. (Queirós, 1951: 278)  



Como entender também um ‘terrorista-civilizado’, como Angiollilo, filho da 

renascença italiana? E o que dizer das crianças famintas da Irlanda, consequência da 

política egoísta da próspera Inglaterra? A sociedade portuguesa degenerou Gonçalo, mas 

quantos Gonçalos degenerados não existem no mundo? Assim como existem homens como 

Gonçalo, existem damas francesas cruéis e italianos terroristas. É realmente o atraso das 

nações que produz a fraqueza e a crueldade humana?  

A Revista Moderna, por exemplo, tem uma coluna, assinada por S. Marcelo, 

dedicada aos esportes. Os que mais se sobressaem, no final do século XIX, são os que mais 

exigem fisicamente do homem: o boxe, o atletismo e a natação. Tructesindo não tem esse 

perfil atlético? Para cada grande nação europeia havia um exército de Tructesindos, sendo 

preparado para a guerra já eminente. Eça tinha consciência disto.  

O porte físico e a frieza de Tructesindo impressionam também o leitor. Suas 

características físicas e morais são importantes, porque estavam sendo cada vez mais 

exigidas naquele final de século. No entanto, assim como Gonçalo não tem só defeitos, 

Tructesindo não tem só qualidades. O mundo de Tructesindo é tão ou mais violento que o 

mundo de Gonçalo. Tructesindo não parece uma máquina? Não seria este homem-máquina, 

guiado pela razão, uma consequência da lógica racionalista que por tanto tempo foi 

defendida por Eça?  

As grandes cidades, as fábricas e indústrias, as ciências exatas e um colonialismo 

que esquartejava a África e a Índia, cada vez mais ratificavam o crescimento das nações 

desenvolvidas. Se Gonçalo representa a decadência portuguesa, seu histórico avô seria, 

assim, a representação dessas grandes nações e, nesse sentido, Tructesindo não pode ser o 



modelo, sua vingança a Lopo de Baião, muito bem arquitetada, tira aquela áurea afonsina 

de que estavam revestidos os nobres cavaleiros medievais.  E, como diz Soler (1999: 31), 

em sua introdução na edição crítica d’ A Ilustre Casa: “Perante a crueldade dos seus 

antepassados, Gonçalo torna-se mais humano que nunca e as suas misérias são menos 

humilhantes. Tructesindo não pode ser o modelo, a solução para Portugal não está no 

passado”.  

França e Inglaterra, ditas “civilizadas”, também eram as que possuíam mais 

colônias. Portanto, foram também as nações mais violentas. Para que Portugal pudesse 

fazer parte deste mundo de “desenvolvimento”, seria necessário seguir o exemplo dessas 

nações: o caráter passivo de Gonçalo deveria ser substituído pelo ágil e habilidoso perfil de 

Tructesindo. Com homens como Gonçalo, Portugal jamais poderia fazer parte deste mundo 

imperialista. Se ele não pode fazer parte deste império, restava-lhe então a condição moral 

de colônia. Não era assim que Gonçalo se comportava diante do homem a quem havia 

arrendado suas terras? Não é que Gonçalo andasse, em pleno século XIX, com espada e 

escudo nas mãos, nem mesmo que articulasse vinganças impiedosas como as de 

Tructesindo; mas sim, que ele saísse da sua condição de subserviência diante da vida.  

Não por acaso, Eça escolhe o tempo de Tructesindo: o período da Reconquista. 

Nunca Portugal lutou tanto para restabelecer a sua identidade como nesse momento. Além 

disso, é deste início da história de Portugal que outros heróis surgem, como Nun’Alvares, o 

Condestável, o herói cantado pelo amigo-historiador Oliveira Martins. Eça retoma a carta 

que escrevera ao amigo felicitando por dar vida ao herói, e faz também sua história viva, 

quando transforma Gonçalo em autor da própria vida. Talvez, por isso, Eça de Queirós não 



resgate o momento das grandes navegações, quando Portugal se transformava em um 

grande império, mas, sim, o início da História de Portugal, quando o país lutava para 

restituir e reunificar o seu território.   

Na época de Tructesindo, os homens, independente de seus nomes e famílias, 

lutavam para construir uma nação. A partir de seus feitos é que seus nomes se perpetuavam. 

Portugal, no tempo de Tructesindo, vivia em luta constante pela independência de sua terra. 

O lugar de um Ramires é sempre um lugar de destaque à frente de outros homens, bem 

como o lugar de Portugal à frente das outras nações. Então, alguns homens devem 

comandar, outros nascem para serem comandados? Não é essa a lógica do imperialismo 

burguês do final do século XIX? A este propósito, vale lembrar a observação crítica de José 

Carlos Barcellos, a respeito do lugar social dos homens, enfocando prioritariamente o 

século XIX: “Assim, o acesso à masculinidade moderna não implica apenas a incorporação de um 

estereótipo ou a assunção de uma identidade, mas é também necessariamente inserção numa 

estrutura hierárquica de prestígio e poder (...). Dessa forma, a construção da própria masculinidade 

requer algum tipo de desvalorização da masculinidade dos outros.” (Barcellos, 2001: 146)  

Não são prestígio e poder que Gonçalo persegue por todo o romance? Logo, na 

matriz dos Ramires estaria o poder, tanto como na matriz portuguesa. Sua história, que na 

verdade é a história de Portugal, prova isto. Gonçalo não está no seu lugar de direito, mas 

Sanches Lucena e Cavaleiro também não estão. Gonçalo deve, então, reaver seu lugar de 

direito, para tentar equilibrar as diferenças encontradas na sociedade portuguesa. 

O desprestígio da aristocracia ante a ascensão burguesa é bastante explorado na 

Revista Moderna. A revista faz questão de ressaltar os grandes nomes da aristocracia 



europeia (reis, rainhas, condes, marqueses, duques e duquesas), que aparecem em várias de 

suas páginas; no entanto, não relega as Milionárias Americanas, e cada vez mais o espaço 

da revista é delas – e deles. Seus carros, suas mansões, suas fortunas incalculáveis, como 

ironiza Eça em o “Marquesinho de Blangford” 

 
O teu verdadeiro avô agora, o único compreensível para o nosso 
tempo, não é herói, é milionário – com grande vantagem para seu 
crédito, da tua celebridade, da tua autoridade no Club, e  da tua 
influência sobre as mulheres ... Não te agites no teu berço, 
Marquesinho de Blandford, descontente, nessa inocência das coisas 
do mundo que ainda trazes do Céu! Hoje avô que dê proveito e honra 
a um neto não é aquele que, ao som de pífanos, entre os estandartes 
soltos, entra nas sessenta praças de guerra que o génio tomou - mas 
aquele que sentado à banca, sobre caderninho, e, com pena larga, e 
fácil, assina um cheque de mil contos. (R.M., nº 9, ano I, 1897: 263) 

 

 

 Portugal também parece estar fora do seu lugar. No século XIX, certo sentimento 

multiforme de que o país não é o que deveria ser marca e angustia grande parte das elites 

portuguesas. O Ultimatum inglês agravou isto: causou mal-estar, gerou forte indignação, 

também em Eça... E Gonçalo...   

 
Como uma flor murchara! Que mesquinha honra! E que contraste o 
do derradeiro Gonçalo, encolhido no seu buraco de Santa Ireneia (...). 
nem sequer deles herdara a qualidade por todos herdada através dos 
tempo – a valentia fácil (...) ele nascera com a falha, a falha de pior 
desdouro, essa irremediável fraqueza da carne, que, 
irremediavelmente, diante de um perigo, uma ameaça, uma sombra, o 
forçava a recuar, a fugir... (Queirós, 1999: 379)  

No entanto, Gonçalo sofre uma mudança ao entrar em contato com a vida do seu 



antepassado. Através da construção de uma obra literária, a vida deste Fidalgo da Torre92, 

surpreendentemente, toma outro rumo. Depois de concluir a história de Tructesindo, ele 

sonha com todos os seus ancestrais e estes o conclamam a levantar-se, a erguer-se e retomar 

o destino dos Ramires.  

Gonçalo sai de casa com um esquecido chicote e, após uma discussão com lavradores 

que insistem em desrespeitá-lo, o Fidalgo da Torre tomado por uma ira, surra-os sem 

piedade, mudando, assim, sua visão de mundo e, principalmente, sua posição diante dos 

outros homens.  

 
Então, erguido nos estribos despediu-se sobre a imensa mão que 
avançava uma funda vergastada de chicote, do chicote silvante de 
cavalo-marinho. Com um berro, de aguda dor, o homem abateu sobre 
um joelho. Mas já, num pulo, se erguia, quando, fulgurante, o chicote 
de novo o colheu na face, de lado, num golpe tão vivo da aresta 
afiada que a orelha pendeu, despegada num borbulhar de sangue 
negro.  (R.M., ano III, nº 28, 1899: 188). 

 

A partir de então, a vida de Gonçalo muda radicalmente. Ele diz não a um casamento 

de conveniências, hipoteca a torre, e parte para África, um lugar inóspito, onde, outrora, 

seus antepassados estiveram.  

Felizmente, Gonçalo não é só raça, força e poder: “E os Ramires, não só vêm dos 

Reis” (Queirós, 1999: 448). A balança que pende, inicialmente, para Tructesindo vai 

mudando. Não conseguimos saber qual é o homem ideal. Tructesindo tem qualidades 

físicas e morais. No entanto, ao longo do romance, notamos o quanto Gonçalo é humano, 

com seus conflitos, dúvidas, tantos caminhos por escolher... Segundo Sonia Pietro, em seu 

                                                 
92 Ver anexo, 7.4 – imagem 31. 



texto sobre a Ilustre Casa de Ramires:  

 
Assim, o jogo intertextual de A Ilustre Casa de Ramires não retoma 
apenas a voz épica portuguesa, que se calara no século XIX, para 
empreender o resgate da memória cultural da heroicidade perdida. 
Questionador e crítico, o texto, volta-se para o presente, sublinhado a 
diferença que se estabelece entre este e o mundo antigo. Nesse 
questionamento, busca impulsionar o presente para fazer o futuro, 
mostrando o passado como o espaço de lenda fundante da alma 
portuguesa o qual, apesar de não poder ser trazido de volta, pode 
abrir novas possibilidades para a realidade atual. (Pietro, 1996: 54). 

 
 

 
A violência de Gonçalo parece ser a de seu tempo, a de sua classe. Mas ele também 

consegue se questionar, estranhando o papel social que exercera. Ele se assusta com a sua 

própria atitude: “ – Então Gonçalo atentou no chicote, no sangue... Sangue de gente! 

Sangue fresco, que ele arrancara! ... E por entre o seu orgulho, uma piedade passou que o 

empalideceu: – Que desgraça!” (R.M, ano III, nº 28, 1899: 122).  

O que parece subjacente aqui é que a atitude de Gonçalo Ramires ratifica a condição 

de superioridade étnica, que foi uma das maiores teses defendidas pelos países europeus 

para justificar a colonização. Barcellos lembra que “ao engajar-se no projeto colonialista, 

Gonçalo alcança (...) um novo patamar de masculinidade, que reforça ao mesmo tempo a 

pureza e a inteireza de sua identidade étnica e nacional” (2001: 148). Eça, sem dúvida, sabe 

que, para fazer parte deste ‘novo mundo’ imperialista, é necessário, também, a violência. 

Não utilizá-la seria sinônimo de fraqueza. Não é o que ocorria em Portugal no momento do 

Ultimatum?  

Para a ensaísta Carmela Nuzzi, numa análise comparativa das duas versões da Ilustre 



Casa de Ramires, o episódio do chicote sugere a retomada de força dos Ramires:  

 

O chicote usado por Gonçalo, na noite seguinte ao ter sonhado com 
os seus antepassados, é um símbolo da força dos Ramires, mas esse 
chicote encontrado, casualmente, por Bento, no sótão, pode também 
ser considerado como o maravilhoso empregado por Eça em todos os 
romances, para resolver uma situação difícil, provocar o clímax, e a 
sua posição vitoriosa; e, juntamente com a Torre, simboliza também a 
força de vontade através da acção embora violenta (...) (Nuzzi, 1976: 
144)  
 

 
Gonçalo, essa figura paradoxal e carismática (e violenta também), parte para um 

rumo desconhecido, deixa de ser o autor de uma história, para se tornar uma lenda, ou seja, 

para fazer parte da História. Deste modo, como nos explica Carmela Nuzzi: “a história de 

Gonçalo Mendes Ramires atinge agora a condição de mito, tal como na sua própria vida, 

ele tinha conduzido o mito dos seus antepassados à condição de realidade” (Nuzzi, 1976: 

153).  

Gonçalo sai de cena deixando a mesma impressão aos seus amigos: está mais 

homem! E isto, neste caso, é aliar a força à especificidade de sua alma. Um homem pronto 

para encarar a terrível competição do mundo moderno.  

Na maturidade, Eça consegue ver os defeitos, mas, também reconhece as qualidades 

de Portugal. Como Gonçalo, que teria tudo para ser um ‘anti-herói’, mas aos poucos vai se 

tornando cada vez mais humano, Portugal vai ficando mais belo aos olhos de Eça, que 

chega a desejar, com o passar do tempo, um quinta entre o Douro e o Minho, perto de um 

convento, nos verdes campos portugueses. Eça parece amar mais Portugal, à medida que o 

vê nem melhor nem pior, mas diferente das nações que, mais jovem, tanto idealizara. Desse 



modo, no cruzamento das personalidades de Gonçalo e Tructesindo, surge Portugal, mais 

belo – ainda com seus problemas -, mais real diante das decepções trazidas com o final do 

século.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSÃO  

No final do século XIX, o mundo começa a entrar em colapso com a perda dos 

ideais sustentados desde o seu início, quando a França disseminou pelo mundo a fora os 

pressupostos de sua revolução: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Alguns homens 

acreditavam que este ideal poderia ser a garantia de uma sociedade igualitária e justa. Os 

ideais disseminados pela revolução alimentaram, por toda Europa, o mito de que podia 

haver um lugar em que o homem pudesse ser pleno, livre e feliz, vivendo, portanto num 

idílio, e que este lugar estava em solo europeu. Mas, esses homens enganaram-se.   

O mundo inteiro, então, passou a lutar para sustentar este ‘trinômio libertário’ e, aos 

ideais da Revolução Francesa, somam-se os ideais da Revolução Industrial, que não 

pretendiam excluir a liberdade, mas que trouxeram, na verdade, uma competição desmedida 

na busca pelo crescimento econômico; cada vez mais desigual, o mundo divide-se entre as 

grandes as potências imperialistas e os países colonizados.  

Começa então a escalada em busca dessa liberdade e desse desenvolvimento entre 

as nações e, consequentemente, começa, também, o mundo dos impérios capitalistas: o 

mundo das máquinas, das populosas cidades, das epidemias infecciosas, dos homens que 

deviam ganhar cada vez mais dinheiro, e assim poder comprar mais, para garantir cada vez 

mais poder. O mundo que pretendia Igualdade, na verdade, produziu mais desigualdades, a 

ponto de provocarem duas grandes guerras no início do século que viria.  

Em meio a este paradoxo, alguns artistas decidem se reunir para fundar uma nova 



revista: a Revista Moderna. Uma publicação que, em sua curta vida, buscou apresentar os 

acontecimentos mais marcantes dos últimos anos do final do século oitocentista - em que as 

máquinas e a ciência tomam o lugar de Deus – mas que, na verdade, seguram-se, ainda, nos 

últimos fios que sustentavam a aristocracia europeia. O que pretendiam mostrar não foi 

exatamente o que eles conseguiram: se,  para eles,  o crescimento das grandes nações 

europeias deveria ser copiado, a começar por um estilo de vida que parecia dar sinais de 

cansaço, esse crescimento parecia afetar algumas questões éticas pelas quais eles tanto 

lutaram: a liberdade e a igualdade entre os homens. Os colaboradores da Revista Moderna 

acreditavam que ser um aristocrata europeu era ser melhor. Mas, o mundo novo que 

começava rompia definitivamente com estes fios aristocráticos, elegantes e diletantes, e a 

revista, um periódico luxuoso e requintado, não consegue esconder em suas linhas tão 

refinadas esta ruptura, apresentada no porvir de um século em que os homens procuravam 

demonstrar o quão civilizado eram, e o quanto escondiam as suas frustrações neste 

momento tão competitivo. O espaço dado ao aristocrata europeu, fino e elegante, vai cada 

vez ficando menor, e o que se vê é o homem mais forte, mais agressivo, para seguir firme o 

ritmo do mundo que se transformava. Aos olhos dos articulistas da revista, o Velho Mundo 

vai parecendo cada vez mais ‘velho’, e o seu aclamado desenvolvimento vai parecendo 

cada vez mais injustificável. Para que então seguir o modelo? As páginas da revista 

pretendiam mostrar que Brasil e Portugal deveriam acompanhar aquele crescimento, mas 

não consegue deixar de apresentar que este crescimento também tem suas consequências. É 

o que vimos no primeiro capítulo, através dos acontecimentos que marcaram aquele final de 

século, como o affair Dreyfus; a competição imperialista entre Espanha e Estados Unidos 



pelo monopólio da ilha de Cuba e a guerra étnica envolvendo Turquia e Grécia. Onde estão 

a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade entre as nações?  O que há de luxuoso e elegante 

nisto tudo? A Revista Moderna tenta, disfarça, mas não consegue esconder o que o mundo 

moderno apresenta. E, talvez, José Mathias, do conto de Eça de Queirós, represente tão 

bem o homem daquele final de século: o homem que, diante das possibilidades, não sabe 

como agir, recua e se sente impotente quando precisa tomar alguma decisão. As mudanças 

inesperadas assustam aquele homem que prefere observar a agir. 

Também podemos ver nessa distinta publicação o Brasil dar seus primeiros passos 

em direção a este mundo moderno. Independente, o país acolhe, aos poucos, a República e 

o desenvolvimento, e suas cidades mais importantes começam a tomar a mesma forma das 

grandes cidades europeias. Desse modo, Rio de Janeiro e São Paulo transformam-se à 

francesa em cidades cosmopolitas na efervescência da Bellé Epoche, bem como a revista, 

as cidades surgem como empreendimentos dos cafeicultores, que tinham o intuito de 

melhorar as cidades para fazer com que a principal riqueza do Brasil na época pudesse ser 

comercializada com mais êxito. A revista apresenta também, neste momento de euforia pós-

república,  ao Brasil o estilo de vida que eles também deveriam alcançar.   

Em Portugal, tão próximo e tão longe do solo europeu, restava sentir saudade dos 

tempos gloriosos em que fora também uma grande potência imperialista, e mais uma vez 

voltar-se ao passado para tentar entender o que se passava. Na Revista Moderna, Portugal e 

os portugueses resumem-se na figura simbólica do escritor Eça de Queirós. Eça assume a 

figura de mestre daquela geração de jovens escritores brasileiros e portugueses que viam no 

autor d’ Os Maias o intelectual daqueles tempos. Assim como o escritor Zola, que sem 



medo expõe o que pensava, influencia a opinião pública francesa no caso Dreyfus, 

consagrando-se como intelectual moderno, o escritor português confirma-se também como 

nome de destaque para imprensa em língua portuguesa, e um nome que unia a 

intelectualidade desses países, que sentiram de maneira diferente os impactos da 

independência do Brasil. Se a política os separava, o escritor Eça de Queirós simbolizava, 

para a maioria desses jovens engajados nas letras, o fio condutor que ligava o Brasil a sua 

matriz portuguesa, principalmente àqueles que se decepcionaram com a república e sua 

ruptura com a tradição, como o escritor Eduardo Prado. A participação de Prado foi efetiva 

enquanto a revista saudou e elegeu como celebridades figuras ligadas à tradicional 

aristocracia europeia, quando a revista decide dar espaço aos burgueses americanos e aos 

políticos republicanos, Prado deixa de contribuir com a publicação. 

A Revista Moderna não só nos mostra, pelo olhar desses escritores brasileiros e 

portugueses, o tanto quanto admiravam as grandes nações europeias, mas também não 

conseguem esconder – e muitas vezes não fazem questão -  o espanto com o novo mundo 

que se aproximava. O autor d’O Primo Basilio não se espantava mais, ele vivia na França 

há mais de vinte anos e conhecia bem aquele espaço que escolheu para viver. Eça admirava 

o que a França e a Inglaterra produziam, principalmente a sua arte, mas suas ilusões da 

época das Conferências do Casino, neste momento, dão lugar a uma resignação: a 

civilização europeia não é perfeita, nem precisa ser copiada. Para Eça de Queirós, outrora 

tão cosmopolita, a vida ideal seria num lugar em que se pudesse ver a civilização europeia à 

distância, do mesmo modo que se pode admirar uma obra de arte, da mesma forma que se 

poderia ler a Revista Moderna, mas que se mantivesse afastado dos males dessa civilização, 



assim como o Brasil, assim como Portugal.  

