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ABSTRA CT: Th e ai m o f this work is to analyze the p res ages built by the tragic 
atmosphere in the intrigue in Os Maias and A tragédia da  Rua das  Flores, by Eça de 
Queirós. In both works th ey conjugate in the tragic end, in whi ch the monstrous incest 
revelation involuntarily co mmitted happ ens. 
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0. Introdu ção                                                                                                                             

O objetivo do trabalho é analisar os presságios que con figuram a at mos fera 
trágica presentes n a intriga das obras Os Maias e A Tragédia da Rua das Flores de Eça 
de Queirós. O termo p resságio será aqui entendido enquanto qualquer tipo de afirmação 
e oco rrên cia capaz de prev er u m in fortúnio inevitável. Os diversos presságios que são 
detectados tanto em Os Maias quanto em A Trag édia da Rua das Flores representam 
mani festações encobertas d a força do destino, bem co mo indicações sutis para u m 
epílogo em qu e a d estruição  e o sofri mento caminh am juntos.  

No decorrer da leitura e análise dessas  obras  veri fi cou-se que o futuro revelado 
durante a narrativa faz-se presente quando os presságios espalh ados no decorrer da ação 
se trans formam em realidad e. Os indícios, que edificam a previsão de uma fatalidad e, 
conquistam u m fo rte efeito, particularmente nos momentos em que se prepara ou realiza 
o incesto.  

As descrições dos cenários, dos objetos, dos acontecimentos e de algu mas 
personag ens são fundamentais, pois funcionam co mo indícios e avisos qu e vão 
caracterizando o trágico no desenrolar d a narrativa. Os presságios conjugam-se no fin al 
trágico, onde há a rev elação do  monstruoso incesto  co metido involuntariamente. 

Os presságios s ão fund amentais, visto qu e personalizam o ambiente trágico que 
envolve a intriga. Segundo Carlos Reis, os presságios são constituídos “ por todo o tipo 
de afirmação e acontecimento susceptíveis de fazer prever u ma fatalidad e inevitável” 
(1995: 92). Os presságios são, na análise estrutural da narrativa, indícios, unidades 
narrativas que prognosticam fatos que se concretizarão . 
 
1. Os  presságios em Os Maias 

Os presságios, enqu anto signos que marcam a narrativa, indicam a trag édia. As 
personag ens parecem estar subjugadas a u m d estino “ co mo conseqüência d e u m 
encad eamento de situações que os envolve cada v ez mais” (Flory, 1893: 132). O trágico 
destino de Pedro , A fonso , Carlos e Maria Eduarda s e configuram e tem co mo 
conseqüên cia o  castigo e a dispersão  final  de u ma raça. 
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A descrição premonitória do Ramalh ete envolve u m destino trágico da família d’ 
Os Maias. Vilaça tenta dissuadir A fonso de vir estabelecer-se no casarão de  Lisboa; o 
procurador referia-se a u ma l enda, segundo a qual eram sempre fatais aos Maias as 
pared es do Ramalh ete. Afonso não acredita, contudo o presságio realiza-se no desfecho 
trágico: 

 
Há três anos, quando o Sr A fonso da Maia me encomendou aqui as pri meiras 

obras, l embrei-lhe eu que, segundo u ma antiga lenda, eram sempre fatais aos Maias as 
pared es do Ramalhet e. O Sr. A fonso da Maia riu d e agouros e lend as ... Pois fat ais 
foram! (Queirós, 2000: 470) 

 
Constitui-se sob o aspecto de outro presságio a semelhança percebida por 

Afonso, atrav és d e um retrato, entre Pedro e um avô  de sua mulher, u m Runa, qu e se 
enforcara. O filho fraco e ro mântico assemelha-se ao avô Run a, conseqüentemente,  
Afonso receia que a similitude de Pedro com este ascend ente seja indício de u ma 
catástrofe. Receio, que se consolida com o sui cídio de Pedro:  

 
A madrug ada clareava, Afonso i a adormecendo –  quando de repent e u m tiro 

atroou a casa. Precipitou-se do leito, despido e gritando , u m criado acudia tamb ém co m 
u ma lanterna. Do quarto de Ped ro, aind a entreaberto, vinha um cheiro d e pólvora; e aos 
pés da cama, caído de bru ços, numa po ça de s angue que s e ensopav a no tapete, Afonso 
encontrou seu filho  mo rto, apertando  uma pistola n a mão. (Qu eirós: 2000: 18) 