 Como dizem os principais pesquisadores de sua obra, no final de sua carreira, Eça 

descobre o Brasil, bem como seus antepassados navegadores, e, principalmente, redescobre 

Portugal; e foi um contemporâneo, muito amigo do romancista, o polemista Eduardo Prado, 

que num texto da Revista Moderna que descortina essa redescoberta.  Aos olhos do escritor 

português, a terra natal reaparece, se reconstrói, até que ressurge na figura de um fidalgo 

decadente que tenta ser alguém, tenta sair da prisão - a torre de Santa Irinéia- em que se 

enclausurara ele e todos os seus ancestrais,  por tantos e tantos anos. Na revista, Gonçalo 

não chega a se libertar e partir para África (longe da civilização europeia), só no romance 

publicado postumamente. Mas Eça consegue se libertar em seus textos e consegue 

demonstrar a seus conterrâneos que o acusavam de antipatriótico que tinha igual afeto a 

Portugal, mesmo estando longe. E este amor pode ser percebido nos textos que compõem o 

folhetim de A Ilustre Casa de Ramires.  

Nas páginas da Revista Moderna, vemos também que a ciência só conseguia 

melhorar a vida de poucos abonados, pois os carros, os balões, os telefones e luz elétrica 

dividiam espaço nas grandes cidades com a fome, o trabalho infantil, as moradias cada vez 

mais insalubres, as endemias que devastavam muitas regiões, justamente por falta de 

infraestrutura, que não acompanhou no ritmo, nem na mesma proporção, o crescimento 

industrial e tecnológico. As minorias, massacradas por esse crescimento desigual das 

grandes potencias, começam a emergir, exigindo seu espaço. Estas minorias mostravam o 

outro lado desse mundo novo, ainda não compreendido em sua diversidade. Diante de 

tantas diferenças, de múltiplas culturas, de um mundo tão diversificado, os colaboradores 



da Revista Moderna utilizam-se da pena para mostrar o encanto e a estranheza diante de 

tamanha multiplicidade que se descortinava.  

A vida curta da publicação justifica-se pelo alto custo da produção e por esta 

aristocracia, aclamada na própria revista, perder cada vez mais espaço para uma burguesia 

cada vez menos interessada em publicações deste teor. Na Inglaterra, logo se percebeu que 

as revistas literárias, com temas político-sociais, não agradavam mais aos leitores e o 

Magazine inglês, prático e objetivo, mais em acordo com o ritmo abrupto da vida moderna, 

cada vez mais ia tomando espaço nos lares burgueses. Além disso, o dinheiro vindo das 

fazendas do Conde do Pinhal se esgotara, e sem o mecenato de um Barão intelectual, como 

M. Botelho, seria impossível manter uma empresa tão cara como a Revista Moderna. 

Ao lermos as páginas da Revista Moderna, observamos o esmero com que os 

diretores e colaboradores levaram à frente essa publicação. Era, sem dúvida, uma 

publicação de luxo. Suas páginas, agora, mais de cem anos depois, faz-nos imaginar como 

seria atrativo e interessante ter ao alcance de nossas mãos uma obra-prima feita por homens 

tão ilustres em sua época, em que tanto capricho foi depositado, para apresentar aos leitores 

brasileiros e portugueses aquele final de século tão instigante e tão complexo. 
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7. ANEXOS   

7.1  - Capas 

Numero  Imagem da capa 

1 Musa insipadora da Arte 

2 A Rainha Vitoria 

3 Canovas del Castilho 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Machado de Assis 

     10 Eça de Queirós 

11 A Musa comemorando o Natal (Imagem de O. Akoch) 

12 A Musa felicitando o novo ano (Imagem de O. Akoch) 

13 A Rainha de Portugal D. Maria Amélia 

14 Papa Leão XIII 

15 Roberto Ivens 

16 Joaquim Nabuco 

17 Henrick Ibsen 

18 Coelho Netto 

19 A Rainha Regente o Rei Afonso XIII da Hespanha 

20 Vasco da Gama 

21 Valentim de Magalhaes 



22 Eduardo Prado 

23 Magalhaes de Azeredo 

24 Maria Amalia vaz de Carvalho 

25 Campos Salles 

26 A Sagrada Familia (desenho de O. Acock) 

27 Duque de Caxias 

28 Almeida Garrett 

29 Affonso Celso 
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Golpe de Estado de Pekin” (nº24); “Índios Americanos” (nº25); “Fakirs” (nº27); 

“Rudyard Kipling” (nº28);  

10. Domingos Guimarães  

Artigos: “A Descoberta da Índia” e “Brazil e Portugal nos salons de 1898” (nº 20); 

“Horas de Tedio” (nº28); “Panoramas da Hespanha” (nº 29).  



11. Miguel de Lencastre  

Artigos: “De Sebastopol a Ialta” (nº 3); “A Ilha de Cuba” (nº 4); “Do Cairo a 

Luxor” (nº 8); “Sevilhas e Sevilhanas” (nº 19). 

  

12. Arnaldo Fonseca  

Artigos: “A Viagem dos Reis de Portugal a Algave” (nº 9); “Chronica de 

Inverno” (nº 13); “O Deus dos Tisicos” (nº16); “O carnaval em Lisboa” (nº 17).  

 

13. Fontoura Xavier  

Artigos: “O Milagre de Parun Baqhat” e “Um brinde” (nº12); “Dois Sonetos” 

(nº25), “As Montanhas” (nº27).  

14. Mario Toledo  

Artigos: “Maria Christina” (nº19); “Os Reis da Baviera”; “O Monte Valeriano” (nº23); “A 

Entrega de Havana”.  

15. José de Figueiredo  

Artigos: “Carvões” (nº24); “Coisas d’Arte” (nº26); “Carvões” (nº28)  

16. J.A. Montenegro  

Artigos: “Reminiscencias da Historia Brazileira” (nº24); “Reminiscencias da 

Historia Brazileira” (nº25).  

17. Fernado Cesar  

Artigos: “S. M. A Rainha Maria Amélia” (nº13); “Habitações Reaes e o Dispensário 

de S. M.  A Rainha de Portugal” (nº15).  

 
18. Theodoro de Willy  

Artigos: “Berlim” (nº25); “A Escultura Alemã” (nº29).   



 
 
  19. Marcus  
  Artigos: “A Imperatriz Isabel da Austria” (nº24); “Peste em Viena” (nº25); “Os Três 

Maridos de Adelina Patti” (nº27); “Conde de Caprivi” (nº28).  

 

20. L. de Norvins  

Artigos: “As milionárias Americanas” (nº27); “As milionárias Americanas” (nº28); 

“As Milionarias Americanas” (nº29).  

 

21. Joaquim de Araujo  

Artigos: “Garrett no Estrangeiro” (nº27); “Suprema Sedução” (nº29)  

 

22. Valentim de Magalhães  

Artigo: “O Homem de Cera” (nº20);  “ Vou ser Pai” (nº29)  

 

23. Theodoro Rodrigues  

Artigos: “Extrema Crença” (nº26); “Revelação” (nº27).  

24. Trindade Coelho  

Artigos: “José Fraldão” (nº9); “Manoel Maçores” (nº15).  

 

25. Abel Botelho  

Artigos: “A Consoada” (nº24); “As Alminhas” (nº26).  

 

26. Pedro Steady  

Artigos:  “A Viagem de Nansen ao Extremo Norte” (nº1);  



1. 27. Marc Legrand – “Jeunesse Pensive” (nº11);  

2. 28. Cristovam Ayres – “Historia da Legião Portuguesa” (nº11);  

3. 29. Ludcvicus – “O Salão do Campo de Marte” (nº2);  

4. 30. Robert – “O annel dos Dorias” (nº2) e “São Paulo” (nº14);  

5. 31. Silva Bastos – O Papa Leão XIII – Silva Bastos;  

6. 32. Lopes de Mendonça – “O vapor” (nº14);  

7. 33. Paulo Monberl – “Os Inoitos” (tradução);  

8. 34. C. Jordano – “O Perigo Amarello y Echos do littoral” (nº16);  

9. 35. Oswald de Lemos – “Henrink Ibsen” (nº17);  

10. 36. José Pessanha – “Um Escultor Portuguez do Sec. XVIII” (nº17);  

11. 37. Ignotos – “Porto Arhtur” (nº17);  

12. 38. Mario Salvati – “Os Cigarros de Granada” (nº17);  

13. 39. Henrique de Vasconcellos – “O Fugitivo” (nº17);  

14. 40. Olavo Bilac – “Coelho Netto” (nº18);  

15. 41. Coelho Netto – “Mandovi” (nº18);  

16. 42. E. Jordano – “A Batalha D’Atbara” (nº19) e “Tomada de Karton” (nº24);  

17. 43. Léon Tolstoi – “A Música de Wagner” (nº20);  

18. 44. Justino Montalvão – “A Estátua” (nº21);  

19. 45. Matilde Serão – “Comédia” (nº22);  

20. 46. Mario de Alencar – “Magalhães de Azeredo” (nº23);  

21. 47. Alfredo Mesquita – “Terras de Hespanha – O Escorial” (nº23);  

22. 48. Antoni – “As Festas da coroação na Hollanda” (nº23);  

23. 49. J. Diogo – “Dresde” (nº23);  

24. 50. C. Sertorio – “A rainha Luiza e Madame Carnot” (nº24);  

25. 51. Mario de Lemos – “O Theatro Hespanhol” (nº25);  

26. 52. Luis de Aragam – “Suprema Tristitia” (nº25);  

27. 53. G. Guimarães – “Industria Brazileira” (nº25);  

28. 54. Alvaro Martins – “Banco de Coral” (nº25);  

29. 55. Dr. Costa Couto – “Barra do Rio Grande” (nº25);  



30. 56. Eugenio Savard – “Um livro” (nº25);  

31. 57. Cesar lombroso – “O Crime de Luccheni” (nº25);  

32. 58. Bza. De Freederiscksv – “O Natal Russo” (nº26);  

33. 59. Julio Adac – “Luiza Abbema” (nº26);  

34. 60. Afonso Celso – “Minha Frota” (nº26);  

35. 61. Erik Sjoestedt – “O Natal na Suécia” (nº26);  

36. 62. Bret- Marte – “Dobbs – Conto Americano” (nº26);  

37. 63. Camille Lemonier – “Kaatje” (nº29);  

38. 64. Aurelius – “Leão XIII E o Vaticano” (nº29);  

39. 65. Bento Ernesto Jr. – “Dois Sonetos” (nº29);  

40. 66. Oliveira Gomes – “Azas” (nº29).  

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



7.3 Textos 

Texto 1 

Aos nossos leitores (Editorial) 

 A Revista Moderna, fundada com capitaes proprios e realisados, impoz-se no dever 

de crear um novo typo de publicação, satisfazendo, ao mesmo tempo, a educação artistica 

do meio a que se destina e a necessidade de uma informação completa e illustrada, sobre 

mantudo o que, actualmente, interessa o espirito publico.  

A realisação d’este pequeno, mas dificil, programma exigia, antes de tudo, uma 

collaboração emminente superior a influencia de grandes espiritos criticos que, 

permanentemente, orientassem a sua perfeita e completa execução.  

Julgamos poder dizer aos nossos leitores que, com felicidades, encontramos a 

solução d’este problema, dando à nossa revista a valiosa collaboração de Eça de Queiroz 

cuja authoridade é indiscutivel em todo mundo culto de Brazil e Portugal.  

Em torno d’esse grande nome a Revista Moderna conseguio, ainda, reunir um grupo 

de redactores escolhidos d’entre os mais notaveis da nossa litteratura, os quaes, 

especialisando-se nas diversas secções do nosso jornal, conservarão originalidade e 

diversidade do texto sem prejudicar a harmonia do conjuncto.  

As questões politicas serão rigorosamente banidas do nosso programma, e a lucta de 

partidos não encontrarão o menor echo em nossas columnas.  

O lado material que tão justamente impressiona o espirito publico e que tanto agrada 

aos amadores de publicaçções artisticas bem feitas, imcumbe aos ultimos e aperfeiçoados 

processos da typographia e da gravura.  

A variedade da nossa illustração, acompanhando sempre a actualidade dos 

acontecimentos, a escolha cuidadosa e execução impeccavel da mesma, será o objeto da 



nossa constante attenção.  

Esperamos assim, poder fazer uma revista verdadeiramente moderna, um completo 

magazine pela variedade dos assumptos e uma illustração de primeira ordem pelo cuidado e 

profusão dos desenhos.  

Iniciando uma publicação d’este genero, não ignoramos as dificuldades e as 

decepções que nos podem acolher, mas, sinceramente declaramos que tudo faremos para 

sobrepujal-as e esta somma de sacrificios feitos e aquelles que seremos forçados de fazer os 

dedicamos ao Publico, em cujas mãos collocamos o sucesso da nossa Revista.  

A Imprensa Portuguesa e Brasileira sempre justa às ideias bôas e sinceras, estamos 

certos, dará à nossa publicação o lugar que lhe compete.  

A Direcção (M. Botelho,  R. M., ano I, nº 1, 1897 – Editorial). 

Texto 2  
A Guerra Turco-Greca 

 
 A guerra actual teve, como como causa remota, o renascimento do helenismo, no 

Oriente, pela  acção oculta e poderosa da celebre sociedade Etniké Hetairia e como causa 

próxima, a revolta da ilha de Creta e a intervenção inhabil do concerto europeo nos 

negócios d’Oriente. 

Os acontecimentos de Creta, sobejamente conhecidos dos nossos leitores, podem resumir-

se nos factos seguintes: Nos fins de Janeiro do corrente  anno, rebenta na ilha, uma 

insurreição, para sacudir o jogo turco e por não ter sido aplicada a constituição, que em 

1896, o sultão outhorgara, Os insurgentes, em números considerável e excitados pelos 

massacres turcos, atacam as cidades importantes da Creta e principalmente a Canéa. 

 Estas noticias causam, em Athenas, uma grande effervecência; a opinião publica 

força o governo a enviar a Creta, uma flotilha de torpedeiros, comandada pelo príncipe 

George, e um troço d’infantaria tendo à sua frente o coronel Vassos, com ordem d’expulsar 

os turcos e proclamar a anexação da ilha ao reino de Grécia. 



 As grandes potências, ciosas da integridade do império otomano e para evitarem a 

guerra no Oriente, ocupam militarmente os principais portos de Creta e, sem terem em 

consideração os ardentes desejos philhellenos da população da ilha, decretam a sua 

autonomia sob a Soberania do Sultão. 

 Os insurgentes declaram não aceitar semelhante determinação e o coronel Vassos 

responde que só recebe ordens do seu rei e que, em nome d’este , considera a ilha como 

território grego. 

 Então começa um revoltante estado de coisas. 

 Quando os turcos, atacando os christãos, pilham e incendeiam os subúrbios dos 

portos,  pelas forças internacionais estas assitem impassíveis ás façanhas dos mulçumanos; 

mas logo que os insurgentes investem uma posição turca, as esquadras europeias 

bombardeiam simultaneamente, o campo dos christãos, fazendo baixar o pavilhão grego. 

 Foi assim que, em 23 de março, os insurgentes, tendo atacado furiosamente o forte 

de Malaxa, que já não resistia, por falta de viveres, os almirantes decidiram a liberação dos 

turcos e bombardearam energicamente o campo grego, fazendo numerosas victimas e 

obrigando os insurgentes a retirarem-se para o interior. 

 Ao mesmo tempo os torpedeiros e cruzados internacionais impediam a entrada d 

viveres e munições na ilha, e metiam a pique os pequenos navios gregos que pretendiam 

escapar ao bloqueio. 

 Perante esta coalisão de todos os governos europeus contra a Grecia, o povo 

helleno, exaltado ao ultimo grau, clama guerra nas praças de Athenas e até nos vestíbulos 

do palácio real e o próprio soberano compreende que a sorte da Grécia se deve jogar, na 

fronteira da Macedonia, aonde os turcos, silenciosamente, concentram forças consideráveis. 

 O príncipe real e seu irmão partem para Thessalia, no meio d’um enthusiasmo 

indescritível e em poucos dias 60.000 gregos impacientes e resolutos, vêem, das alturas dos 

montes Olympos, o exército otomano – forte de 140.000 homens – avança, cantando hynos 

de guerra. 

 A partir d’este momento o conflito era inevitável. 



 Os paizes do concerto europeo sabiam-no muitop bem e, hypocritamente, o 

clamavam na imprensa oficiosa; mas em vez d’evitarem a primeira efusão de sangue, 

ficaram em Creta, vigiando-se uns aos outros, com aquella desconfiança polida dos 

jogadores de má fé. 

     

 

Luis Serra (R.M., ano I, nº 1, 1897: 5). 

 
 

Texto 3  

 

O incêndio no Bazar de Caridade 

 

 No dia 4 de Maio ardeu em Pariz, um barracão de madeira em que as damas da 

aristocracia franceza e cosmopolita faziam uma feira em beneficio de obras religiosas e de 

caridade e no incêndio morreram 146 pessoas, das quais quatro homens, e foram mais ou 

menos queimadas e feridas muitos centos. 

 O incêndio devido à explosão de uma lanterna de cinematographo, que comunicou o 

fogo às cortinas da tenda, durou apenas um quarto de hora. 

 Um grande velum extendido sobre a vasta quadra, que tinha cem metros de 

comprido sobre quarenta de lago, cahiu como um lençol de fogo sobre as desgraçadas, 

incendiando-lhes as cabeleiras, os chapéus, as golas feitas de fazendas leves, que a pretexto 

de agasalho emolduram os rostos, e regando-as com uma pavorosa chuva de alcatrão 

inflamado. Houve uma disparada para as sahidas, que eram insuficientes, e alguns cento de 

mulheres sahiram para a rua como archotes vivos e inextiguíveis. Algumas vieram morrer 

na calçada, tisnando o céu azul da tarde de primavera com a fumarada negra do fogo 

sinistro alimentado pela gordura das carnes delicadas. A maior parte cahiu em montes, 

fazendo altas fogueiras, que o jacto tardio da água das bombas veio apagar por fim. 



 A rapidez quase explosiva do desastre, a qualidade das victimas, pertencentes quase 

todas às camadas superiores, visíveis e decorativas da sociedade, e o horror particular 

d’esse gênero de morte, em contraste tão violento com a vida que lhes asseguravam o 

nascimento illutre, a riqueza e a posição social, produziram em Pariz primeiro e depois no 

mundo inteiro o espanto unanime das grandes catástrofes. Aos gritos loucos das 

miserpáveis queimadas, aos soluços dilacerantes dos que sem consolo choram mulheres, 

mães, irmãs e filhas, respondeu um longo gemido de piedade. Cada um sentiu-se com o 

vago pavor religioso da vizinhança ameaçadora da Morte. 

 A enumeração das mortas reconhecidas pelos parentes e amigos no deposito de 

cadáveres, entre scenas pungentes que a imprensa teve a discrição de não descrever, seria 

longa demais. Vae desde a duquesa d’Alençon, princesa de sangue real, irmã da Imperatriz 

da Austria, e cujo corpo mutilado, estripado, carbonizado, informe, só foi reconhecido pelo 

seu dentista, à camareira e ao lacaio que acompanhavam algumas damas nas suas obras de 

caridade. O nobilismo francez fornece a maior parte dos nomes da lista. O resto são 

mulheres e filhas de banqueiros e altos funcionários do Estado, gente que também dá festas 

e eu vai às festas mundanas. Poucas burguesas, nenhuma mulher do povo, a não serem as 

criadas. Algumas religiosas, cuja presença fora solicitada para o fim caridoso da feira, que 

rende anualmente cerca de um milhão para as instituições pias de beneficência. A fraca 

proporção de homens achados no entulho se explica pelo facto de ser quase exclusivamente 

compostas por senhoras a clientela das feiras e bazares de caridade. Os homens dão o 

dinheiro e se esquivam à tarefa de o levar aos balcões das fidalgas logistas amadoras. 

 Além do grande número de vidas, o Fogo devorou n’esse dia uma fortuna em 

bilhetes do banco e moedas do ouro e joias preciosas, milhões que ali se achavam. Para que 

os pobres não percam tudo, abriram os jornais uma subscrição. E no logar do incêndio 

projetam elevar uma capella comemorativa, assim como colocar uma placa acima da janela 

de arejamento da cozinha do Hotel du Palais, por onde os cozinheiros do hotel salvaram 

trinta e tantas pessoas. 

 A vida de Pariz sofreu uma sorte de syncope, com os seus salões fechados,os 

theatros diminuídos de freguesia e os campos de corrida privados do seu principal 



ornamento humano. Durante alguns dias, filas de carruagens com librés de luto pararam a 

portas das casas e palácios feridos pela desgraça, nos bairros ricos, Monceau, Saint-

Germain, Saint-Honoré, Etoile e Champs Elyseés e uma interminável procissão de amigos 

veio trazer os seus pezames às famílias das victimas. O telegrapho mal pode bastar á 

transmissão das questões anciosas e das respostas tranquilizadoras ou doloridas. O trem 

rápido para o Sul passou por Lyron sem levar um único passageiro na noite do desastre. 

 Os enterros começaram no dia 7. Trinta e cinco funerais de ricos mesmo  dia foi 

cousa que nunca se viu em Pariz.  As empresas de pompas fúnebres não tiveram material 

suficiente. 

 Na Madaleine, em Saint-Philippe-du-Roule, Saint Roch, Sainte-Clotilde os mesmos 

panos negros serviam; apenas se mudavam os escudos d’armas, as coroas de nobreza e as 

inicias dos nomes de família das defuntas. 

E as casa de coroas funerárias ficaram desprovidas desde o primeiro dia. As flores subiram 

de preço. As confections de luto se exgotaram nos armazéns. E as costureiras e modistas só 

trabalham em crepe e luto. É um grande golpe para o commercio e a insdustria parisiense, 

sem festas durante as estações pelo menos. 

 O Estado mandou fazer a sua custa os funerais dos seis corpos não reconhecidos e 

dos despojos anonymos encontrados entre os brazido da horrível fogueira, onde, além 

d’esses, desapareceram sem deixar vestígios mais de vinte e quatro criaturas humanas. 

 A cerimonia na Igreja de  Notre Dame foi singularmente solemne. A grande igreja 

de Phillipe Augusto ficou cheia a transbordar com a multidão dos grandes funcionários do 

Estado desde o Presidente até as corporações sábias, generais, fidalgos, grandes damas , 

familiares das victimas, corpo diplomático estrangeiro, senadores e deputados, letrados e 

artistas e o alto clero francez. O Lord mayor de Londres veio assistir a cerimonia em toda a 

pompa archaica dos seus mantos de veludo e collares de ouro sobre os ombros, séquito de 

porta-massas de prata e porta espada de lacaios bordados de ouro e de cabeleiras empoadas, 

como nos belos tempos da Renascença. O Principe Radiziwill, representado pessoalmente 

pelo Imperador da Alemanha, em Embaixada especial, estava de uniforme de general 

prussiano. E as coroas mandadas pelos reis e imperadores representados no funeral, 



adornavam o imenso catafalco que se alteava no centro da igreja, rodeado de tochas accesas 

e de fachos de chamas verdes. 

 Um incidente apenas destoou entre a unanime piedade dos que assistiam aos 

funerais. O padre Olliver, dominicano pregador do Notre-Dame, na sua alocução facilmente 

a responsabilidade da catástrofe aos crimes, à dissolução dos costumes, ao abandono das 

tradições politicas da França. O incêndio da rua Jean-Goujon para ele é uma expiação, um 

sacrifício de inocentes como aviso do céu aos culpados, para que se arrependam. 

 O que há poucos séculos ou em outra terra teria impressionado sinistramente ou 

religiosamente em Pariz apenas pareceu inconveniente e desastrada apostrophe rhetorica, 

boa para outros auditórios e outras ocasiões. 

 

 

     M. Botelho (R.M., ano I, nº1, 1897: 9). 

 
 

Texto 4 
 
 

O Duque d’Aumale 

 

 Vitima indireta da grande catástrofe de 4 de maio. Faleceu na sua propriedade de 

Zucco, na Sícilia, S. A. R. Henrique –Eugenio- Filipe Luiz de Orleans, duque de Aumale, 

quarto filho de Luiz Filipe, rei da França e de Maria Amélia de Bouebon Sicilia. A noticia 

da morte trágica da sal sobrinha a Duqueza de Aleçon, fulminou ilustre velho que 

procurava, no ameno clima da Itália, um repouso reconfortador para as fadigas da sua 

idade. – Nascido em Paris a 16 de janeiro de 1822, entrou para o exercito francês com a 

idade de dezessete anos, tomando parte ativa em diversas campanhas d’entre as quais a 

conquista da Algeria, onde se assinalou , por brilhantíssimos serviços, sobressaindo-se na 

celebre tomada do acampamento árabe do chefe Abd-el-Kader na qual à frente de 

quinhentos homens de tropa dispersou em vinte mil, aprisionando muitos centenares e 

apoderando-se de todas as armas e bagagens. Quatro anos mais tarde conseguia a 



submissão do mesmo chefe, sendo nomeado governador geral das possessões da Africa 

quando arrebentou em França a Revolução de fevereiro de 1848. Em circunstancias tão 

dolorosas para si e sua família a conduta do ilustre príncipe foi cheia de nobreza e 

dignidade. 

 Não querendo de modo algum explorar as grandes simpatias que possuía no valente 

exercito da África, para organizar uma resistência da qual poderia sair uma guerra civil, foi 

o primeiro a aconselhar a colônia e o exercito a submetem-se às decisões da mãe pátria e 

entregando o governo ao general Cavaignaic, embarcou-se em companhia do príncipe de da 

princesa de Joinville para o exilio onde passou vinte longos e tristes anos, até a queda de 

Napoleão III. Eleito membro da Assembleia Nacional em Fevereiro de 1871, só toma 

assento em junho do mesmo ano, época na qual foram revogadas as leis de exilio. Em 

janeiro de 1872 é recebido membro da Academia Francesa, substituindo M. 

deMontalambert. Nomeado presidente do conselho de guerra que condenou o marechal 

Bazaine à pena última por crime de alta traição, dirigiu  os debates com grande 

imparcialidade, assinando depois o julgamento com os demais membros do conselho um 

recurso de graça, pedindo a comutação da pena. 

 Em 1886, um decreto do governo fere sem exceção todos os principais fa família de 

Orleans e alguns mezes mais tarde são os mesmos riscados dos quadros do exercito e da 

marinha franceza. O duque d’Aumale dirigiu, nessa ocasião, uma carta ao presidente da 

Republica Jules Grévy que assim terminava “Quanto a mim, decano do estado-maior 

francês, tendo cumprido sempre, tanto na paz, como na guerra, os mais sagrados deveres de 

um soldado, cumpre-me lembrar-vos que os postos militares estão acima de vossa 

competência e que continuarei sempre, a ser, o general Henrique de Orleans, duque 

d’Aumale”. Forçado novaamente a deixar a pátria, parte para a Bélgica, instalando-se em 

Bruxellas, de onde mezes depois, desejando provar seu grande amor pela França e 

colocando-se acima dos rancores da política faz a doação ao Instituto de França do seu 

esplendido domínio o castelo de Chantilly. Soldado bravo e vitorioso, era, também, o ilustre 

príncipe, um escritor de grande talento e vasta eudição, e dentre as obras literárias que 



deixa, sobressaem : A historia dos Príncipes da Casa de Conde; As Instituições militares da 

França, Os Zuavos  e Caçadores a pé, O cativeiro do rei João; O Cerco d’Alesia, etc.  

 

M. Botelho ( R.M., ano I, nº1, 1897: 10). 

 

Texto 5 

 
O Saloon nos Campos Elyseos 

 

 O derradeiro saloon dos Campos Elyseos não bastaria por si só para justificar a 

ansiedade e as apreensões dos que ainda não descobriram o local em que se instalará o do 

anno que vem. Talvez não fosse um mal para a arte franceza que não houvesse exposição 

geral de Bellas-Artes antes dagrande exposição de 1900. Talvez no intervalo tivessem 

tempo os artistas de talento de preparar a obra mestra que cada um sonha fazer e que não  

pode realizar nas poucas semanas de trabalho útil que precedem a cada salon. E os que tem 

a celebridade e nome sustentado artificialmente a custa de reclamo se exgortariam na 

produção apresentada e vazia, que faz dinheiro enquanto é moda, mas que desprestigia uma 

escola de arte. Em todo caso, havendo para as necessidades comercias do oficio as 

exposições parcias e as lojas constanetemente abarrotadas de quadros, a acumulação 

durante três ou quatro anos de um numero considerável de obras sérias permitiriam maior 

rigor e um alteiamento de bitola na escolha da admissão. O que hoje constitui enchimento 

para os bons quadros e as belas esculpturas, que são em pequeno numero, seria 

forçosamente excluído. Sóficariam os trabalhos significativos e de valor. E o visitante, que 

com a fatiga da mediocridade dominante ganha o desrespeito pelo conjunto da exposição, 

deixaria de passar distraidamente por deante das obras em que qualquer maneira se acha 

representada a Belleza pela forma ou pela idea. 

 Os milhares de telas, de estátuas, de gravuras, de objetos de arte decorativa, 

recebidos cada ano são lugar a contentamentos de muitas ambições ilegítimas. As 

mediocridades se chamam. E expor no salon passa a ser, não mais uma honra, porem uma 



obrigação para os artistas que carecem de viver do seu trabalho. Muitos deles mandam um 

quadro para a exposição como, se fossem industriais ou empresários, mandariam cartazes 

para os muros das casas e as tapagens dso terrenos vagos. Este ano um pintor mandou uma 

tela de cinco metros sobre trez e meio, representando uma mulher que leva a vaca a beber 

ao rio. O assunto dava para ser tratado sobre um decimo d’aquella vasta superfície. Mas 

poderiam não olhar para ele.  E por isso o homem brochou a larga almanarra, com tinta 

barata, e tão cruamente que parece ter sido feito de uma assentada. É o cartaz cenográfico, 

que violenta a atenção do público. Porque muitos se abandonam a este desperdício de tela e 

tintas e que a superfície das obras expostas cada ano requer enormes palácios de exposição, 

tão grandes que já se não acha no centro de Paris um local de capacidade suficiente. 

 

 

Domicio da Gama (R.M., ano I, nº 1, 1897: 22) 

 

 

Texto 6 

 

Echos do Littoral: o carnaval de Nice. A Batalha de Flôres. Monte-Carlo 

 

 

 O trem expresso que parte de Calais quatro horas da tarde por um tempo frio e 

nublado, atravessando Paris sob uma persistente chuva de inverno, chega no dia seguinte, 

pelas seis da manhã, ao pleno paiz do sul, inundado de sól e luz, cheio de flores e verdura. 

Desfilam aos olhos do viajante essas belas paisagens provençais, marcadas de u cunho 

semi-oriental e africano; e ao soberbo panorama d’Arles, a velha cidade dos Legionários, 

cheia de ruinas e grandiosa arenas romanas, sucede a perspectiva alegre de Tarrascon, a 

pátria do Legendário Tartarin. Vem depois Marselha, o grande centro commercial entre o 

Oriente e o Occidente, terra das histórias maravilhosas e dos heroes extraordinários, e por 



ella começa a serie de cidades de inverno, que, povoando todo o litoral francez, só vae 

terminar e San Remo e Bordighera, na costas da Italia. 

 Toulon  Hyéres, S. Raphael e Cannes, Antibes e a bella Nice, Beaulieu e Monte-

Carlo, Menton e Cap-Martin; constituem os lugares preferidos e mais frequentados por essa 

imensa população cosmopolita, que ahi se refugia de Novembro a Maio. Banhados pelo 

Mediterraneo e cobertos por um bello céo, ambos do mais puro azul; cheios de  sol e 

eternamente floridos, não podem oferecer aos invernantes em vilegiatura recantos mais 

apropriados aos dous extremos da existência: a quietação e o prazer. Alguns tranquillos e 

abrigados, são preferidos e invadidos por grande numero de doentes e convalescentes, 

fugindo aos ventos do norte e aos rigores do frio; outros, um mundanos e elegantes, 

reorgitando de estrangeiros e de todas as procedências, instalados em sumptuosos hotéis, 

verdadeiros palácios de conforto, ou em verdadeiras villas , onde os laranjais em flor e os 

jardins de violeta embalsam a atmosphera acariciando a vista. – O centro d’essa grande 

Riviera animada e festiva, a capital d’esse longo littoral alegre e ruidoso, é certamente a 

bella cidade de Nice, a decantada e saudosa Nizza dos Italianos. Data de 1764 a sua era de 

prosperidade como estação invernal, em seguida a uma grande estada que n’ella fizeram os 

duques de York e de Brunswick, acompanhados de numerosa comitiva. A sua história 

antiga nol-a representa como eterno theatro das luctas incessantes entre Barbetos e 

Provençaes. Bonaparte n’ella estaciona 1795 como capitão de artilharia , sendo ahi preso 

mais tarde como general, acusado de pertencer ao partido jacobino. Em uma continua 

mudança de nacionalidade, desde que o século passado até e meados do presente, Napoleão 

III reclama a sua definitiva incorporação a França em 1860, mediante uma consulta da 

população, que respondeu afirmativamente por uma votação quasi unanime. Tomando nos 

nossos dias um espantoso desenvolvimento material e comercial, Nice é, antes de tudo, o 

rendez-vous internacional de todos os que procuraram uma existência movimentada e 

divertida. 

 A sorte interminável de festas, a vida alegre nos hotéis e residências particulares, as 

suas tão celebradas batalhas de flores, expondo as mais extraordinárias equipagens 

enriquecidas por phantasias e custosas ornamentações, nas quaes se dispendem milhares de 



francos; e o seu famoso e lengendario Carnaval, justificam largamente o programma de 

prazeres e distrações ruidosas, com que ella recebe os seus milhares de visitantes. O mais 

variado gosto e a mais original fantasia presidem ao conjuncto das batalhas de flôres. 

Grutas marinhas cobertas de plantas aquáticas, enormes cestas de violetas, derramando 

grinaldas de rosas; tendas, cobertas de verduras e bordadas de arabescos floridos, pavilhões 

japonezes edificados com margaridas e cravos, e ainda ultimamente immenso (...) de 

metros de altura e baseado n’um alvadio alicerce de camélias brancas, era ocupado pelo 

príncipe herdeiro da Rumania, que era companhia da sua seductora consorte, uma das mais 

bellas princesas europeas, batalhavam sem descanso com todos aquelles que atacavam o 

seu torreão de laranjas. – Datam de bem antiga e remota origem do Carnaval em Nice; e já 

nos tempos do velho condado da edade media as pitorescas mascaradas e as interessantes 

Moccolettis faziam grande sucesso. Nos nossos dias e apóz a decadência das festas 

carnavalescas de Veneza e Roma, é na festiva cidade do littoral que  ressurge a serie dos 

dias folgazões e que toda a loucura é permitida. Entrada solemne de S. Magestade, o 

Carnaval, acompanhado de interminaval  grandioso préstito; grande corso de gala, para a 

exhibição de carros e toda a sorte de alegorias; uma sucessão de bailes masques d’entre os 

quaes destacam-se as celebres redoutes e vegliones, em que a riqueza dos costumes e a 

obrigatoriedade das côres produzem um admirável  efeito; a terrível batalha de confettis de 

barro, jogados com pequenas pás aos rostos dos transeuntes, e a procissão final à praça da 

Prefeitura, onde a effige do carnaval é queimada aos gritos da multidão, coroando toda a 

festa u atroador e mirabolante fogo de artifício. 

 Todos esses festejos tomam duas boas semanas, enchendo a cidade de flores, 

confettis, serpentinas e muita poeira, o que necessita da parte da municipalidade, que tão 

bem sabe explorar o estrangeiro divertindo-o à larga, mais uma semana de constante 

toilette, para conseguir o passável estado normal; pois bem da verdade, é preciso que 

digamos que o asseio da bella Nizza não está na proporção dos seus encantos naturaes e da 

vida dispendiosa que n’ella faze milhares de estrangeiros. 

 Monte-Carlo, a vinte quilômetros de Nice, é uma excursão obrigatória de todos 

aquelles que visitam o litoral. A fama universal do Casino de Monsieur Blanc dá a esse 



grande casarão o efeito pretencioso da estatua da liberdade illminando o mundo. Enorme e 

colossal pharol, collocado sob a paternal proteção do príncipe de Monaco, que é um sábio 

navegante, e especialmente destinado a guiar os desviados da sorte às praias bem 

aventuradas, onde canta Tamagno... e não repete  a segunda dúzia. Não é precisamente o 

auto de fé de Monte Carlo que temos e vista fazer; a sua existência é necessária à 

humanidade, como tantos outros estabelecimentos de prazer e tolerância; mas simples notas 

de reportagem que possam completar estes “echos do litoral”, que damos a titulo de 

variedade a nossos leitores. 

 Muitas cousas tem-se dito e escripto sobre o palácio construído pelo archittecto 

Garnier e sobre a lucta de todos os dias e de todos os instantes que se passam nos seus 

salões. As mais lúgubres e terríveis historias, os dramas de sangue e desespero, que são 

epilogados pelos tiros de revolvers , no fundo dos bosques de palmeiras que ornamentam os 

seus jardins, são talvez o resultado de imaginação exaltadas, ou, quem sabe, e o que nos 

parece mais provável, as justas lamentações dos despeitados da roleta. Questo Monte-Carlo 

è uno grande affare, dizia-me um amigo e jovem italiano, que, pela centésima vez, tinha 

falhado toda a sua sabia combinação, obra de trabalho e estoica paciência, na qual 

depositava o auctor uma certa mathematica. É um rochedo fertilisado pelo fogo, mas que 

não produz dinheiro, repetia-me outro velho e experiente companheiro, a quem as 

excursões ao rochedo fertilisado não se limitavam às despezas do bilhete do caminho de 

ferro que ahi o conduzia; e o numero das sentenças lavradas contra essa babylonia moderna 

fazem caminho e meio da turba dos vencidos  descontentes, todos elles prestes a voltar à 

primeira ocasião, tentando um ultimo e modesto esforço. Facto curioso e digno de mais 

ampla observação a quem interessar, é que, d’entre essa vaga multidão, que a todos os 

intantes chega a Monte Carlo, fazendo tranquilamente a ascensão ao Casino, não existem 

contentes as sorte: são todos legiões de esperançados, ou então victimas que acabaram de 

ser sacrificadas; mas mesmo essa triste verdade que está ao conhecimento de todos, 

constatando de modo evidente a inutilidade das combinações, não influe de modo algum 

sobre o resultado geral das operações. 



 É pouco espirito fazer-se filosofia sobre as misérias da vida, e já que sábio aforismo 

nos diz errare humanum est, não mais nos preoccuparemos com aquelles que justificam 

largamente a verdade do dictado. E compensação a tantos males e decepções, a somma de 

prazeres e bem estar, a vida alegre e confortável, que proporciona esse pequeno canto da 

Riviére , é simplesmente adorável. 

 Os jardins do cassino, são uma pura maravilha, cuja reputação é hoje 

universalmente conhecida. O cuidado meticuloso com o qual elles são tratados, a enorme 

variedade de plantas de todas as partes do mundo e a beleza incomparável das flores, que 

em profusão enriquecem os canteiros, fazem d’esses jardins um lugar feérico, na verdadeira 

accepção da palavra. Nada de mais bello e ideal do que uma tarde de sol nos terraços do 

casino, sobre a vastidão azul do mediterrâneo. O rochedo de Monaco eleva-se n’um fundo 

purpúreo violento e velha torre sarracena do castello principesco destaca-se sobre o ceu em 

fogo, denominado toda essa perspectiva de luz a silhouette selvagem do penhasco 

vulgarmente chamado tête de chien, vermelho como um ferro em brasa. Está se em 

presença de uma paizagem única, que a mão dos homens tornou ainda mais encantadora e 

que nem a penna e o pincel achariam palavras e cores capazes de a reproduzir. 

 A direcção do Casino de Monte-Carlo organiza durante todo o inverno uma 

sucessão de festas, bailes e esplendidas illuminações, que mais realçam o decoro 

phantástico dos seus jardins. As representações theatraes de grande operas, operas cômica e 

comedia reúnem os artistas mais celebrados da Europa, e os seus concertos clássicos e 

internacinaes attrahem em cada estação os dilletantes de todos os pontos do litoral. 

 Num fundo imenso vestíbulo ricamente ornado abrem-se três largas portas, que dão 

acesso às salas dos jogos. 

 De estylo mouresco a primeira e seguida de uma segunda duas vezes maior, são 

ocupadas por seis grandes mezas destinadas ao jogo da roleta, com o mínimo de cinco 

francos e um máximo de seis mil. Os dous salões do fundo destinados ao trente e quarante 

contêm quatro meszas, onde se joga com um mínimo de vinte francos e um máximo de 

doze mil. Todas essas salas luxuosamente ornamentadas são enriquecidas por grandes 

quadros assignados pelos mais celebres pintores contemporâneos. 



 Em meio de todo este scenario das mil e uma noites desfila todo mundo 

cosmopolita, exhibindo as mais custosas toilletes e pagando as maiores extravagâncias do 

luxo e da riqueza. À noite, os salões dos jogos são invadidos por uma sociedade de uma 

suprema elegância, vestida no maior rigor da etiqueta humana; e todo esse mundo de 

raffinès, muito bem jantado e melhor bebido, espalha com facilidade pelas mezas da 

fortuna os punhados de Napoleões e de louras esterlinas. E esse universal tripol não 

descansa um só dia do anno. De janeiro a dezembro, elle funcciona com uma com uma 

pontualidade fatal, das onze da manhã às onze da noite; encontrando sempre magnifica 

pontaria, que ataca sem cessar, mas debalde, a fortaleza de M. Blanc. Mas ella resiste 

impávida e serena às legiões dos assaltantes, distribuindo mesmo, de tempo a tempos (OH! 

Culmulo da ironia), o viatico consolador de uma limitada indenmnisação; o que permite 

gravamente feridos a possibilidade de um regresso decente aos pátrios lares. 

 E seja qual for o resultado de um passeio ou de uma estada em Monte-Carlo, é 

sempre com saudade que nos vêm à memoria os claros dias de sol passados nos seus jardins 

e as bellas noites sob um céu estrelado e puro, contemplando do alto majestoso terraço o 

effeito do luar que pratea discretamente os telhados da Condamine. 

 

C. Jordano (R.M., ano II, nº 16, 1898: 506-508). 

 

 

Texto 7  

O Natal em Portugal 

 

 No outro dia, número d’esta mesma Revista consagrada a Eça de Queirós, publicava 

um artigo magnifico de Eduardo Prado, no qual este delicado diletante de todas as cousas 

do espírito, que esta sendo um verdadeiro e admirável escritor, notava os symptomas vários 

do renascimento português que se deixam enxergar na literatura, na Arte, na arqueologia, na 

politica colonial, em muitos ramos enfim da vida d’esta nação, renascimento que tem, 

como representantes entre nós, três ou quatro espíritos de primeira ordem. 