 
Quando A fonso vê Maria Mon forte pela pri meira vez, nota-se uma d escri ção 

plena de sí mbolos premonitórios:  
 
Maria, abrigad a sob uma so mbrinha escarlate, trazia um vestido cor-d e-ros a cuja 

roda, tod a em folhos, quase cobria os joelhos de Ped ro sentado ao seu l ado; as fitas do 
seu chapéu, ap ertadas nu m grande laço que lhe enchia o peito, eram t amb ém cor-de-
rosa; e a sua face, grave e pura como u m mármo re g rego, aparecia real mente adorável, 
iluminada pelos olhos du m azul so mbrio, entre aqu eles tons rosados. (Queirós: 2000: 
24) 

A fonso tem u m trágico p ressenti mento: “ Afonso n ão respondeu: olh ava 
cabisbai xo aqu ela so mbrinh a es carlate que, agora, se inclinava sobre Ped ro, quase o 
escondia, parecia envolvê-lo todo – co mo u ma larga man cha de sangue alastrando a 
caleche sob o v erd e triste das ramas .” (Qu eirós: 2000: 24) 

Além do “ mármore grego” qu e remet e à antiguidade e portanto à trag édia grega 
e o sombrio dos olhos que sugerem o luto, é principalmente na atuação da so mbrinha 
escarlate que s e p ercebe a mais  patent e express ão de agou ro, pois rev ela a do minação 
que Maria exerce sobre Pedro. Consoante a Carlos Reis,  o escarlate da so mbrinh a já 
antecipa a cor da “poça de sangue que se ensop ava o tapet e” (Qu eirós, 2000: 39) na 
noite do suicídio de Pedro; mas o sangue que Afonso julgar ver “ é também o da 
consangüinidade incestuosa que há de unir Carlos e Mari a Edu arda.” (Reis, 1995: 94 ) 

O trágico ganh a amplitude quando n asce Carlos Eduardo d a Maia, cujo no me 
escolhido pela mãe é o do últi mo príncipe Stuart, nome este que pareci a conter todo u m 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 302-307, 2004. [ 303 / 307 ]



destino de amores e façanhas. De acordo co m Su ely Flory, no no me do último Stuart 
está contido o destino do último  Maia. 

Da mes ma forma que A fonso  não acreditou que as  paredes do  Ramalhet e eram 
fatais, Carlos também não acredita em presságios, inconsciência que, muitas vezes, 
caracteriza o herói trágico. É Jo ão da Ega que previne Carlos que a sua inconstância 
senti mental poderá causar u m resultado trági co. Tamb ém é cl aro o aviso da ministra da 
Baviera na ocasião em qu e, n a corrida d e cavalos, Carlos ganha, sozinho, doze libras 
por apostar em Vl adi miro: “_ Ah, monsieu r - exclamou a v asta ministra d a Baviera, 
furiosa- mefiez-vous ... Vous connaissez le proverbe; heureux au jeu...” ( Queirós, 2000: 
31) 

A inconsciência de Carlos também é latente quando não interpreta o murchar dos 
três lírios bran cos no vaso d a casa d e Maria Edu arda. Segundo Carlos Reis, o murchar 
dos lírios, símbolo de pureza, indica a destruição de u ma família que co meça a se 
desestabilizar, pois, a partir daquele mo mento, co meçari am as relaçõ es entre Carlos e 
Maria Edu ard a. 

U m outro presságio que aproxi ma as du as personag ens é a semelhan ça dos 
nomes, ele, Carlos Eduardo; ela, Maria Eduarda: “ havia uma si militude nos seus nomes; 
quem sabe s e não pressagi ava a con cordância dos seus destinos” (Queirós, 2000: 240). 
Carlos, o herói inconsciente, entende essa parecença co mo sinal de felicidade. Ainda 
enquanto apro xi mação , tem-s e a de Maria Edu ard a co m A fonso d a Maia;  Carlos 
reconhece em ambos ações de pied ade e  de generosidade. 

As coincidênci as que u m encontra no outro não acabam aí. Os sinais da tragédia 
mani festam-se a cada momento . Na visita que faz ao Ramalhere, Maria Edu ard a, diante 
do retrato de Ped ro da Maia, verifica que Carlos não s e parece co m o pai. Ela p ercebe 
em Carlos da Maia semelhança com sua mãe, Mari a Mon fo rte. 