 N’este artigo há observação tão bem feitas, estão tão nitidamente traçadas as suas 

linhas gerais, que eu não pude deixar de exclamar , depois de o ler, para um amigo meu e 

do aucor: “Como se vê melhor quando se vê de longe! Se o Prado aqui vivesse sempre, não 

era capaz de destacar, da anarchia mental em que nós estamos, estas três ou quatro 

observações d’uma verdade tão flagrante e característica.” 

 Ora, esse mesmo núemro, por uma ironia subtil das cousas que eu intensamente 

gozei, Eça, o mestre no primeiro capítulo da sua Ilustre Casa de Ramires, contava como o 

descendente dessorado de extensíssima linhagem de barões bravos e puros, que tinham 

sabido batalhar em homéricas batalhas, da a desinteressada vida por chymeras, (...) de 

barões que, por essa HJIstoria de Portugal fora, haviam tido páginas de luz e paginas de 

purpura – sofrera um comi insucesso quando tentava reatar a tradição entre passado 

portuguez de gloria, este nosso apagado,  vil presente, entre eles que eram os avós de 

soberbos, sem macula e sem pavor, ele que era o neto exangue que passava dias e dias a 

discutir uma diferença de renda e quatro moedas, e que fugia de medo a barricada se no 

quarto baús velhos, ouvindo, cá fora, o alentado vozeirão de caseiro borracho, a bater na 

única mulher da casa ... 

 Deus me livre de trair as intenções humorísticas do autor, afirmando que os 

portugueses hoje, alguns tão valentes, temerários desprezados da morte e do interesse vil, 

estejam todos tão distanciados dos portugueses que tomaram, com Sancho, Tavira aos 

mouros, que se bateram com o Mestre de Avis contra os Castelhanos, que morreram com D. 

Sebastião em Alcacer Kibir, como o Mendes Ramires do romancista está distanciado dos 

seus avoengos veneráveis; mas a mim,  que de dentro e que não vejo perspectiva da 

distancia as grandes linhas tão nitidamente apontadas por Eduardo Prado, a mim afigura-se-

me que o velho Portugal se afundou nos mares que foram seu enlevo, de que o velho 

Portugal morreu nas aventuras que tanto o namoraram, e que reatar a tradição é hoje como 

foi no tempo de Herculano – o nosso Macaulay e o nosso Walter Scott fundidos n’um só 

cérebro – e no tempo de Garrett, o amoroso colecionador de quantos romances e chácaras o 

nosso velho Folk Lore possuía – uma chymera sympatica mas uma chymera simplesmente 

... 



 E, como duas contradições podem muita vez conciliar-se n’uma verdade una, eu 

devo todavia acrescentar que tanto Eduardo Prado como Eça de Queiroz têm razão.  

 Depois do período ignaro fradesco, alvar , do século XVIII, em que Portugal perdeu 

inteiramente a consciência de si próprio e dos primeiros cincoenta anos revolucionários, 

empáticos, ardentes deste século, que se, em muita coisa, nos desnascionalisou, nos trouxe 

também, com a volta dos emigrados, a primeira revelação da Europa culta e do 

Romantismo erudito, nunca mais os nossos espíritos superiores deixaram de ter presente a 

ideia de que só nacionalizando-nos na Arte, nas Letras, na Política, nós poderíamos adquirir 

uma sonhada autonomia. 

 É certo que ainda no fundo das villas sertanejas, nos vales do sul, nas montanhas do 

extremo norte, nos rebentos do Minho alegre e verde, o Natal tem a sua consagração suave 

e mystica de festa de família e de desta religiosa, mas a grande família portuguza, unida, 

um dia, na mesma aspiração, na mesma esperança, no culto da fé, no encanto do mesmo 

terno jubilo, já não comunga à meia noite sob a abóbada das catedrais soberbas, sob o teto 

baixo das ermidinhas serranas, na igreja paroquial onde o reitor é conhecido e querido por 

todas as ovelhas submissas, na capela florida dos solares antigos, na nave conventual, onde 

frescas noviças, olham cobiçosas, com seus olhos virginais nublados de lágrimas, para o 

lindo presépio onde o menino Jesus ri, roliço  nú. 

 Oh! Que arvore de Natal extrangeirada e brilhante, vestida de cristais prismáticos e 

polvilhada de luzes e cheia de fructos que são bombons, e de flores que são brinquedos e 

joias, valerá o nosso presépio antigo, o presépio da minha infância, que eu vi ainda tão 

feliz, e que meus filhos já não virão! Aquele presépio era um mundo, não muito vasto, já se 

sabe, porque não eram muito vastos os conhecimentos de quem ingenuamente o preparava 

para regalo dos nossos olhos infantis e enlevo de nossa alma crente e boa. 

 O menino era sua figura central! Para ele convergia tudo, e a nossa atenção embora 

dividida mais tarde, era nele que logo à primeira se fixava avidamente. 

 Era de cera o menino; nusinho, fresco, corado, com refeguinhos altos nas pernitas 

polpudas, nos bracinhos, nas maãos que lembravam folhas de rosa, nos pés que a gente 

sonhava em calçar de beijos. Tinha na cabecinha loura uma coroa de luzente metal e estava 



deitado dobre o algodão em rama todo semeado de lantejoulas argentes, douradas e 

multicores. 

 A forma, o processo tem variado; lá fora nos estudos que vão da História até a 

colecionação de provérbios e de canções populares é que aprendemos a saber como uma 

nação se readquire a si própria; mas todo este esforço se passa em regiões intelectuais que o 

olhar da multidão não penetra ainda. 

 Se os poucos indivíduos que pensam em Portugal teimam e se obstinam n’essa obra 

da reconstituição mental de uma nação, o povo cá em baixo está em vida de 

desnacionalizar-se mais e mais ................................................................................. 

 O Natal portuguez é, pois, como as outras uma tradição que se não reata. 

 O nosso Natal desnaturalizou-se; o nosso Natal entrajou-se à moda da França, o 

qual o tinha já marcado com a sua marca leve e fútil, ao recebe-lo poético, verdejante, 

polvilhado de tremulas estrelas, luminoso de pequeninas luzes, prometedor de mysteriosas 

surpresas – das neves longínquas do Norte Scandinavo. 

 Hoje em cada casa opulenta ou elegante ou apenas snob de Lisboa, Porto e cidades 

gradas d’essas provinciais que vão sempre no couce das nossas duas capitais, a noite de 

Natal tem o seu pinheiro verde arguido no meio da sala luminosa, e enfeitada a flux de tudo 

que pode sonhar a fantasia poética, realizar a riqueza inteligente, imitar o snobismo pseudo-

artista, engenhar a fértil imaginação da burguesia endinheirada. 

 As crianças riem, porém em volta da árvore transplantada de outros climas, e onde 

estão crianças, está sempre a ingênua graça, a verdade , a inocência, primitiva e crente. 

 A Nossa Senhora no seu manto azul recamado de estrelas, manto que tinha bordado 

mãos de anneis (justamente as mesmas mãos de anéis que hoje perpetram terríveis 

aquarelas e calamitosas sonatas!), estava sentada entre flores de papel e de alfenim e 

pedrinhas luzentes e conchas variegadas ao pé dele, do seu filho amado e pequenino, 

velando –lhe o sono dulcíssimo e mostrando-o às gentes atônitas que a estrela dos magos 

tinha trazido ali. 

 E que variada e estranha composição aquella! Havia de tudo na ssembléia 

disparada,pitoresca, deliciosamente anachronica. Saloias com cestinhos de ovos, galegos 



com minúsculas gaitas de foles, pastores trazendo aos ombros os cordeirinhhos brancos e 

lanudos reis de manto e coroa, anjos de asas de papel, e galinhas e patos e perus  a mansa 

mulinha de Bethleem e o boi pachorrento e doce que lambera talvez o divino corpinho nas 

palhas da sua mangedoura natal ... 

 E que alegria se respirava ali nas figurinhas engenhosas nos que se deliciavam na 

contemplação da maravilhas tais! 

 Ninguém a falar a verdade, se lembrava n’aquela hora do que fossem torturas, do 

que fossem dores. Não havia instrumentos e suplicio entre as oferendas bucolicamente 

lindas com que a fantasia das velhas aias e das velhas avós enfeitava o florido presépio. 

 Estava longe  o trágico Calvario, n’arte simbolista não inventara ainda desenhar 

n’um recanto de penumbra, não longe o berço de luz, o madeiro tenebroso! 

 Sabia-se que o menino Jesus nascera; que uma era d felicidade apontava; que as 

chagas dos miseráveis iam ser curadas ao contacto de divinos lábios misericordiosos; que 

os pobres iam todos ser ricos, e que os maus ricos iam todos ser pobres; que os criminosos 

não mais seriam lapidados, mas remidos por uma palavra de luz transfiguradora e que 

seriam eles em face de tão caridosa indulgência que fugiriam corridos, para longínquas 

tebaidas, a fazer penitencia e lavar as próprias culpas na agua corrente das suas lagrimas; 

que um infinito amor fazia todos os homens irmãos; que a mesma vibração doce e terna de 

caridade  de perdão, perpassando nas almas, todas as amolecia divinamente ... 

 O menino Jesus nascera. A dura Vida ia perder as suas arestas e as suas asperezas, a 

esperança reinaria nos corações, a paz  desceria aos homens de boa vontade ... E tão 

inocentes como o menino Jesus de cera que dormia no Presépio florido, ignorando o que o 

esperava ao despertar, éramos crianças que em torno dele sorriam extasiados, eram as mães 

que lhe rezavam na adoração plena da sua fé! 

 E que era terrivelmente concreta a religião as nossa raça. Não queria símbolos, não 

entendia de símbolos. 

 E quando a essa fé quiseram substituir cousas impalpáveis e aerais, no adocicado 

neo-jesuitismo clerical da devoção moderna, o povo furtou-se ao jugo desconhecido, e visto 

que lhe tiraram a Nossa Senhora de manto e coroa, e o Menino Jesus, e o Senhor dos 



Passos da sua infantil crendice, ficou sem eles e sem o novo Deus que lhe quiseram revelar 

e com quem se não soube entender. 

    

 
Maria Amalia Vaz de Carvalho. (R.M., ano II, 1898: 370-372). 

 
 

Texto 8 

Victoria R. I 

 

 As mulheres, n’este acabar de século, clamam contra as injustiças feitas ao seu sexo. 

Têm ellas porem, n’este mez de junho d 1897, uma explendida copemsação. 

 A figura que hoje doimina o mundo e é saudada de u extremo ao outro da terra, é a 

de uma mulher e, o que é mais, é a de uma mulher velha. Os seus cabellos brancos, o seu 

vulto espesso de matriarca, as suas rugas, estam em milhões de lares ricos ou pobres, onde 

é falada a língua inglesa, a mais fallada de todas as línguas. 

 O nome d’essa mulher foi um nome predestinado. A historia do povo que ella rege 

resume-se na palavra que é o seu nome: Victoria. 

 Luctou a Hespanha contra a Inglaterra no século XVI e foi vencida. Resistiram-lhe 

os hollandezes e foram humilhados. Levantou-se contra ella a França e a lucta terminou em 

Trafalgar e em Waterloo. 

 N’uma madrugada de verão, há sessenta anos, o Lord Chamberlain e o arcebispo de 

Canterbury foram despertar uma loira rapariga, de desoito anos, para anunciar-lhe que o 

velho rei Guilherme IV jazia morto na cama onde expirara e que ella, Victoria, era já rainha 

de Inglaterra. 

 Tinham-se passado vinte e dous anos desde Waterloo: havia desaseis anos que o 

salgueiro de Longwood, torcido dos ventos do sul, pendia sobre o tumulo vencido. O 

vencedor, o Duque de Ferro, era vivo ainda e chefe do partido aristocrático da Inglaterra. 

 Não tinha mais a Inglaterra que enfrentar com a rivalidade de nação alguma. A 

Victoria saudada n’aquella manhã não era somente o symbolo de triumphos ingleses no 



passado, Estava-lhe reservado o destino de presidir a outras luctas e a outras conquistas. 

[restre]93 . O oceano foi logo seu. Sobre elle soltou as legiões dos seus navios que a sciencia 

tornara rápidos, grandes e fortes. E toda a terra foi envolta nos fios da rede dos telegraphos 

ingleses. E com isso e com sua energia, fundou a Inglaterra novas nações. Firmou o 

Imperio Indio; do Atlântico ao Pacífico estendeu o Dominio imenso do Canadá; na 

Austrália fundou grupos de prósperos paizes e o Cabo da Boa Esperança, que não passou de 

Esperança no passado, foi para ella uma grande realidade de riqueza e de poder, base do 

colossal Imperio que hoje vemos, que está sendo erguido pelos inglezes e para os inglezes, 

desde aquelles confins austraes até às Pyramides do Egypto, cercada das áreas onde domina 

o poder britannico. 

 E tudo isso foi feito sob a invocação de Victoria! Os heroes militares da Inglaterra 

fazem-se matar, sob todos os climas do mundo, em lucta contra os bárbaros, para terem ao 

peito a Cruz de Victoria! Os seus exploradores baptisam com esse nome, cuja fortuna nunca 

empalideceu, os montes nunca transpostos, os rios ignotos; em novas nações creadas, 

erguem se cidades sob essa invoção, e terras d’antes nunca vistas, e hoje ricas e felizes. 

Esse nome aparece dado pelos sábios, na nomenclatura das flores e das plantas, vemol-o 

n’um grande lago, nas fontes outr’ora mythologicas do Nilo, aparece no catalogo das 

estrellas e a agua sombria das lagunas do Amazonas baloiça o cálice branco e a folha 

espalmada e collossal da Victoria Regia! 

 A velha rainha preside ao maior Imperio que jamais houve no Mundo. Os cesares 

Romanos tiveram domínio menos vastos. Semiramis não reinou sobre tantos seres humanos 

quantos são os súditos de Victoria. Isabel a Catholica não teve tão grande Imperio. Carlos V 

não teve, como ella, quatro centos milhões de súbditos. Isabel de Inglaterra, nos seus 

maiores triumphos, não vio senão lançados os alicerces da grandeza inglesa. Luiz XIV deu 

seu nome a um século mas viveu para a destruição da sua obra e a final humilhação da sua 

politica. O próprio Augusto, na velhice, chorou as suas legiões perdidas na teutonia. 

 O destino de Victoria foi maior e mais feliz. 

                                                 
93  Há aqui provavelmente um erro, o provável é que seja [conquistas terrestres. O oceano foi logo seu.]. 



 A sua effigie, no cunho das suas moedas, é, em toda a terra, a mais preciosa 

representação da riqueza, atraz da qual correm os homens. 

 No dia do seu jubileo de diamante não haverá canto na superfície do nosso planeta 

onde não se erga uma voz para saudar aquelle portento de fortuna e de grandeza. Sob as 

ogivas das velhas cathedraes de Inglaterra, sob as abóbodas dos vastos templos do Canada, 

da Australia e da Nova Zelândia, nos reductos perdidos, nos ermos africanos, nas ilhas 

semeadas no mar, o dia 22 de junho será saudado com a magestade do cântico religioso e 

patriótico dos ingleses. O fumo de milhares de canhões, troando triumphaes, subirá pelas 

encostas do Himalaya e se há de enovelar pelo dorso das ondas de todos os mares. 

 As mais antigas raças do globo, os mais broncos selvagens, pronunciarão todos 

n’esse dia o nome de Victoria e os fipos imersos nos abysmos, poderosos nervos invisíveis 

do mundo inglez, levarão até Londres, cérebro desse mundo, as vibrações dos enthusiasmos 

longínquos. 

 O povo inglez, no  reinado que agora vae chegando ao seu ocaso trimphal, é o povo 

mais livre da terra e o que mais alto se elevou na proeminência humana. Os seus 

educadores aformosearam-no pelo culto da própria beleza e da força viril, - Os seus sábios 

deram-lhe a sciencia. – Os seus philosophos elevaram-lhe o espirito. – Os seus poetas 

sublimaram-no e encantaram –  Os seus estadistas engrandeceram-no – Os seus artistas 

tornaram a vida ingleza a vida mais digna de ser vivida de quantas vidas se podem viver no 

mundo. 

 

...................................................................................................................................................

............. 

 

 A velha soberana tornou-se para os ingleses o symbolo e o resumo de todas as 

glorias pátrias. O jubileo, ora celebrado, não exclusivamente uma homenagem pessoal. É 

mais do que tudo, o jubileo da nação. E as nações estrangeiras acodem também a esta 

apotheose, representadas pelos seus soberanos. A rainha póde ser chamada: a mãe dos reis. 

Seu filho reinará sobre o Reino Unido; seu neto é o imperador allemão e o rei da Prussia; 



uma das suas netas é a Imperatriz de todas as Russias; um dos seus filhos é soberano do 

ducado de Saxe-Coburgo e Gotha; uma das suas filhas foi imperatriz da Allemanha; um dos 

seus netos é o grão duque de Hesse; netas suas serão rainhas da Roumania e da Grécia; o rei 

da Bélgica e o rei de Portugal são seus primos. A Allemanha está cheia de rebentos da sua 

raça e todos e todos estes pontentados olham para a soberana inglesa como para sua avó 

venerável... 

 Não foram os feitos de Victoria que deram a Inglaterra nem o seu poder nem as suas 

riquezas. A sua influencia foi porem extensa até então brilhando pelas virtudes dos seus 

reis. 

 Os reis devassos e gosadores que vivera neste materialmente, em todos os 

desmandos, desde Carlos II até Guilherme IV, tiveram e Victoria u sucessor que rehabilitou 

a realeza. A simplicidade da rainha, a sua pura virtude, o seu devotamento ao dever, o seu 

amor ao lar, a sua adoração pelo marido, deram à sua união com o príncipe Alberto um 

perfume de idylio honesto que encantou a imaginação do seu povo que é o mais sentimental 

da terra apezar dos seus instintos practicos. A viuvez inconsolável da Rainha, o seu longo 

luto de trinta e seis anos, o seu reino inviolável, a sua dor invenvivel, enterneceram todas as 

esposas e todas as famílias inglesas. O respeito votado à Soberana, irreprehensivel 

transformou-se, universalmente, n’uma compassiva e indisivel ternura. E esta ternura 

popularizou mais largamente, e mais affectivamente a Rainha do que o que poderiam ter 

feito os deslumbramentos das festas e das solemnidades hoje quase que inteiramente 

abolidas na Corte. 

 Umas das feições mais notáveis d’este jubileo é que os sentimentos de lealdade e de 

dedicação pela soberana não se limita à Inglaterra. Quando Victoria subio ao throno, as 

vastas e longínquas collonias era consideradas como umas dependências provisórias que os 

pensadores, os admiradores e os homens d’Estado, de todas os partidos, consideravam bem 

próximas da separação inevitável. No reinado de Victoria, nasceo a idea grandeosa da 

existência de um Império Britannico Indivisivel. Esse Imperio cresceu pela expansão 

effectiva de um continente inteiro como a Australia, pela concepção admirável do Imperio 

Africano, pela unificação da metade da America do Norte no Dominio do Canadá. A 



expansão do território, quando a conquista não é seguida do povoamento e da expansão 

mais eficaz do commercio, ensina a Historia, é cousa ephemera, destinada a perecer com o 

grande homem que a realisou, com a geração que a executou, ou com a dynastia que a 

conseguio. Não sucedeu, nem sucederá isso com o império colonial, império federado, 

composto de nações todas livres, ligadas à coroa de Inglaterra, demonstração irrefutável de 

que a monarchia britannica é a melhor chave ideal d’aquelle colossal e complicado edifício 

de federações. A prosperidade do centros populosos as velha Inglaterra cujo excedente de 

população é transvasado para aquellas terras novas, onde é assombroso o crescimento da 

população, graças à incomparável fecundidade da raça. A raça inglesa apoderou-se dos 

melhores quinhões do mundo, para a cultura da terra e para o commercio. E todas as 

esquinas do globo abriram os inlgezes as suas lojas e todos os pontos estratégicos, içaram a 

sua bandeira e assentaram os seus canhões. Graças a isso, produzem, trocam, vendem, 

transportam e consomem em paz e em segurança, as lãs e as pelles, as caarnes e o ouro da 

Australia, os cereais, os produtos agrícolas, as madeiras e os metaes do Canada, e o ouro e 

brilhantes da África do Sul. 

 Toda esta espantosa prosperidade, segundo a falsa ideia que os latinos fazem das 

cousas, devia excluir o gênio da Poesia e o gênio da Arte. Pensará muita gente que esta 

supremacia material devia apenas ser efeito e ao mesmo tempo causa de um grande 

desenvolvimento scientifico. Na terra onde foi inventada a primeira locomotiva só se 

admitiria a sciencia, porque a sciencia é prática. Mas nunca a Poesia e nunca a Arte, porque 

não são práticas. Não foi assim: o reinado que vio Fadarey, Darwin, Walace, Bates, Hooler, 

Tyndall, Huxley, Lyrell, Admas, Owen; exploradores como Burton, Speke, Livingtone e 

Stanley, e tantos outros que arrancaram segredos do mundo physico, foi o reinado da 

poesia. 

 Desde Southey e Wordswoth, a poesia foi continuada pelos Browning, Tennysons 

Mathew Arnold, Goventry Patmore, Elisabeth Barrett Browning, Rossetis, William Morris, 

e Swinurne. E no romance? Dickens, Thackeray, Bulwer, Lytton, George Eliot, Brontë, 

Trollope, Mrs. Gaskell. George Meredith, Thomas Hardy, Stevenson, Rudyard Kipling, 

Maurier ..E na História?: Macauley, Grote,Freeman, Froude, Maine, Lecky, Gardiner, 



Carlyle… E na Philosofia? Stuart Mill, Bain, Spencer! E na Arte? Que fecunda revolução 

não foi a dos inglezes a era victoriana? Os Almataddema, os miliais, os Turner, os 

Lansdscer, os Whister, os Burns-Jones e todo o preraphaelismo e o profeta Ruskin e os 

incomparaveis artistas que regenraram a are ornamental de nossos dias, fundindo tudo, o 

clássico, o moderno, o exótico, o archaico, o japonez e o byzantino e conseguiram formar a 

ornamentação inglesa que hoje é a dominante na arte industrial levantada da vulgaridade 

franceza do tempo de Luiz Philipe e de Napeleão III. 

 E todoo desenvolvimento inglez n’este século prevaleceu na politica onde foi 

sempre de conciliação e justiça o papel da Rainha porque ella sempre soube não estorvar a 

acção dos seus grandes estadistas, desde Lord Melbourne, Sir Robert Peel, Lord John 

Russell, Lord Derby, Lord Aberdeen, Lord Palmertson, Lord Derby,Lord Salisbury, 

secundados pelos admiráveis oradores e administradores que, neste século, tanto honrarama 

Inglaterra. 

 Outra cosa cheia de grandes ensinos é que acima de tudo, acima de todos os 

interesses e de todas as politicas, sempre esteve na mente e no coração de todos os inglezes 

o problema religioso. Os theoricos inglezes  sempre interessaram o publico. Os seus 

historiadores religiosos sempre tiveram leitores, quer saíssem do protestantismo quer da 

religião catholica tão engrandecida, tão fortalecida e tão gloriosa neste reinado 

incomparável. Os seus poetas e escriptores religiosos e o maior d’elles, o grande Cardeal 

Newman, foram sempre figuras proeminentes na Patria inglesa. E o mais extraordinário dos 

estadistas ingleses é o theólogo Gladstone. 

 Esta é talvez a explicação de tudo e a causa de todas aas grandezas da Inglaterra está 

em que o povo inglez, antes de tudo, é temente a Deus. 

 E com um cântico solemne e religioso, de que a primeira palavra é o nome de Deus, 

que esse povo hoje saúda Victoria Rainha e Imperatiz. 

 A Grandeza dos reis da terra que passam, inglez antepõe a grandeza do Eterno Rei, 

que não morre, e recompensa com a prosperidade a Virtude dos povos que o temem. 

Essy (R.M., ano I, nº 2, 1897: 37-41). 

 



Texto 9 
 

Félix Faure 
  

FÉLIX FAURE, sexto presidente da terceira República franceza, não foi de certo 

um grande homem, mas foi um cidadão notavel, o que já é muito na epocha niveladora em 

que vivemos. 

 Disse-se no universal necrologio, que seguiu a sua morte subita, que elle fôra um 

vivo e salutar exemplo de democracia. Não creio. Penso antes que não seria facil encontrar 

typo mais perfeito e completo da burguezia actual, aristocratica e conservadora. Os paes de 

Felix Faure eram operarios, é verdade, mas quando este nasceu, na modesta alcôva de um 

faubourg, já uma certa prosperidade reinava em torno de seu berço, e quando depois 

brincando entrou na officina de seu pae, logo se habituou a ouvir os trez ou quatro 

operarios que se dirigia chamarem-lhe o filho do patrão. 

 D’essa epocha nascem as aspirações fidalgas de Felix Faure; uma visinha, lembra-se 

tel-o visto já todo aprumado e cuidadoso. Mais tarde na escola dos frades de Beauvais e 

depois no Lyceu esta feição burgueza desenvolveu-se na camaradagem com os filhos dos 

negociantes ricos e dos fidalgos de província. De volta a Paris, seu pae, espirito pratico, fel-

o frequentar a escola pompée que preparava para comercio e industria, e mandou-o depois 

passar dois annos em Inglaterra para se aperfeiçoar na língua d’este paiz. 

 Vê-se quanto a educação de Felix Faure foi differente e superior á dos outros 

operarios e como, já n’essa epocha, tudo lhe facilitava a vocação e desenvolvimento a 

intelligencia. 

 Assim preparado, Felix Faure entrou como empregado no armazem de pelles, que 

um amigo do pae tinha na rua Monconseil. Ao fim de poucos mezes, tendo percebido 

quanto este negocio era rendoso, quiz estudal-o a fundo, pensando já estabelecer-se, de 

futuro, por sua conta. Para isso partiu para Amboise onde entrou n’uma fabrica de sola e 

durante dezoito mezes trabalhou, como operário, na árdua e suja tarefa de curtir pelles. 



 Este foi o período da sua vida que deu ensejo ao reclame democratico feito ao seu 

nome; o retrato do curtidor Felix Faure, de avental de couro e de tamancos, não pouco 

contribuiu para a popularidade do Felix Faure presidente da Republica. 

 Ora este período foi transitorio e voluntario, como o fito louvavel de aprender a 

fundo uma industria a explorar – com razão identica á que leva o engenheiro de camilho de 

ferro a exercer durante mezes a profissão de fogueiro – mas não por necessidade de 

existência, nem por sympathia libertaria. 

 Não. Mal a aprendizagem acabara, já Felix Faure partia para Havre e logo depois se 

estabelecia de sociedade com um hollandez e muito pacatamente começava a fazer a sua 

fortuna. 

 O pezadello operario tinha passado e agora surgia o sonho de cada burguez feliz : a 

situação politica. 

 Não lhe foi difficil realisal-o. 

 Commerciante prospero e honesto, moço inteligente e activo, de maneiras e habitos 

elegantes, socio do club de sport, membro de varias associações onde a sua instrução 

pratica para logo lhe facilitava logar preponderante, Felix faure não tardou a entrar na 

carreira politica, que encetou pelo cargo administrativo de adjoint au Maire do Havre. Por 

esta epocha, 1870 rebentou a guerra, Felix Faure, collaborou então com uma actividade 

surprehendente na fortificação da cidade, organisou corpos de voluntarios e, tendo sido 

nomeado chefe de batalhão, combateu valorosamente merecendo em 1871 a medalha de 

cavalleiro da Legião de Honra. As suas convicções republicanas e a propaganda que d’ellas 

fazia não tendo agradado a M. de Broglie, Felix Faure foi demittido do cargo que occupava 

o que, naturalnebte, só serviu para crear-lhe maiores sympathias e mais larga influencia. 

 Félix Faure apresentou-se como deputado, mas não tendo sido eleito, voltou ás 

viagens seu prazer dilecto e durante annos percorreu o mundo, mandando regularmente á 

Camara do Comercio do Havre e ao governo, relatórios e memorias sobre a industria e 

desenvolvimento dos paizes que atravessava. 

 D’este modo a sua lembrança continuou no espirito dos conterraneos e de anno para 

anno se avultou com os serviços prestados pelo patriota ausente. 



 Por isso quando em 1885 Faure se apresentou de novo ás eleições de deputado, os 

suffragios dos seus amigos do Havre deram-lhe uma maioria enorme e significativa. 

 No parlamento a sua carreira foi obscura e banal e apenas uma ou duas vezes se 

alientou por discursos qm que não se revellou (157) orador, mas em que de novo patenteiou 

o caracter pratico de seu espirito e um conhecimento profundo das questões commerciaes e 

maritimas. Collaborou tambem na maior parte das leis operarias promulgadas n’estes 

ultimos tempos. 

 Feito secretario de estadoem 1882, não tardou a preponderar no ministerio e como 

as suas aptidões para o comercio maritimo e as relaões com os armadores lhe davam n’este 

ramo uma incontestavel autoridade, foi em breve nomeado ministro da marinha, cargo que 

desempenhou brilhantemente até a data da sua nomeação inesperada á presidencia da 

Republica. 

 De Felix Faure presidente pouco ha que dizer que sobejamente não esteja 

conhecido. 

 A sua sorte quiz que elle fosse o heroe de grandes factos politicos que outros tinham 

preparado. 

 As festas da alliança franco-russa marcam indubitavelmente uma data memoravel na 

historia da terceira republica e a ellas ficará eternamente ligado o nome do presidente 

Faure. 

 Mas, se este facto político realça por um lado a figura do presidente, por outro faz-

se nos ver quão representativo foi o papel que desempenhou em tão grande occasião. 

 O destino, ordinariamente cego e injusto, acertou d’esta vez na escolha do 

personagem que teria de incarnal-oç; e se, pra os preliminares da alliança d’estes dois 

grandes povos da terra convinha a fria e scientifica reflexão de Carnot, para as pompas que 

deveriam consagrar tão faustoso acontecimento quadrava a esterioridade decorativa de 

Felix Faure. 

 O seu prestigio vinha em grande parte d’essa causa futil para a gerencia dos 

negocios politicos mas até certo ponto indispensavel nas relações internacionaes, 

principalmente quando se representa uma republica butgueza e conservadora. 



 Se Felix Faure nem sempre esteve a altura das grandes questões que agiraram o 

paiz, é inegavel que nem uma só vez desmereceu de protocolo. Afora este lado absorvente 

da sua modalidade, Felix Faure era um grande patriota, no sentido nobre da palavra. A sua 

affeição pelo exercito porvilha d’ahi e todos os que viveram na sua intimidade affirmam 

que o presidente nada descurou para o engrandecimento e força da nação. A defesa nacional 

era a sua preocupação constante como sobejamente provava a assiduidade infatigavel com 

que seguia as manobras, exercicios militares e navaes. 

 Felix Faure intimo era em extremo lhano, e agradavel. Bom e despretencioso tinha 

ao mesmo tempo o trato fino e superior. A educação vasta, as numerosas viagens e as 

relações que soubera angariar e manter na alta sociedade da França, Russia, Inglaterra, 

Belgica etc., davam á sua palavra um interesse particular que a sua bonhomia transformava 

n’uma agradável conversa esmaltada de anecdotas e phrases de espitio. 

 Muito trabalhador, leventava-se as cinco horas da manhã e a sua actividade 

quotidiana admirava os seus mais delicados collaboradores. 

 De uma saúde que parecia de ferro e que lhe aprumava a estatura de colosso, Felix 

Faure adorava sports de que fôra um fervente adepto na mocidade. Ainda n’estes últimos 

tempos fazia longos passeios a cavallo sem revelar a menor fadiga e durante as viagens 

presidenciaes que com frequencia emprehendia mostrava uma energia e um vigor que p 

sequito esfaltado lhe invejava. 

 Felix Faure adorava a caça e era um emerito caçador. Todos os annos, nos 

esplendidos bosques de Rambouillet que pertencem ao estado e que fazem parte das 

regalias presidenciaes, Felix Faure organizava (159) interesses battues muito concorridas e 

apreciadas de todos os convidados do Elisêo. Muitas vezes também ia caçar nas terras de 

seus amigos que gabavam a sua extraordinaria pontaria uma das melhores da frança. 

 Na viagem que fez á Russia, no meio das festas mais somptuosas e admiraveis 

d’este seculo Felix Faure soube guardar, como que predominando todo o caracter official e 

solemne da recepção, uma franqueza e sem cerimonia que lhe adquiriram não só a amizade 

da familia imperial como a estima dos altos funccionarios e as sympathias do povo alliado. 



 Um jornal russo, o mais importante quotidiano do império, disse pó essa occasião, 

que Felix Faure representava admiravelmente a sua raça e o seu povo, porque era forte sem 

arrogancia, intelligente sem petulancia, delicado sem affectação, lhano sem hypocrisia, 

elegante sem ser ridiculo, bondoso sem fraqueza, eloquente e engraçado sem esforço nem 

vaidade; que acima de tudo adorava a terra e o ceu da sua patria, as mulheres bellas e as 

creanças louras, o vinho e as flores, os versos de Hugo e a musica de Gounod, e que apezar 

de dos laços constitucionaes que o prendiam ao seu cargo fallava com enthusiasmo das 

grandes idéias libertarias de futuro. 

 A morte arrebatou-o subitamente, fulminantemente, quase sem soffrimento. E até no 

derradeiro instante, este afortunado foi um eleito da sorte, que guardava para os seus a 

agonia breve. 

 Se nos últimos momentos a vida inteira resurge intensamente, como vivo clarão de 

lampada que se apaga, Felix Faure adormeceu tranquilamente para a eternidade, como 

homem para quem a vida laboriosa e proba foi uma serie crescente de sucessos, desde o 

atelier obscuro de um faunbourg de Paris, até á sumptuosa residencia do Elysée. 

 Sobre o seu tumulo raso do cemiterio do Père Lachaise, amontoam-se n’um béle-

mêle equalitario as flores democráticas e as palmas dos grandes soberanos do universo; ao 

lado da simples corôa de perpetuas dos trabalhadores, a magnifica guirnalda de flores raras 

do Imperador Guilherme de Allemanha, junto á cruz em vidrilhos das mineiros a palma de 

oiro do Czar e a gerbe da rainha Victoria, como se a cova d’este homem sumbolisasse o fim 

de todas as gerarchias sociaes e significasse na suprema egualdade da morte a futura 

egualdade da vida. 

Luis Serra (R.M., nº 28, ano III, 1899: 

  

 
 

 

 

 



Texto 10 

 

 Canovas del Castilho  

 

 O Martyrologo politico dos homens ilustres e dos grandes patriotas que e serviço de 

seu paiz e da humanidade, caíram victimados pela vingança revolucionaria, veio-se 

enriquecer do nome glorioso de Canovas del Castilho, presidente do Conselho de 

Hespanha, assassinado nos banhos de anta Agueda por um anarchista italiano. 

 Depois da era triste e lúgubre dos nihilistas russos, executando as suas vendetas 

pelas salvas de dynamite e coroando essa crimes políticos pela morte barbara e cruel de 

Alexandre II, nenhum outro partido, a não ser o anarchista, erigira como programma de 

combate o principio revoltante dos atentados e da propaganda pelo facto. 

 Consagrando estas linhas de respeito e admiração à memoria do martyr ilustre, 

abstemo-nos de commentar a existência e os actos d’essa seita que levanta perante o mundo 

os mais solemnes protestos de reprovação universal. 

 Comprehende-se facilmente que no século dezasseis e dezasete as guerras de 

religião, com todo o seu inquisitorial, fizessem nascer repercussões violentas que se 

manisfestavam por atentados quase sempre envolvidos em mistoriosos vinganças. Mesmo 

no começo do século actual, a mania dos crimes políticos propagou-se sem maior causa, 

fazendo numerosos e convictos adeptos, sendo o pacato rei Luiz Philippe, verdareiro pae da 

burguersia, victima de uma serie d inexplicáveis atentados dos quaes só por verdadeiros 

milagres consegue livrar-se. 

 A questão, actualmente, apresenta-se de um modo bem diferente e os próprios 

executores de semelhantes monstruosidades não sabem justificar o móvel que os impele a 

commetel-as. 

 N’um momento em que a Hespanha, abalada pela mais dura das crises, desenvolve 

uma epopea grandiosa de sacrifícios e abnegações; quando, acabrunhada pelas tristezas de 

uma guerra fracticida, essa nobre nação de  Castilha, espanta o mundo pelos recursos 

inesgostaveis de um sublime e heroico patriotismo, é, na verdade, um vigoroso e vibrante 



estimulo esse trágico epilogo de Santa Agueda, no qual a figura veneranda do velho 

estadista cae mortalmente ferida, bradando como ultima e derradeira saudação um Viva à 

Hespanha, entre cortado pelos arquejos de uma rápida agonia. 

Canovas del Castilho não podia desejar uma mais bella apoteose para a sua brilhante 

existência de homem de Estado, orador consummado, grande patriota e notável historiador. 

Da imprensa europea que largamente commentou esse lamentável acontecimento 

tomamos notas biográficas sobre a individualidade politica do primeiro ministro da Rainha 

Regente. 

Nascido em Malaga em 1830, formou-se em direito em Madrid, entrando parao 

jornalismo como redactor da Patria, órgão conservador. Eleito deputado às Côrtes em 1852 

é enviado três anos depois como governador de Cadix. Em 1856 é encarregado de negócio 

junto ao Vaticano, preparam do n’essa ocasião o celebre memorandum histórico, sobre as 

relações da Hespanha e da Santa Sé, memorandum este que sérvio de base ao concordato. 

Em 1861 figura pela primeira vez em uma combinação ministerial, e depois d’essa época 

fez parte do gabinete Mor como Ministro do Interior e um anno depois dirige a pasta das 

finanças e colonias do ministério O’Donnel, apresentando n’essa ocasião um projecto de lei 

abolindo a escravidão nas possessões hespanholas. 

 Banido em 1898 pela revolução que dotou a Hespanha de um governo republicano 

efêmero, parte para a França, sendo encarregado pela ex-rainha Isabel da educação do 

jovem Don Affonso, ao qual elle procurou sempre inculcar as suas ideas liberaes. 

Chefereconhecido pelo partido affonsista, Canovas foi o diretor do movimento que 

organizou o golpe de estado de Pavia derribando a Republica, e em dezembro de 1874 o 

pronunciamento do Marechal Campos e do general de Riviera que proclamaram Affonso 

XII rei da Hespanha. 

Primeiro ministro do rei, ficou frentedo gabinete até 1875. Em 1876 retoma a direção dos 

negócios públicos, luctando contra o movimento carlista e reprimindo a insurreição. Em 

1884, forma pela quarta vez um gabinete, demissionando-se em 1885 pela morte de 

Affonso XII e o incidente da ocupação das ilhas Carolinas pela Alemanha. 

Em 1890 pela quinta vez e em 1895 pela sexta e ultima vez, Canovas tomou a 



direção do governo, nas circunstancias difíceis a agitação anarchista e no exterior a 

insurreição de Cuba e das Phillipina 

É essa, em resumidas linhas, a extraordinária carreira d’esse homem politico, que a 

morte veio colher em pleno labor e no patriótico cumprimento do dever. Elle encarna a 

lucta da Hespanha contra as collonias sublevadas, declarando com orgulho que, “emquanto 

nos restar um só homem e uma única peseta para sustentar e defender os nossos direitos nós 

não abandoraremos Cuba”. 

Canovas del Castillho não foi somente um dos homens de Estado mais 

consideráveis d’este século, mas também um grande escritor e u notabillisimo lettrado. A 

Sua “Historia da casa da Austria” são obras de grande saber e reputado valor. 

Que a memoria d’esse digno e incomparável servidor perdure longamente no 

coração d’essa nobre e gloriosa Hespanha, que, mesmo expirando, elle saudou com um 

bello e expressivo adeus. 

 

M. Botelho (R. M., ano I, nº 3, 1897: 105). 

 

   

 

Texto 11 

O assassino de Canovas 

 

 No dia 8 do corrente, em Santa Agueda, Canovas del Castilho, primerio ministro de 

Hespanha , lia tranquillamente sentado n’um banco da Galeria do hotel, onde tinha vindo 

repousar-se das pesadas fadigas do poder, quando um inividuo se approximou como para 

comprimentar e lhe descarregou à queima-roupa três tiros de revolver. O Ministro caiu 

mortalmente ferido; tendo tido apenas o tempo de affirmar, por um derradeiro grito de – 

viva a Hespanha! – o acrysolado amor pátrio que fora a aspiração e ao mesmo tempo a 

força da sua illustre existência.  



 O assassino, um homem novo, de aspecto correcto e inteligente, não procurou fugir 

nem oppoz-se a menor resitencia às pessoas que, tendo acorrido, o prenderam e o 

maltrataram. 

 Para explicar o seu terrível crime, o assassino disse serr anarchista, ter sido 

designado pela sorte para matar Canovas e vingar assim seus companheiros executores e 

martyrisados em Barcelona. 

 Deferido a um conselho da guerra, este fanático foi julgado, condenado e executado 

pelo garrote. 

 Chamava-se Miguel Angiolillo, era italiano, e tinha 28 annos. 

M.B94 (R. M., ano I, nº 3, 1897: 128-129) 

 

Texto 12 

A execução de Angiolillo 

 Como dissemos no nosso ultimo numero, Angiolillo, o assassino de Canovas foi 

executado pelo garrote, na prisão de Vergara. Até os últimos momentos, Angiolillo mostrou 

uma extraordinária coragem e um desusado sangue-frio. Quando a sentença lhe foi 

notificada, não mostrou a menor comoção, e recusou com energia as consolações religiosas, 

dizendo ao padre que o exhortava a morrer: “visto que o sr. não pode fazer-me sair da 

prisão, deixe-me em paz. Eu saberei entender-me com Deus.” 

                                                 
94  O texto não tem autoria, mas a coluna em questão é de responsabilidade  do diretor M. Botelho. 



 Dormiu profundamente na noite que precedeu o suplicio e o seu pulso, segundo o 

médico da prisão, não cessou de bateu normalmente. Às oito horas tomou chocolate, depois 

um copo de água, e antes de partir para o cadafalso pediu uma chávena de caldo. Como nos 

últimos momentos lhe tivessem dado uma carta da mãe, Angiolillo leu-a commovido e 

pediu que mettessem essa carta no seu caixão junto ao seu corpo.  