No ambiente da Toca, o local onde Carlos e Mari a Eduard a se encontram,  
con firma-s e a forte imp ressão d esta com rel ação à trag édia que se lançará sobre ambos. 
É d e fundamental  import ância focalizar aqui  a i mpressão n ada agradável que Maria 
Eduarda tem quando observa a co ruja “ com um ar de meditação sinistra, os seus dois 
olhos redondos e agourentos” (Qu eirós, 2000: 299). A des crição grotesca do gênio 
tutelar da cas a, o ídolo japonês, previne a p ro xi midad e do trágico incesto. A utilização 
de expressões como “ monstro” e “bestial” (Queirós, 2000: 301) antecipam a monstruosa 
e grosseira ligação amorosa dos dois amantes, numa amarga ironi a, visto que 
i maginav am u m futuro alegre e repleto d e felicidad e. 

Na descrição do qu arto em qu e transco rrerão os amo res de Carlos e Maria 
Eduarda, os presságios al cançam i mpressão considerável, uma vez que o incesto está 
quase consumado:   

 
Era u ma alcov a, recebendo a claridade  duma sala forrada de tapeçarias , onde 

des maivam, na t rama d e lã, os amo res d e Vênus e Marte ... Era toda, p aredes e t eto, de 
u m b rocado amarelo, cor d e botão -de-ou ro; u m tapete de veludo, do mesmo to m rico, 
fazia um pavi mento de ouro vivo sobre que poderiam co rrer nus os pés  ard entes du ma 
deusa amoros a - e o leito de docel ... enchia a alcova, esplêndido e sev ero, e co mo 
erguido para as voluptuosidades grandiosas de u ma pai xão trágica do tempo de Lucrécia 
ou de Ro meu . (Queirós , 2000:  298-299) 
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Segundo Carlos Reis , além da referência explícita à pai xão trágica que ali há de 
desenrolar-se, outras particularidades estão i mpregnadas de sentido premonitório, co mo, 
por exemplo , a referência à ligação  irregular de  Vênus e Marte.  

Carlos não interpreta nenhu m desses p resságios. Incons cientemente, quer livrar-
se de tudo que os sug ere:  a coruja é colocad a no  canto do corredor e quanto à colcha 
amarela, que não  agradou Maria Eduard a, sugere u m ceti m cor-de-rosa e risonho. 

A destruição , que em n enhu m mo mento é percebid a por Carlos , é mais u ma v ez 
sentida por Mari a Edu arda no qu arto sinistro:  

Maria, conchegada a Carlos, refugi ada n ele, deu u m longo suspiro; e os seus 
olhos mergulhav am inquietos naquela mudez negra, onde os arbustos familiares do 
jardi m, toda a quinta, pareci a p erder a realidad e, su mid a, diluída no sombra.  

... 
Os olhos de Maria p erdiam-s e outra v ez n a es curidão – co mo receb endo del a o 

presságio du m futuro, onde tudo seria con fuso  e escu ro também. (Quei rós, 2000:  315) 
 
O futuro temido por Maria Eduarda realiza-se quando todos os presságios 

espalhados no  decorrer da ação s e convert em em realidade. 
 
2. Os  presságios em A Tragédia da  Rua das  Flores. 

Tanto em A Trag édia da Rua das Flores quanto em Os Maias presenti fica-se u m 
incesto involuntário, u ma história de amor fatal . Também no decorrer d a narrativa de A 
Tragédia da Rua das Flores en contra-se indícios que ant ecipam a fatalidade da relação 
incestuosa. 

O pri meiro indício mani festa-se no sonho de Vítor. Ele sonhou co m Genov eva 
na noite em a viu pela pri meira vez. Alguém queri a apresentá-los, contudo, quando iam 
apertar as mãos, algu ma força i mpetuosa os i mpedia. Pri meiramente fora o cavaleiro da 
Távola Redond a, depois u ma manad a de carneiros muito bran cos e por último o seu pai, 
que el e conhecia apenas  por meio do   retrato  da sala. 

Seu p ai, Pedro  da Eg a, aparece novamente em outro sonho quando Vítor est ava 
em Sintra, ago ra Vítor e Genov eva j á estav am apaixon ados. No sonho , o pai mais u ma 
vez quer afastar os futuros amantes; Pedro da Eg a afasta-se num bote, levando 
Genovev a agarrad a pela cintura e expulsando Vítor co m u ma vara. Nest e inusitado sinal 
onírico, n esta linguag em dos sonhos , Vítor det ém a horrorosa verd ade. 