 Quando o carrasco de Burgos veio, segundo o habito, pedir-lhe perdão, Angiolillo 

abraçou-o e deixou-se depois ligar-se sem resistência. Subiu a pé firme e sem ajuda os 24 

degraos do cadafalso. Sentando-se no banco do supplicio disse que desejava pronunciar 

uma única palavra d’uma voz clara, vibrante, quasi profética exclamou – Germinal!  

 Logo o executor deu a volta e meia ao ferro do garrote, a cabeça pendeu para a 

direita, e a morte veio quasi sem sobressalto. 

 Muitos e milhares de pessoas assitiram a esta execução, silenciosas e recolhidas. 

  M. Botelho95 (R.M., ano I, nº 4, 1897: 22) 

 

Texto 13 

A  Revolta de Cuba 

Cuba em War Time by Richard Harding. Davis. Illustred by Frederic Renungton. – 

London. Willian Heimeinam, 1897, 8º.  

É este livro de Richard H. Davis um livro doloroso e cheio de terriveis lições. 

Descreve o auctor o que é hoje Cuba, depois de tres annos de uma lucta ferocissima e, 

                                                 
95  A coluna é de responsabilidade de M. Botelho. 



observador minuncioso, relata e pinta scenas de um horror estranho. Vê-se nas paginas do 

livro a paizagem de palmeiras destacando-se contra o azul de céo manchado de nuvens de 

fumo dos incendios das casas ricas, das pobres choupanas de palha, dos vastos engenhos de 

assucar. E sobre tudo isso esvoaçam grandes abutres, attrahidos pelos corpos insepultados, 

largados nús sobre a herva das pastagens devastadas.  

A lição politica que o livro nos dá, é preciosa.  

Depois de mostrar que a revolução de 1868-1878 foi organizada pelos aristocratas, 

diz-nos que a revolução actual é a revolução feita pelas camadas inferiores do povo, 

embora entre os que a dirigem, haja alguns membros das principaes familias cubanas.  

A actual revolução tem a sua causa immediata n’um grande erro politico dos 

principaes chefes dos patriotas. Em 1894 a Hespanha declarou estar disposta a fazer 

algumas reformas no governo interno da ilha. Os velhos chefes revolucionarios, temendo 

que a promessa d’essas reformas bastasse para satisfazer os cubanos e que elles cessassem 

por isso de desejar e de esperar a independência completa, resolveram fazer romper a 

revolta, induzindo os patriotas a não acceitarem as reformas, dizendo-lhes que, 

combatendo, podiam obter a liberdade. Os factos têm dado um crudelissimo desmentido a 

essas esperanças. Há tres longos annos que a lucta persiste e onde está a independencia de 

Cuba? A que está reduzida a propria Cuba? A um montão de ruinas fumegantes, ao redor do 

qual, nús e esfaimados, se agitam cubanos e hespanhoes cheios d’odio de raiva. Teria sido 

mais politico e mais humano o acceitar as reformas. Se estas fossem reaes e beneficas, a 

felicidade de Cuba seria o seu resultado, se fossem illusorias ou inapplicaveis, sempre seria 

tempo para levantar a bandeira da revolta armada. Os mais ardentes dos patriotas cubanos, 

os que mais esperança têm na Vitória final da sua causa, não encaram sem terror a 

perspectiva da organização da futura republica cubana. Será ella um Hayti ou um São 

Domingos em ponto maior? Predominará a raça negra que é a da maioria da ilha? E que 

educação política, que preparo têm os cubanos para um governo livre? A experiencia 

demonstra que uma fórma de governo liberrima nas suas leis quando se applica a um fundo 

ethnico onde há ignorancia e barbaria, leva sempre á anarchia e ás peiores tyrannias. Ora a 

autonomia, por mesquinha que fosse, offerecida pela Hespanha tinha a vantagem de ser 



uma escóla, um exercicio preparatorio de governo e de administração para os cubanos. 

Quando chegasse o dia da independencia, estariam aptos a serem dignos d’ella e capazes de 

realisar na pratica os seus beneficios.  

A administração hespanhola é, não há duvida, a encarnação de todos os erros 

imaginaveis. Nas vesperas, porém, de rebentar a revolução actual, a Hespanha commetteu 

um ultimo e gravissimo erro. A industria do assucar estava então em plena crise e fechados 

muitos dos engenhos centraes. A falta de dinheiro fazia com que os agricultores cessassem 

a moagem da canna, e milhares de operarios despedidos, e obrigados pela fome e levados 

pela sua sympathia natural, junctaram-se aos rebeldes. Há agricultores cubanos que 

affirmam que, se a Hespanha lhes tivesse ficado nos engenhos e que, tão poucos seriam os 

passados para a insurreição que esta, com muita facilidade, teria sido esmagada antes de 

ganhar forças e terreno. Um adeantamento opportuno de alguns poucos milhões de dollares 

teria poupado à Hespanha os centenares de milhões, que já lhe tem custado a guerra.  

Os erros militares dos hespanhoes e especialmente do general Weyler são sem conta. 

O maior foi sem duvida a idéa chineza de correr uma trincheira de norte a sul da ilha, para 

isolar os insurgentes da parte occidental dos seus correligionarios da parte oriental. Todo o 

mundo imagina que uma trincheira cuja guarda immobilisa perto de 50.000 homens, é uma 

obra militar seria e completa. Assim não é. Chama-se trocha de uma vereda de cento e 

cincoenta a duzentos metros de largura aberta atravez de matta impenetravel. Os troncos , 

os galhos e as raizes das arvores cortadas foram postos em pilhas de um lado, e de verêdas 

e formam uma barreira da altura de um homem que um peão passará com difficuldade e é 

absolutamente impossivel de ser transposta por um cavalheiro. Essa barreira é guardada por 

uma linha de fortes e de vigias e fica atraz de uma intrincada rêde de arame farpado. No 

mez de novembro de 1896 essa barreira não estava acabada e por isso, Maximo Gomes a 

poude transpôr com seiscentos homens, tendo sómente 27 baixas. Hoje, sem artilharia isto 

seria impossivel.  

O Sr. Davis diz que nos Estados Unidos o publico impacienta-se muito com as 

repetidas batalhas cubanas, onde quasi ninguem morre. Pretende que tantos os cubanos 

como os hespanhoes  são pessimos atiradores e que a espingarda Mauser nas suas mãos não 



dá resultado quasi nenhum. Calcula o auctor que para cada soldado que morre em combate, 

há pelo menos quinze devidos ás bexigas, ás febres e aos assassinatos por occasião do 

saque dos engenhos.  

Segundo o Sr. Davis, a maior parte das noticias militares de Cuba são inventadas 

nas praças de Key West W. de Tampa, portos da Florida, quarteis generaes dos agentes 

cubanos revolucionarios. O auctor diz, porem, que, se muitas das atrocidades que se 

pretende commettidas em Cuba são falsas, um grande numero d’ellas é verdadeiro. “As 

nações civilisadas” diz o Sr. Davis “só têm tres modos de tratar os prisioneiros de guerra. 

São estes soltos sob palavra, são trocados, ou conservados presos. Não é permitido fuzilar 

prisioneiros”. Os hespanhoes, porem, não respeitam essa lei de humanidade e executam 

prisioneiros, não escondendo esse acto criminoso. São taes os horrores relatados de parte a 

parte em Cuba, que o estrangeiro sente-se opprimido n’aquella atmosphera de atrocidades e 

de sangue.  

O Sr. Davis faz justiça, porem, à abnegação e à resistencia do soldado hespanhol:  

“Carregando a sua carabina Mauser, o seu cobertor, um par de sapatos extra e as 

suas latas de cozinha, garrafas, bananas e pão elle caminha sereno, debaixo de um sol 

terrivel. Conserva sempre a disciplina e, por maior que seja o seu cansaço, perfila-se 

sempre irreprehensivelmente para fazer as continencias militares. Esses soldados vêm das 

aldeias de Hespanha e a grande maioria não tem vinte annos de edade”.  

O grande criminoso, porem, em toda essa tragedia, é o governo dos Estados-Unidos. 

Quer a liberdade de Cuba? Pois devia já há mais tempo ter intervindo franca e 

corajosamente, pondo termo a um lucta horrivel. Quer guardar neutralidade? Pois então 

cumpra o seu dever de neutro impedindo a partida das expedições de flibusteiros que só 

servem para prolongar a lucta e abandone a politica declamatoria que só serve para 

lisongear a vaidade popular e dar fallazes esperanças aos illudidos e infelizes cubanos.  

A explicação d’esta odiosa attitude dos Estados-Unidos está no seu egoismo atroz 

de negociante. O syndicato do assucar quer prolongar a guerra para manter os altos preços 

d’este genero e continuar a ter os seus lucros fabulosos. Para isso este syndicato que é, 

como se sabe, omnipotente, dicta a sua vontade de governo.  



Os norte-americanos dizem-se amigos dos cubanos, mas o insuspeito Sr. Davis, 

percorrendo a trocha , observa o seguinte:  

“Todos os materiaies d’este baluarte da defeza hespanhola, base de toda a estrategia 

das suas operações contra os rebeldes, cada tecto de zinco ondulado, cada chapa 

enouraçada dos fortes, cada taboa, cada rôlo de arame cada forte desmontavel, cada prego 

usado n’essas obras, tudo é vendido pelos americanos. E os americanos que vivem de dar 

vivas a Cuba livre, gostam muito de ganhar o maior numero possivel de dollares, 

contruindo a barreira contra a qual os seus amigos cubanos hão de ser escurraçados e 

fuzilados!”  

Este é o segredo da odiosa attitude dos Estados Unidos em relação à Hespanha e à 

sua colonia revoltada.  

Lector (Revista Moderna, ano I, nº8, 1897, p. 233-235)  

Texto 14 

 

As Milionárias Americanas 

 O multi-milionario, por mais prodigiosamente rico que seja, tem sempre alguns 

pontosde contacto com o resto da humanidade. Não se isola completamente, porque isso lhe 

seria impossível. Sua atividade cerebral, seus esforços combinações não diminuem 

sensivelmente. Fica sempre um businessman, quer que procure ainda aumentar o fantástico 

montão dos seus dollars, o que é o caso geral, quer que se occupe unicamente da gerencia 

de seus milhões. N’uma ou outra d’estas hypotheses tem que contar com as exigências da 

vida economias. É fácil encontral-o na Wall Street nos escriptorios das Campanhias cujos 

conselhos de administração preside, nos corredores do Palacio presidencial, ou no 

Parlamento, ou nos Trinunaes onde tem processos correndo. N’uma palavra o milionário 

vive ainda, até certo ponto, da vida de todos. Fora do quadro habitual do seu palácio 



principesco da Quinta Avenida, ou da sua sumptuosa villa de Newport, é quasii um homem 

como os demais, e se não fosse a popularidade dada a sua physionomia pelos jornaes 

illustrados, passaria desapercebido no meio do formigueiro humano que, sem cessar, sobre 

e desce os largos passeios de Brodway. 

Não se pode dizer o mesmo das mulheres e filhas. Essas não partilham o 

aborrecimento dos negócios e o seu único passatempo consiste em gastar, o mais depressa e 

copiosamente possível, os greenbacks do pae ou do marido. Não se misturam a vil multidão 

das ruas nem de gente que não possua sequer um milhão de dollars para gastar 

diariamente.\Pertencem a um mundo especial de onde  absolutamente não querem sahir. 

Fora d’este circulo, de nada se preoccupam e tudo ignoram. De inverno não sahem da 

Quinta Avenida, de verão não deixam a praia de Newport. Tão estreitamente agrupados, por 

vontade própria, como mulheres hindus pelos preceitos e costumes, na casta a que 

pertencem, nem sequer suspeitam a vida que em torno d’ellas se agita. As suas relações 

limitam-se estrictamente à sua sociedade. Esta espécie de reclusão relativa, ajudada pela 

educação completamente especial que lhes é dada, chega a compor-lhes uma mentalidade 

perticular de que em vão se preocuparia o equivalente. 

 Para melhor conhecer a Mulher n’este paraizo de milhões, para termos uma ideia 

mais exata da concepção que ella pode ter da existência, estudemos um pouco a vida da 

donzela. O exame demorado da chrysalida é indispensável a quem quer conhecer as phases 

de desenvolvimento da mariposa. 

Duas estreantes 



 No inverno, que começa, devem justamente, fazer a sua entrada na sociedade duas 

moças muito jovens que pertencem à Elite – aqui se diz a crême – das multi-milionárias. 

São duas primas, tendo apenas dezaseis anos: miss Gladys Vanderbilt e miss Ruth 

Twombly. Miss Gladys Vanderbilt é a ultima filha de Cornelius Vanderbilt, a única solteira. 

Será natualmente o mais rico partido do mundo. Miss Ruth Twombly é filha de Hamilton 

McKay Twombly e de sua esposa que é da família Vanderbilt. 

As duas moças são muito belas e prometem naturalmente ser as rainhas da moda 

desta estação. 

 É excusado dizer, que uma pessoa, jovem e alvo de todos os olhares está largamente 

convencida da sua própria importância. Por mais dôce, encantadora e simples que seja 

naturalmente, é necessário contrefazer-ser n’uma altivez de porte e n’uma arrogância de 

tom que pouco a pouco se tornam mais naturaes do mundo. Foi o que sucedeu as deliciosas 

miss Gladys Vanderbilt e Ruth Twombly das quaes nos ocupamos. 

 A educação que receberam só teve um objetivo: preparal-as para a vida do grande 

mundo quer na America quer na Europa. É, em summa, a mesma que receberam e de futuro 

receberão as suas parentes e amigas a instrução do seu espirito, ssó se procura evitar que 

sejam ridículas caso se dignem a falar, e dar-lhes um verniz de arte, musica, literatura, 

bastante resistente para que não estale e desapareça durante a rápida palestra de uma jantar 

ou salão. 

 



Texto 15 

O Caso Dreyfus   

Em quanto que a politica franceza rejubilava-se coma viagem do Sr. Lebon ao Senegal, 

verdadeira Africa feita por um ministro da republica em colonias africanas, outros factos de 

politica interior agitavam Pariz e com elle, toda a França. A condemnação do Capitão 

Dreyfus, há tres annos, por crime de alta traição por um tribunal militar secreto; a execução 

da terrivel setença que para sempre abateu a vida d’esse official inflingindo-lhe a mais 

degradente das humilhações, junto a mais cruel das torturas, não conseguio levar a 

totalidade dos espiritos a convicção do crime que lhe imputaram e que foi unanimamente 

partilhada por todos os seus juizes.  

Actualmente renasce uma terrivel campanha defendendo a innocencia d’esse militar 

e à frente d’ella se acha um grande politico, um brilhante e notavel escriptor e alguns dos 

mais cotados orgãos da imprensa pariziense. É assim que n’esta ultima quinzena a França 

esqueceu-se de fazer politica exterior consagrando-se toda a esse sensacional debate que 

tanto tem agitado a opinião publica pelas suas revelações surprehendedoras. A ultima 

palavra foi de novo dada a um tribunal militar que a bem da tranqüilidade das consciencias 

não mais desejara, certamente, discutir e decidir essa delicada questão em conselho secreto.  

 

M. Botelho (R. M.“Quinzena Política”, ano I, n º 11, dezembro de 1897, p. 

338).  
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A questão Dreyfus  

Em meados de novembro de 1894, o capitão Dreyfus, do estado maior general do 

exercito francez, foi accusado de haver revelado ao governo de uma nação estrangeira 

segredos da defeza nacional. Immediatamente preso, foi o official guardado, 

incommunicavel, na prisão militar de Cherche-midi. O processo correu secretamente 

perante um conselho de guerra, que condemnou o capitão Dreyfus à degradação militar e à 

prisão perpetua em um recinto fortificado. À primeira parte da sentença, punindo o 

criminoso de alta traição, acudiu uma multidão immensa. No patio da Escola Militar deante 

das tropas de guarnição de Pariz e depois de lida a sentença que o degradava de um posto e. 

privando-o das honras militares, o expulsava do exercito, um cabo arrancou ao capitão 

Dreyfus os galões da sua farda e de seu képi, préviamente descosidos para a horrivel 

ceremonia, e lhe quebrou a espada. Assim, humilhado, reduzido a um despojo tragico, foi 

forçado a passar à frente das tropas. O official gritou, como um animal ferido, quando viu 

calcadas aos pés as suas insignas, proclamou sua innocencia e a sua dedicação à França, e, 

qual um louco, aos empurrões dos executores, ia cambalente, mas de cabeça erguida, 

procurando olhos em que não lêsse desprezo e odio. Mas não achou, em meio a multidão 

tão grande, um olhar de sympatia e de piedade. A chamada solidariedade social havia feito 

estancar em todos os corações qualquer movimento generoso. D’ahi o entregaram à justiça 

civil, que fez embarcar para os presidios de Cayenna, onde ainda hoje se acha prisioneiro, 

isolado na Ilha do Diabo, com uma alta cerca de moirões por horizonte, e guardado 

continuamente por onze homens. O nome Dreyfus ficou sendo em França objecto de 

execração.  

A familia do capitão desterrado, emquanto um côro insurdecedor de maldições 

cobria o nome de Dreyfus, não perdeu a esperança de o salvar e de o rehabilitar; e desde 

então iniciou uma tarefa de propaganda em favor da revisão do processo, por irregularidade 

judiciaria e erro flagrante de prova. D’esse incessante trabalho, que só póde merecer o 

commovido respeito dos corações bem formados, tem resultado a maior e mas violenta 

polemica na imprensa francesa, só comparavel a acrimonia à que foi provocada pela 
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questão do Panamá.  

Em novembro de anno ultimo, o Sr. Bernad Lazare, no louvavel intuito de defender 

essa causa, escreveu e abundantemente distribuiu uma brochura relativa ao processo. A 

imprensa em curtas phrases se referiu a esse opuscolo. Verificou-se, após, que Dreyfus não 

era pobre, que, official estudioso e de futuro, vivia reservadamente, de uma vida burgueza e 

honesta. Finalmente, tendo adquirido a convicção de um erro judiciario commetido em 

relação ao condemnado, o senador Schecerer-Kestner, vice-presidente do Senado, solicitou 

ao ministro da guerra a revisão do processo. O general Billot, recomendando-lhe a mais 

estricta reserva, pediu quinze dias, ao fim dos quaes, ouvidas algumas auctoridades 

militares, tomaria uma decisão. O ministro de guerra permanecia mudo, mas alguns 

officiaes do seu estado maior, menos discretamente, referiam-se aos jornaes quanto era 

firme a convicção do governo, para o qual Dreyfus era culpado. Como se tinha publicado a 

reprodução de uma nota de remessa (bordereau) de documentos secretos a um funccionario 

estrangeiro, a qual, pela semelhança da lettra, tinha convencido os juizes de Dreyfus, 

publicou algumas o Sr. Bernad Lazare segunda brochura, encerrando fortes objecções de 

grapholigia e renovando seus argumentos em favor do condemnado. Disseram, então, os 

periodos que não fôra “bordereau” a prova decisiva e que existia outra, esmagadora, 

irrefutavel, da qual nem o réu nem o seu defensor tiveram conhecimento. O ministro da 

justiça, sobre quem o general Billot lançára a respondabilidade da decisão ao pedido do 

senador Kestner , declarou que para a revisão solicitada seria necessaria, segundo a Lei, a 

producção de um fato novo que invalidasse a sentença ... Mas o Sr. Matheus Dreyfus21, rico 

industrial alsaciano e irmão do condemnado, em carta ao ministro da guerra, denunciou, de 

uma maneira firme e resoluta, como verdadeiro e único culpado, o comandante Esterhazy. 

Um leve movimento manisfestou a opinião publica contra o denunciado. 

 O Figaro, que tem abertamente tomado a defeza de Dreyfus, publicou algumas 

cartas do major Esterhazy que revelam a inconsequencia do seu caracter e a sua immensa 

leviandade. Além do Figaro, combate contra Esterhazy a Aurore, de Clèmenceau, sendo 

n’estas duas folhas grandemente censurado o ministro da guerra. O Temps e o Journal des 

Débats resumem imparcialmente os episodios da discussão, que tão longa e irritante tem 
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sido, tomando, ultimamente, uma feição pessoal, como si a imprensa inteira quizesse 

liquidar contas antigas, satisfazer a rancores não saciados, nascidos de vaidades 

melindradas ou de interesse feridos. A injuria tem, infelizmente, sido empregada, em vez da 

linguagem polida e calma, mais convincente e mais vantajosa para qualquer das causas. 

Diz-se que as deposições do coronel Picquart, do senador Schecerer-Kestner, do Sr. M. 

Dreyfus e do commandante Esterhazy não trouxeram ao conhecimento da commissão 

nenhum facto a revisão do primeiro. A verdade é, no entanto, que o commandante 

Esterhazy se viu obrigado a pedir um conselho de guerra e que ainda estamos longe do 

ponto final d’esta mysteriosa e complicadissima questão. Aos que reclamam a luz sobre as 

obscuridades da condemnação de Dreyfus, responde-se invocando a autoridade de sete 

officiaes, testemunhas no processo, e, forcando-se talvez a boa comprehensão da justiça 

exclamam: “Ne touchez, pas à l’armée!” Aquelles que assitem a lamentavel contenda que 

se trava na imprensa, esperam a luz, que sempre se reclama nos casos tenebrosos como 

este.  

De toda esta questão o grande ensimento é que o segredo das deliberações 

judiciarias, detestavel em si mesmo, muito prejudica o prestigio das sentenças. As razões de 

ordem publica que poderiam ser de mais peso do que hoje se manifesta, é decerto um 

inconveniente mais grave do que quaesquer outros que aquella publicidade poderia ter 

occasionado.  

 
M. Botelho (R. M., ano I, nº11, 1897: 361). 

 

 

 

Texto 16 

O Natal de Voltaire 

Há cento e vinte annos, Pariz inteiro, os poetas e os philosophos, os sabios e os 
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financeiros, os duques e as princezas, fazima a Voltaire a mais estrondosa das ovações.  

As memorias do tempo contam com minuncia, que por uma clara quinta-feira 

d’abril, M. Voltaire, pela primeira vez desde a sua chegada a Pariz, deixando os vagos e 

amplos roupões favoraveis às exigencias da doença e da estatuaria, vestiu-se e fez o que se 

chamava a toilette inteira: Grande casaca vermelha e forrada de arminho, imensa cabelleira 

à Luiz XIV, negra, não empoada, e tão vásta que o rosto magro, amarello, enrugado ficava 

n’ella tão enterrado, que só se viam os dois olhos brilhantes como carbunculos; à mão, uma 

leve bengala de recurvo castão de ouro, e, sobre a pyramide da cabeleira, no alto e 

coroando-a, um chapéo de velludo vermelho, quadrado e franjado de plumas também 

vermelhas. E entrou na sua famosa carruagem pintada de azul celeste, ponteada de estrellas 

doiradas, que era chamada-o Carro do Empyreo. N’ella foi à Academia Franceza onde se 

cumpriam, em honra d’aquelle espectro, todos os ritos da adoração academica. Ouvio o 

elogio de Boileau por d’ Alambert e o Abbade Delille, leu fragmentos do seu poema que 

ensinava “a arte de gozar, pintar e ornar a natureza”.  

Da Academia seguiu para a Comedia Franceza onde, ai saltar da sua carruagem 

estrellada, foi acclamado pelos fidalgos e pelas damas que o esperavam. E, durante a 

representação, os appalusos dados à tragedia que era Voltaire, retumbaram em explosões de 

adoração àquelle deus monstruoso, para quem sorriram, beatas, as mulheres mais famosas, 

como Egypcias, resplendentes filhas de Pharaós, deante da horrivel Anubis cynocephalo. E  

o deus foi para casa, levando pousada sobre a crina encaracolada da negra cabelleira, a 

corôa de louros que lhe deitou o Principe de Beauveau; e de todo o deslumbramento, levou 

dentro da cabeça, dizem ainda as memorias do tempo, a revolução de comprar casa em 

Pariz e de escrever tragedias, muitas tragedias! As tragedias não as escreveu mesmo aquella 

ultima casa que a todos aguarda, elle não a teve logo em Pariz, porque o levaram, d’ahi a 

dias, para ser enterrado nas vizinhanças de Troyes.  E enquanto às tragedias, eram outras as 

que a fidalguia, dentro em breve ia ella propria representar contra a sua vontade mas 

sempre com elegante arrogancia, no tablado da morte.  

Todas aquellas cabeças, e muitas, a guilhotina aguardava , julgavam-se bem seguras 

sobre os hombros elegantes ou não, bellos ou não, mas sempre orgulhosos, que se 
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abaixavam deante do Rei do Espirito, se erguiam impacientes e desdenhosos, deante das 

superstições e das ignorancias do passado.  

Os filhos d’aquelle seculo chamado sceptico, eram, na realidade, profundamente 

crentes e devotos: tinham a crença firme de que estava acabado o christianismo e só 

reveranciavam aquelle que lhes tibha ensinado a nada mais venerar. E voltaire tinha a 

certeza que lhe dava os seu inaudito triumpho pariziense, de que a sua philosophia estava 

definitivamente victoriosa. E os seus velhos ossos gastos, torcidos do tempo, estremeciam 

de jubilo dentro do amarrotado pergaminho flacido que lhes servia de pelle, quando os seus 

adoradores, carregando-o em procissão, largaram-no sobre o throno celebre da sua realeza, 

aquella lendaria poltrona que é, hoje, para o povo, alem do boulevard e do cães chamados 

Voltaire, tudo quanto recorda aquelle nome que encheu a França e a Europa.  

Cento e vinte annos depois, os netos e bisnetos do voltarianismo não sabiam onde 

stavam os ossos d’esse vencedor de Deus. E, não reverencia, mas a simples curiosidade 

d’aquelles descendentes, levou alguns delles a baixarem a crypta do Pantheon, precedidos 

de um carpinteiro para a despregar e arrancar taboas, na busca do esquecido ou extraviado 

esqueleto da Revolução. Para alli trouxera de Troyes, decerto para aquelle auctor e amador 

de tragedias pudesse ver as que se preparavam em Pariz. Voltaire, cortezão de Reis e amigo 

de principes, nunca amou os carpinteiros e, de todos elles, aquelle a quem mais odio votou 

foi um certo que teve , há vinte seculos, a sua tenda em Nazareth. Um carpinteiro pregou e 

martellou  o seu caixão no seculo passado e outro era agora, trazido aos subtarraneos de 

Santa Genoveva para despregar o que o seu collega, de há cem annos, tão solidamente 

pregára. Um e outro não foram amaveis para com Voltaire .  

No pó e na escuridão da crypta, Voltaire nada viu nem ouviu deste seculo que ora 

acaba e cuja aurora elle queria adivinhar como o começo do seu dominio incontestado e 

perpetuo.  Por algumas horas, esteve aberto o caixão, e o craneo que o Principe de 

Beauveau loureára e que sonhára immorredoura aquella corôa, passou, de mão em mão, 

entre os assistentes, que o manusearam e voltearam e examinaram com curiosidade e 

desconfiança, como fazem os frequantadores do Hotel Drouot, quando os serventes do 

leiloeiro lhes mostraram algum marfim supposto antigo, e todo encardido, sempre suspeito 
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de falso, e de artificialmente amarellecido em fraudulento banho d’agua de tabaco. Se 

viram alguma cousa as orbitas sem olhos, se alguma cousa ouviram os ouvidos sem 

orelhas, por certo muito se admiravam do que viram e do que ouviram.  

Em vez das elegantes casacas à Luiz XV, sobre longos colletes bordados a matiz, em 

vez de sorrisos cortezes nas faces impeccavelmente barbeadas que eram as do homem que 

deixára sobre a Terra; em vez de expressivas cabeças empoadas, em vez de finas espadas 

pendentes ao lado de calções de velludo, em vez de sêda e de altos sapatos afivellados 

d’oiro, o que viu Voltaire, na sombra humida d’aquella adéga nacional onde se guardam 

glorias?  

Não havia entre aquelles inesperados visitantes uma só dama. Que era feito das 

Parizienses? Nenhuma face gentil, avivada de emoção e de carmim, e com a sua brancura 

realçada pelas môscas de sêda preta; nenhum olhos accesos pela curiosidade e pelo lapis 

negro, buscavam com ancia, enthusiasmo e devoção, vêr o antigo deus que se estava alli a 

desencaixotar, tão sem cerimonia, à luz de uma lanterna, n’uma fria e nevoenta tarde de 

dezembro. E a caveria que, outr’ora, tanto sorriu, em reposta a outros sorrisos femininos, 

teve um certo despeito, vendo que não ia ser acariciada por nenhuns dedos rosados, nem 

commovidamente sopesada por finas mãos perfumadas. – Já não a admiram, pois, as 

mulheres? Que estarão ellas fazendo a estas horas? À força das luzes da instrucção se terão, 

todas, trasnformado em sabias, em mathematicas, como a minha querida e massadora 

amiga Madame de Châtelet? Estarão todas nas bibliotecas, nos laboratorios, às voltas com 

os livros, com os compassos e os alambiques?  

- Estes sonhores ... Quaes senhores!! Estes alarves de barba inculta, todos vestidos 

de preto, quadrados dentro destas largas tunicas tão fechadas, tão negras e grosseiras, e 

tendo todos, nas cabeças, esses tubos pretos... Quem são elles?... E onde vi eu esses 

desgraciosos cylindros luzidios? Ah! Já me lembro! Vi-os em estampos que, da Russia, me 

mandou a minha amiga Catharina..., os padres (ó infames!), na Russia, usam d’esses 

tubos... creio, porem, que os trazem sem ábas... Terá a Russia conquistado a França e estarei 

eu (ó massada!) enterrado n’um mosteiro orthodoxo? Mas... n’este caso, o que aconteceria 

à monarchia que andou a consolidar o meu amigo Frederico? Os russos não podiam ter 



 

231 

 

chegado até cá sem passarem por cima d’ella e dos seus pantanos pomerianos que elle 

chamava Reino... Estimaria, so para vêr a cara tal Salomão sem mulheres!... Quem será este 

sujeito que me segura agora pela minha nuca desarticulada, e que está a dizer que me acha 

parecido com não sei que busto? Os meus bustos foram feitos para se parecerem comigo e 

não eu que tenho de me parecer com elles. Lá vou eu, ou antes, lá vae a minha cabeça, para 

as mãos calçadas e luvas sujas, d’aquelle velho todo de preto, que tem ar de chin ...Traz 

porem, o botão vermelho de mandarim ao peito, o ignorante! Em vez de trazer no chapeo, 

como eu expliquei que é, e deve serno meu Diccionario Philosophico!... Ai! Cá estou! 

Muito mal educada é esta gente! E bem se vê que são estrangeiros!... muito mal fallam! 

Parecem todos de Marselha!... Quanta palavra não entendo! Offerecem agora a minha 

cabeça ao exame d’este outro!...  

- Merci, monsieur!  

- E este, todo velhinho e trmulo! Até se parce commigo... Quase deita-me ao chão! 

Tivesse eu a minha maxilla inferior, que aquelle dezavisado deixou lá dentro do caixão, e 

mordia-lhe o dedo... com os dentes que não tenho!...  

-A près vous, Monsieur la Directeur generál des Beaux-arts!..  

- Por que será que esta gente, tão feia, vem agora fallar em bellas Artes? Tão mal  

vestidos!... -Avez-vous vu tous le crâne, Messieurs?  

- Uff! Até que enfim largaram-me a cabeça!... Muito havia ella de doer n’outros 

tempos se lhe dessem taes tratos!... Deixam-na agora, sobre esta prateleira, emquanto estão 

a remexer n’aquelles ossos... Oh! Uma restea de luz!... Vejo por aquella pequena e estreita 

abertura, à altura desta prateleira, alguma cousa... é a calçada de uma rua! Passa um carro 

muito grande, muito pesad, que tudo abala... puxado por um cavallos brancos, muto 

grandes, do squaes vejo so as pernas... Que é aquillo? Passam rapidos, uns pares de rodas, 

uma adeante da outra e de que vejosó a metade inferior, e que apparecem, correm, 

desapparecem, sem que eu veja cavallo nem homem que as puxe...É uma illusão da minha 

vista... Não há mais milagres e não será Voltaire quem acreditará que rodas possam andar 

assim a rodar por Pariz, sem o competente cavallo! Seria contra a razão e a experiência.  

Escutemos, porem, este grupo de homens que está aqui a cochichar, por baixo da 
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minha prateleira:  

-... um chèque de 50,000 francs ...  

-Je suis pour les Chrétiens contre ces sales juifs! 

- Que singular opinião! Mas que tanto estão a fallar de judeus e de Christãos!... São 

decerto sujeitos que se occupam de Historia e que discutem a Idade Media!... Quem 

sera este que pelo nome parece Hungaro e de quem tanto fallam?  

- Umfrancez que escreve cartas insultando o exercito da sua patria é um miseravel e 

um traidor!  

- Isto, agora, é commigo! Mais uma pedante canalhice d’aquelle pedante Frederico, 

que decerto publicou uma carta toda particular e de amizade que lhe escrevi, 

fazendo troça dos soldados francezes que elle se regalou de bater em Rosbach!... 

Mas que tem isso?  

Na rua:  

-Achetez... achetez... le numéro de Noël...   

- Noël?... E sempre as taes rodasinhas e, passarem... Lá vem uma carroça... Parece 

cheia d’arvores!... ou de ramos como na Borgonha costuma vir enfeitado o carro que traz as 

ultimas cêstas da vindima!... Mas não!... Parecem pinheiros!... e tão verdes!... Parece uma 

pequena floresta andado!... Lembra aquella historia, tão ridicula, d’aquelle inglez barbado e 

inintelligivel, que chegou até a ser representado (é incrivel!) mas que eu reduzi a 

nada...N’uma das suas chamadas tragedias; qual era o nome della? E como se chamava 

elle? Ah! Já me lembro!... Macbeth! ... E elle? Shakeaspeare? É isso! Pois entre outras 

cousas comicas, falla elle d’uma floresta que caminhava do alto do cabeço de outeiro da 

Escossia para o acampamento do rei... E pensar que cousas taes se representavam!...   

- Achetez! Achetez! Des arbres, de beaux arbres de Noël!!!  

O craneo de Voltaire estremeceu e ia rodar da prateleira, quando um jornalista 

amparou-o. Pelo respiradouro do subterraneo, por onde Voltaire via aquellas arvores que 

caminhavam, entrou o grande sem profundo e largo dos sinos da vizinhança e antiquissima 

igreja de Saint-Etienne-du-mont!  

-Vae-se encerrar o craneo de Voltaire!...  
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- Andemos depressa! Disse um membro da Academia Franceza. Não quero chegar 

tarde à Igreja para ouvir a conferencia do Advento!!! Abbé!!!  

O que restava do craneo de Voltaire estalou e os pedaços formaram um punhado 

d’ossos esfarelados que voltaram para a poeira pardacenta e para o môfo secular do caixão 

arrombado, que o carpinteiro (ainda o carpinteiro!) repregou a martelladas que resoaram na 

crypta.  

Momentos depois, os exploradores de sepulchros deciam as escadarias do Pantheon 

e margulhavam de novo dentro de Pariz, atravez da bruma, ainda clara, da tarde de inverno. 

Calaram-se os sinos, e, dentro da igreja, o prégador começou a fallar do eterno e proximo 

renascimento do outro Carpinteiro, d’aquelle proprio, a quem Voltaire tinha matado, para 

sempre, em meados do seculo XVIII.  

 

Eduardo Prado (R. M., ano II, 1898: 392-394).  

 

Texto 17 

Machado de Assis  

Celebrar Machado de Assis é propriamente celebrar a dignidade e a elevação da 

obra litteraria. Grande coisa é a unidade de uma vida, a convergencia invariavel de todos os 

seus dias e todas as suas horas para um só e mesmo ideal, principalmente quando este é um 

dos que com mais pureza resumem o que de divino guarda ainda a Humanidade, no meio 

das suas mil miserias... Machado de Assis, tende-se votado a sua Arte desde a adolescencia, 

conservou-se fiel, sem hesitações nem desfallecimento, até hoje que já lhe branquejam os 

cabellos sobre a fronte ainda jovem, porque elle, como dizia numa carta, não é “dos que 

dão para octogenarios”. Intacto o fervor dos vinte annos o alenta no labor litterario; mestre 

consagrado, não entende que tal qualificação lhe seja uma aposentadoria; não lhe fallem de 

dormir a sombra dos conquistados louros, ou de pousar sobre os meios livros superiormente 
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escriptos, a forte e nobre penna, activa como a enxada do camponez madrugador, fina como 

o buril do esculptor que sonha com deuses e galatéas. Sempre moço, elle deseja estar á 

frente dos moços, combater com elle e com elles ir jornadeando pelo futuro avante. 

Provavelmente, seducções perfidiaso assaltaram, aqui e alli, no seu longo caminho; mais de 

uma vez por certo a Politica – sereia extremamente fallaciosa e lasciva a cujas propostas 

poucos escapam nas nossas terras da America – veio segredar-lhe aos ouvidos ternuras e 

promessas quaes só ellas as sabe; mas Machado de Assis, como quem conhecia bem a 

loureira formosa e cynica, encolheu os hombros, desdenhosos e foi andando. Assim era, 

assim é. Outra gloria não pede e não quer senão a que lhe vem da sua propria obra. Vasta é 

ella, é vária, distribuida em tão largo tempo, com sinceridade e perserverança, por quasi 

todas as “provincias das litteraturas”, como antigamente se dizia. Cultuar a poesia, o conto, 

o romance, o theatro, a critica, o folhetim, a chronica, tudo isso galhardamente, sendo pelo 

estylo um artista acrysolado, ser ainda em pensador, um humorista, um moralista, uma 

especie de philosopho sem presumpções, que, descuidoso de nos dar o seu systema 

completo, nos dá tão só fragmentos soltos de philosophia; eis o que enche de brilho 

excepcional essa fecunda existencia; eis também o que me tentaria a ensaiar sobre ella um 

detido e minuncioso estudo, que tomaria meio fasciculo, ao menos da Revista Moderna... 

Mas o espaço é tyrannico na sua estreiteza. Apenas posso, a traços breves, interpretar o 

temperamento tão orinal de Machado de Assis.  

 

Poeta, rimando sonhos nas manhaes da adolescencia, elle aparece, em momento de 

transição, entre o ultraromanticos ullulantes ou possessos, fracos herdeiros d’aquella forte 

geração que abriu o seculo, e os parnasianos da Musa impassivel, dispostos a lavrar o verso 

como materia preciosa e fria; o senso da harmonia – innato no seu espirito como no de um 

atheniense – ensina-lhe a evitar, com igual zelo, ambos os extremos, mostrando-lhe bem 

que a estrophe não póde ser o eterno tubo lacrymatorio dos funeraes archaicos, ou banal 

porta-voz de rhetoricos furores, mas que também reduzir a poesia a mera arte imitativa 

puramente plastica é, não só baixar-lhe o nivel, mas restringir-lhe extraordinariamente o 

horisonte. Em verdade, desde então, os seus versos revelam, como ficção predominante, um 
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justo equilibreo entre a essencia e a forma, segundo se nota um particular nas composições 

dos gregos. E com certos gregos tem elle pontos de affinidade; não fallo nos arroubos de 

Pindaro, ou nas exuberancias fogosas de Alceu; mas não o reconheceriam por parente 

Mimnermo, Simonides, Anacreonte? Justamente Uma Ode a Anacreonte , que se lê nas 

Phalenas, o velho de Teos não faria com mais elegancia, nem com tanto sentimento. 

Semelhanças se acharão também entre Machado e os bons quinhetistas, cujas redondilhas 

tão limpidas e conceituosas especialmente lhe agradam. Mas, para differencial-o dos 

gregos, há o grande facto do Christianismo, que, conquistando todas as gentes, a ninguem 

permitiu mais ser pagão, nem a Gautier, nem a Caducci, nem mesmo a Goethe, e, para 

distancial-o dos quinhentistas, apparecem outros elementos, como a Reforma, a 

Encyclopedia, a Revolução Franceza, e os graves problemas sociais que não preocupavam 

os entediamentos naquella éra de navegações e descobertas. Mas vê-se que M. A. bebeu 

inspiração nas mesmas fontes de Garrett, de quem tem a graça meditativa e morbida, sem 

ter de certo as áscuas do seu candente lyrismo. Elle nasceu bem na sua epoca, e é deveras 

um moderno, a despeito de muita coisa que o fere acaso nos modernos costumes, a despeito 

dos classicos encantos com que a sociedade antiga lhe acena dos seus longinquos nimbos. 

Excluo a edade media; então o seu liberrimo espirito o tornaria suspeito a todos os 

tyrannos, e o apontaria aos rigores do Santo officio ... Nas Phalenas e nas Americanas, 

como nas Crysalidas, já se manifesta, traço saliente da sua esthetica, a melancholia, mas é a 

melancholia caracteristica do pessimismo, racionada e resignada a um tempo, que resumbra 

em composições ulteriores, como o Circulo Vicioso e Mosca Azul.  

Também foi gradativamente que na prosa se desenvolveu a sua indole de 

maravilhoso humorista, que no Braz Cubas attingiu o summo grão de originalidade e 

independência. Os prenuncios de tal pendor apenas se lhe adivinham nos primeiros contos e 

romances pela preocupação psychologica e moralista; mas ainda os caracteres humanos lhe 

fornecem antes recursos dramaticos para o enredo e o desenlace da acção que estimula para  

o exercicio da sua magistral ironia. 

 Essa flôr amarella e morbida do desencanto, sem dúvida uma fórma, e das mais 

requintadas, da sabedoria, só pode ser, num individuo ou num povo, resultado de longo 
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cultivo, de complicada evolução. Como se engendrou e desabrochou ella no espirito de 

Machado de Assis? Para a sua alma, delicadamente, angustiosamente sensível, tanto como 

reflectida e analysta, a experiência deve ter caminhado depressa. Ora, no espectaculo da 

realidade, dois phenomenos capitaes sobretudo o impressionam, quando elle considera o 

homem face e face com a natureza a que pertence: um é sua pequenez, a sua quase 

nullidade como factor na ordem ordem universal, sujeito qual está sempre a um 

encadeamento de leis que não formula a seu talante e não póde suspender ou obrogar; outro 

é a sua insignificância mesmo no fôro intimo, tantas causas conhecidas e desconhecidas 

concorrem para lhe enfraquecer o livre arbitrio até nos minimos actos.  

Assim, os personagens de Machado de Assis são geralmente caracteres indecisos, 

hesitantes, atormentados pela molestia da dúvida, incoherentes? Contradictorios? De 

accordo; mas verdadeiros por isso mesmo. O zig-zag está mais na logica real que a linha 

recta; nada tão commum como a dualidade, a multiplicidade ante de uma alma humana; 

algumas há de uma só peça, mas são tão raras! Também ninguem melhor que Machado de 

Assis acompanha e traduz as modificações lentas que soffre uma idéa até tornar-se volição 

e acto. Vêde o caso dos cinco contos de réis no Braz Cubas, e o Atalaia com o Rubião do 

Quincas Borba, e ainda o estudo magnifico do Enfermeiro nas Varias Historias. 

Comprehendo que, por vezes, os commentarios do escriptor se vos affigurem perversos, 

sendo sómente justos. Um único homem ousou desnudar-se ante a posteridade, mostrar-se 

tal qual era; foi Rousseau nas Confissões; e fez logo a impressão de um monstro... 

Machado de Assis por sua parte, descobrindo em flagrante certos caminhos obscuros de 

humanidade, illumina-os de subito com uma phrase fulgurante. O leitor protesta, offendese, 

brada: Maldizente critico! E, entretanto, alli não há mais que a tranquilla constatação de um 

facto, mas este não é porventura tão amargo no brilho violento e militante dos seus 

periodos, como Machado de Assis na mansidão quase ingenua com que expõe os seus 

trechos de doutrina. Há tal capitulo de Braz Cubas que, à primeira vista, desperta 

irresistivelmente o riso; e depois deixa nos labios um sabor de fél – recordando o riso 

provocado por aquella herva venenosa ... precisamente: o riso sardonico. Machado de Assis 

é, pois, de algum modo, um demolidor de illusões e talvez de theorias, demolidor sem odios 
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nem exageros. Mas, em compensação, quantos e que altos monumentos de estylo tem 

construido! Por que o estylo é uma das condições superiores que asseguram a 

immortalidade à sua obra. Antes de tudo, elle possue na linguagem um instrumento 

admiravel de expressão, conciliando a pureza castiça do idioma classico com a 

malleabilidade, a precisão, a força synthetica que exige a litteratura moderna. Sobrio, 

exacto, singelo por gosto e não por pobreza de vocabulario, elle não descura as qualidades 

musicaes do periodo; tem o habito da phrase bem feita, de tal jeito que as suas chronicas, e 

não raro as suas cartas, se podem ler como paginas de livro. Aqui e alli, muita gente lhe 

achará capitulos pouco claros, ou excessivamente pallidos; mas isso acontece quando o 

pensamento mesmo é cheio de reservas e distincções, ou subtil demais, quase intraduzivel 

em palavras. De resto, convenho em que pessoas simplicistas se desesperarão com 

freqüencia, ao ler alguns dos seus livros. Lembra-me um amigo d’esta classe a quem 

emprestei o Braz Cubas; restituio-m’o ao fim de poucas horas. “Não entendo – disse-me – 

Perdi quatro ou cinco vezes o fio da acção.” E tinha razão; porque a acção para Machado de 

Assis não vale por si propria, como para os romanticos dramaticos; vale unicamente como 

motivo de interpretação. Por isso elle não se apressa, como o sabio que estuda um 

phenomeno curioso, e se preoccupa só com as condições do experimento. Tambem trata de 

quando em quando o leitor com essa sem-cerimonia que desnortea os Acadios, e não 

trepida em mystifical-o se é preciso. Il ne se gêne pas. “Não é impossivel que eu 

desenvolva este pensamento antes de acabar o livro; mas tambem não é impossivel que o 

deixe como esta.” Em outro ponto, depois de narrar episodios, intrigas, consequencias de 

um baile, interrompe-se para notar de passagem: “Este baile – ia-me esquecendo dizel-o – 

era em casa do Camacho.” Outra cousa que elle desdenha são os effeitos rhetoricos; detesta 

a emphase e a hyperbole tanto como a banalidade. Assim é que numa pagina levemente 

oratoria, logo zombando, accrescenta: “Vive Deus! Eis um bom fecho de capitulo!” Há 

leitores que não perdoam essas liberdades...  

Comprehende-se que, com taes tendências, ao seu estylo falte por vezes movimento, 

ao menos movimento physico, ainda que o delirio de Braz Cubas nos dê em traços de 

Buonarotti a marcha epica das edades. Ajuntarei a proposito que as suas comedias são 
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animadas, lepidas, ligeiras, sem digressões nenulosas que tolham a vivacidade do dialogo, e 

a distribuição bem cabida das scenas; uma d’ella, o tu, só tu, puro, amor, considera-o 

Theophilo Braga a melhor composição dramatica existente sobre Camões. Mas eu imagino 

que Machado de Assis, se trabalhasse habitualmente para o theatro, destinaria as suas peças 

a um auditorio summamente restricto, por que assim como a hilaridade grosseira, lhe 

repugnam os lances violentos que enthusiasmam o povo; as situações emocionantes que 

elle prefere são todas de nuanças, e há nuanças terrivelmente tragicas... Do theatro antigo o 

drama favorito para Machado de Assis é supponho eu, o Prometheu e do theatro moderno o 

Hamlet. Um concretiza a sua concepção humana, o outro falla a linguagem do seu 

temperamento.  

Os recursos descriptivos não entram na sua esphera usual de observação; não que 

elle regeite a descripção quando o assumpto lh’a impõe; mas não se compraz nella, nem a 

procura intencionalmente. Os objectos lhe interessam menos pelo aspecto pittoresco que 

pelo sentido intimo e pelas relações mutuas. Para elle, certamente, “a paizagem é um estado 

de alma.” Isso não significa que Machado de Assis trate os seus personagens como simples 

signaes algebricos, ou meros symbolos imaginarios. Gosta de nol-os apresentar 

principalmente quando valem a pena d’isso, como a formosa Virgilia: “Era d’essas figuras 

talhadas em pentelico, de um labor nobre, rasgado e puro, como estatuas, mas não apathica 

nem fria. Ao contrario tinha o aspecto das naturezas calidas, e podia-se dizer que na 

realidade resumia todo o amor...” Os seus olhos “davam uma sensação singular de luz 

humida”, e a sua bocca era “fresca como madrugada, e insaciavel como a morte.” As 

mulheres evocadas por Machado de Assis – para quem o eterno feminino é um vasto 

elemento moral – têm de ordinario uma soberania de belleza, de seducção, de resistencia ou 

mesmo de virtude, que lhes confere a victoria na lucta com o sexo rival. Perverssa não vejo 

nenhuma; perturbadoras há muitas, e de penosa decifração. Se é licito tomar uma 

comparação à pintura – direi que essas mulheres não remetem às sybillas herculeas de 

Miguel Angelo, às suaves e sadias camponezas de Raphael, nem às creaturas extranhas e 

complexas de Leonardo da Vinci. Leitor, se algum dia viste no Louvre a Gioconda, 

esquecer-lhe-has jámais o sorriso singurlamente enigmatico e sceptico, o memso da Léda 
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que na Borghese reina, com a sua nudez triumphante dourada carinhosamente pelo 

tempo?...  

E as conclusões do philosopho? São de um pessimismo consummado. O Braz 

Cubas termina assim: “Há um saldo a meu favor: Não tive filhos; não transmiti a nenhuma 

creatura o legado da nossa miseria.” Reparae agora como acaba o Quincas Borba: “Chora 

os dois recentes mortos, se tens lagrimas dos homens”.  

Portanto, a existencia é miséria, e os astros contemplam indifferentes os nossos 

infortunios. Mas não haverá para alem dos astros alguem compassivo e remunerador – essa 

justiça immanente que é ao mesmo tempo immanente Misericordia? Cuido não errar 

affirmando que Machado de Assis, na sua consciencia, tem a fé intensa com que se appella 

das iniquidades transitorias para a Suprema sabedoria, que concerta e harmonisa as 

apparentes contradições do universo. Demais, elle esta longe de ser um blasé. Zombar de 

certas illusões não é dizer que tudo seja illusões, como discutir apparencias de virtude, não 

é negara a virtude mesma. Elle acha seguramente que a vida, apezar dos seus lados 

mesquinhos, tem muita cousa digna de affecto e culto; crê nos sentimentos fundamentaes 

do homem, crê tambem na Arte, nessa Musa Consolatrix, de quem falla com paixão não 

menor que a de Cicero celebrando os seus caros estudos no meio das discordias civis. A 

ella, à suprema apaziguadora, à magica deidade que “muda o agudo espinho em flôr 

cheirosa”, à meiga e carinhosa enfermeira que sana todas as feridas e consola de todas as 

decepções, deve Machado de Assis os seus momentos de mais grato e productivo socego, 

longe do frivolo combate em que as gentes se digladiam para conquistar bens ephemeros, 

cuja posse, as mais das vezes, não corresponde à intensidade do desejo... Deve-lhe também 

a immensa vantagem de partilhar todos os gozos espirituaes d’este seculo tão rico d’elles, 

sem ter sahido nunca do seu recanto sul-americano, pois uma fina e rara intuição substitue 

na sua mente o proveito das viagens; e de tal modo que o meio nacional, ou antes, 

fluminense, dominante nas suas obras, adquire, atravez de tão especial temperamento, sem 

perder a sua exactidão, uma peregrina transcedencia que o tornaria interessante para os 

estrangeiros como para nós mesmos.  

De resto ser bom é ainda um dos meios mais seguros de ser feliz, e Machado de 
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Assis é nobremente, essencilamente, bom. Quando um artista esta como caracter abaixo do 

seu proprio engenho, o publico nada tem a ver com isso, porque os vicios d’elle não devem 

prejudicar o brilho da sua obra. Mas a superioridade moral em equilibrio com sua 

superioridade intellectual fórma um tão bello conjuncto que faz do Presidente da Academia 

Brazileira o orgulho dos seus amigos, entre os quaes me honro de ser contado; e ella é 

tambem para mim a garantia de que quantos o prezam e admiram terão em ler este estudo o 

mesmo prazer com que eu o escrevi.  

Magalhães de Azeredo (R.M., ano I, 1897: 268-269)  

 

Texto 19 
 

Dr. Campos Salles 

 

 A Revista Moderna tendo como principio absoluto não fazer politica em suas 

colunas, acompanha, entretanto com prazer as grandes questões e acontecimentos da 

actualidade brasileira que possam interessar aos seus leitores e ao publico em geral. É assim 

que registramos nas paginas do presente número as duas ultimas e importantes evoluções 

politicas da nossa historia contemporânea, dando os retratos de dois Presidentes civis que 

assumiram depois de 15 de Novembro de 1889 a responsabilidade suprema do poder.  

Acompanhamos essas reproducções photohgraphicas de ligeiras notas bibliográphicas 

d’essas duas salientes personalidades da Republica Brazileira. 

 O novo presidente, Senr. Dr. Campos Salles, é um espírito vigoroso e uma robusta 

organização physica. Realisa, pois, a máxima de Juvenal: Mens sana in corpore sano. 

 Nascido em Campinas, em 1841, d’uma excellente família de agricultores, fez com 

brilhantismo o seu curso de jurídico na Faculdade de Direito de São Paulo, formando-se em 

1863. Foi advogado, em Rio-Claro, Campinas e São Paulo, conquistando na tribuna 

judiciaria e politica a reputação de orador elouquente e discutidor hábil. 
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 O actual Presidente pertenceo ao partido liberal brazileiro, até 1868, representando 

esse mesmo partido na Assemblea Legislativa da Provincia de 1866. Inspirando-se na 

propaganda dos chefes liberais, que faziam viva campanha contra as prerrogativas da corôa, 

o Senr. Dr. Campos Salles foi-se afastando do campo monarchico até alistar-se francamente 

nas fileiras da oposição radical. Foi um dos organizadores do partido republicano paulista, e 

um dos activos combatentes em favor da nova causa. A actividade com que entrou na lucta 

deo-lhe a fama de politico exaltado e intransigente: o tempo, porem, encarregou-se de 

moderar esses expansivos ardores. 

 Até a proclamação da Republica havia occupado os cargos electivos de vereador em 

Campinas, de membros da Assemblea Legislativa provincial em São Paulo e da Camara dos 

deputados geraes no Rio, em 1885. 

 Proclamada a República, fez parte do Governo Provisorio como ministro da justiça, 

desde 1889 até 1891, e eleito senador federal por São Paulo, exerceo a justa influencia no 

seio do Segundo Congresso brasileiro. 

 Em 1893, visitou longamente a Europa. As cartas que d’aqui enviou, publicadas 

mais tarde em volume, revelam um espirito attento e finamente observador. Regressando ao 

Brazil, foi eleito governador do Estado de São Paulo, concluindo n’esse posto a sua 

evolução conservadora que a recente viagem tinha consideravelmente desenvolvido. 

 Eleito Presidente da Republica em Março ultimo, veio novamente m Maio a Europa 

com o fim de estudar de perto a nossa situação n’este continente, particulmente em seu 

aspecto financeiro. Regressando ao Brazil, constituiu o seo governo, e incia agora a difícil 

tarefa de presidir aos destinos da nação. 

 O Senr. Dr. Campos Salles tem elementos para fazer boa politica e uma correcta 

administração, pois possue talento, experiência, energia e vigorosa saúde. Tendo 

encontrado o paiz pacificado graças ao seu illustre antecessor, poderá consagrar toda a sua 

fecunda actvidade à melhoria da nossa situação financeira, que está exigindo grandes 

cuidados e inspirando graves receios. 

 Patriotas antes de tudo, fazemos votos para que o novo Presidente fasendo uma 

excellente administração salve o nosso bello paiz da crise financeira que perturba tão 
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profundamente a sua vida e as suas relações. Se o fizer terá prestado inolvidável serviço a 

nossa pátria, tudo merecendo de Republicanos e Imperialistas. 

 

Domicio da Gama (R.M., ano II, nº 25, 1898: 2) 

 

 

 

Texto 20 

 

Dr. Prudente de Moraes 

 

 O Dr. Prudente de Moraes é um homem feliz. Na sua longa carreira politica e 

administrativa conseguiu sempre agradar, ganhar amigos e admiradores. Vereador, 

deputado privincial, deputado geral, governador do Estado de São Paulo, presidente da 

Constituinte e do Senado Federal , finalmente, Presidente da Republica, exerceu elle todos 

esses cargos com os mais escrupuloso respeito de todos os direitos. 

 O segredo do seu successo está na constituição das suas faculdades, perfeitamente 

equilibradas. A sua inteligência é clara, o seu caráter é grave e serio, os seus sentimentos 

são nobres e elevados. Com estes dotes naturaes, cultivados systematicamente durante uma 

longa e methodica vida, o modesto Paulista elevou-se, sem ostentação e sem estrepid, ao 

mais alto posto do paiz. 

 O Dr. Prudente de Moraes nasceu na cidade de Itú em 1840 e fez os seus estudos de 

direito em São Paulo, salientando-se como estudante intelligente  trabalhador. Pela correção 

da sua conduta e gravidade de suas maneiras, conquistou desde moço a estima e respeito 

dos seus contemporâneos. Pertenceu a principio ao partido liberal em cujas fileiras militou 

com distinção até a queda do gabinete presidido pelo emimente estadista Zacarias de 

Vasconcellos, em 1868. 

 A elevação dos conservadores ao poder, em 16 de junho d’esse mesmo anno, 

provocou vivos protestos dos liberaes cujos chefes publicaram então o conhecido manifesto 
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que começava pelo famoso dilema: Reforma ou Revolução. Foi o Dr. Prudente de Moraes 

que, em nome da assembleia legislativa paulista, recebeu o grande patriota José Bonifácio 

quando regressava do Rio onde pronunciara o bello e elouquente discurso de oposição ao 

novo gabinete organizado pelo ilustre Visconde de Itabobarhy. 

 Em 1879 quando o partido o partido liberal subiu ao poder sob a direção do 

venerável Cansação de Sinimbu, o Dr. Prudente de Moraes já filiado no partido 

republicano, foi convidado para presidir a província do Maranhão. Recusou elle 

polidamente esse oferecimento dos seus antigos companheiros de partido, e tranquillo 

retirou-se para a cidade de Piracicaba onde foi continuar a exercer a profissão de advogado. 

 Arrancado pelo advento da republica à doce obscuridade em que vivia, assumindo o 

governo do Estado de São Paulo no qual mereceu por sua moderação, critério e 

imparcialidade, a estima e o respeito dos seus próprios adversários. 

 Pertence à Historia julgar mais tarde com imparcialidade o papel politico que 

representou na Constituinte e no Senado, cujas sessões presidio, e o modo por que 

executou, em uma quadra difícil, o seu programma de governo como magistrado supremo 

da Republica. A Historia dirá, sem duvida, que sucedendo em 1898 a duas dictadutas 

militares em um período em que a intolerância, o exaltamento e os ódios políticos tinham 

chegado ao seu auge, esse Presidente civil, que recebera a educação larga e liberal da velha 

Academia de São Paulo, soube, pela sua firmeza temperada de prudência, restabelecer o 

regimen constitucional; conter os dyscolos e desequilibrados, apologistas a mazhorca de 

Rosas; suprimir, com o apoio leal de soldados e marinheiros, o militarismo politico que tem 

feito a desgraça e a ruina de quasi todas as republicas hispano-americanas; ganhar a 

confiança para a formação de um partido de homens moderados e de governo, acabando 

assim com a confusão e as desordens produzidas pela liga temporária de tantos grupos de 

tendências diferentes; dar, enfim, um grande exemplo de coragem cívica, e de honestidade 

politica a todos aquelles que trabalham para nacionalizar no Brasil a difícil forma de 

governo Republicano. 

Domicio da Gama (R.M., ano II, nº 25, 1898: 2). 
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2.4 – Imagens 
 
 As imagens (fotografias e ilustrações ) da Revista Moderna têm como referência o 
escritório de  Paul Dupont, 2. Rue du Bouloi, Paris. No entanto, a imagem da primeira capa 
é uma ilustração de A. Oaock.. 
 
Imagem 1 

 

 
A musa da primeira capa da revista 
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Imagem 2 
 

O Poeta português Almeida Garrett 
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Imagem 3 

Página cômica 

 
Monsieur Plumeau à espera dos seus convidados. 
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2.5 – Imagens 
 
 As imagens (fotografias e ilustrações ) da Revista Moderna têm como referência o 
escritório de  Paul Dupont, 2. Rue du Bouloi, Paris. No entanto, a imagem da primeira capa 
é uma ilustração de A. Oaock.. 
 
Imagem 1 

A musa da primeira capa da revista 
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Imagem 2 
 

O Poeta português Almeida Garrett 
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Imagem 3 
Página cômica 

 
Monsieur Plumeau à espera  dos seus convidados. 
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Imagem 4 – Pagina Cômmica 
 

A postura de superioridade norte americana diante dos países europeus depois da vitória 
cubana para a Espanha. 
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Imagem 5 
Elegancia e Moda 
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Imagem 6  

 
Jaquettis de visitas (tendência do inverno europeu de 1897) 
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Imagem 7 
Roupa de montaria feminina 
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Imagem 8 
Coluna de Esporte (Sport) 

 
 

 
O boxeador Corbett: celebridade esportiva da época. 
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Imagem 9 
 

O Tourf, esporte preferido das aristocracias europeias. 
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Imagem 10 
 

Canoagem 
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Imagem 11 
A Rainha Victoria 

 
 

A rainha Victoria aos dezessete anos, durante o juramento de sua coroação. 
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Imagem 12 
A rainha Victoria 

 

 
 
O retrato da Rainha Victoria na época do seu jubileu de diamante. 
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Imagem 13 
 

 
 

José Mathias observa Elisa. 
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Imagem 14 
 

Felix Faure 
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Imagem 16 
 

O Ministro Canovas Del Castillo 
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Imagem 17  
 

Desenho de Miguel Angiollillo, assassino de Canovas del Castillo 
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Imagem 18 
 

Uma ilustração que reproduzia a execução do anarquista Miguel Angiolillo. 
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Imagem 19 
 

 
Eça de Queirós 
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Imagem 20 
Conde Afonso Celso 
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Imagem 21 
Eduardo Prado 
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Imagem 22 
A Rainha de Portugal D. Maria Amelia 
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Imagem  23 

 
 

O Barão do Rio Branco e sua biblioteca tão comentada na época. 
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Imagem  24 

 
 

O jovem poeta e colaborador da revista Magalhães de Azeredo, na época com 25 anos. 
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Imagem 25 
 

Machado de Assis a época da Revista Moderna (e seu autógrafo). 
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Imagem 26  
 
 
 

Domício e a família de Eça, em seu Jardim em Neuilly 
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Imagem 27 
Valentim de Magalhães 
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Imagem 28 –  
 

Anúncio da Ilustre Casa de Ramires na revista 
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Imagem 29 
O brasão da  família Ramires, ao fundo a Torre de Santa Irineia 
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Imagem 30 
 

Ilustração de Gonçalo Ramires em sua biblioteca, escrevendo a novela sobre sua família. 
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