Outro presságio é revel ado por meio do jogo de cart as. É G enoveva, nu ma 
atitude séria d e fé religiosa, qu e lê sua própria so rte, que revela s eu próprio destino: “_ 
Uma desordem. U m v elho. O rapaz novo, com a mulher loira. Lágri mas . ” (Queirós, 
1997: 57) O velho era tio Ti móteo, o rap az novo, Vítor, a mulher loira, ela e as lágri mas 
seriam o  resultado  da inevitável  rel ação incestuosa. 

Genoveva considera-se p arecida com Vítor e procu ra n as suas próprias feiçõ es a 
vaga semelh ança d as dele: “ - Aqui – dizia, mostrando a testa, os olhos. – Se eu não me 
pintasse de loiro, pareci a-se real mente ... Dev e ter vinte e cinco anos ...” (Qu eirós, 1997: 
58). Alguns amigos também percebi am a si militude, é o que co mprova o diálogo de 
João com a Al emã na fest a de aniversário de Genoveva: “ - Não acha que o senhor Silva 
se parece com Genovev a? – perguntou d e repent e a al emã a Jo ão, bai xo. 

- Não me parece o cabelo , real ment e haveria u ma semelhan ça ...” (Queirós, 
1997: 210) 
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E m outra o casião, quando fazem as pazes, d epois de uma longa conv ersa de 

simp atias e afinidades, ela, encantada, diz que se p arecem em muita coisa. Além da 
parecença física existe t amb ém a parecen ça psicológica. 

Quando Vítor entrou no quarto de Genovev a pela primeira vez, sentiu-se preso a 
tudo que ali estav a: co rtinas, frascos, roupão . Imobilizado e p erturbado , pressentiu que 
sua vida se p rendia àqu ela mulher. 

Tamb ém enquanto press ágio, Genov eva adivinha u ma desg raça proveni ente da 
paixão absurd a e repentina, qu ando se desp ede d e Vítor e espera D âmaso: “ Ela oscilou 
com a cabeça, tristemente, os olhos no chão: 

- Não. É para semp re. Não sei o que me diz o coração. Mas adivinho desgraça...” 
(Queirós, 1997: 112) 

 
E m várias passagens do livro, Genov eva revel a involuntariamente u m segredo 

que ela mesma ignora. Essas revel ações inconscientes também podem ser consideradas 
presságios, visto que antecipam a catástrofe final. Genoveva sentia por Vítor u m amor 
completo , irresistível, fanático, que se apossava dela e que jamais havia sentido; amava-
o co m a d evoção de u ma irmã d e caridade e a renúncia de u ma mãe. 

Na carta qu e manda de Sintra a Vítor também h á várias referências à relação 
mãe/ filho. Ela escreve que des eja os seus b eijos, os seus braços; d eseja tê-lo contra ela 
como  se fosse uma criança pequ ena; diz ser u ma pesso a exp eriente, uma mamã:  

 
Se tu soubesses o que eu pensei quando tu me disseste que a tua mamã tinha 

morrido ! Sab es o quê? Ser eu a tua mamã. N ão, acredita, meu adorado Vítor, há algu ma 
coisa dest e sentimento em mim. (...) 

E que orgulho que eu teria em ti! Seria a tu a mamã, mas u ma mamã que amaria 
com delírio o  seu  beb ê. (Qu eirós, 1997: 165-166) 

  
Vítor estava seduzido; ao mes mo que o edu cav a, ela d ava-lh e cons elho de 

toilette, indicava livros que ele devi a ler , co m a astúcia de u ma amante e  a solicitude  
de u ma mãe.  

As intuições da trag édia da Rua das  Flores acu mulam-se ao longo do ro mance. 
Joaquim Mei rinho, d escon fiado  da falsa id entidade de Genovev a, adverte a Vítor, 
durante o jant ar no Hotel Central, qu e ali há mistério e co m aspecto solene e voz cav a: 
“ ali há tragédia”. (Qu eirós, 2000: 139) 

A visita de Tio Timóteo a G enoveva ajuda a desvendar o segredo ignorado pelos 
amantes. Tanto G enovev a quanto tio Timóteo i maginam qu e já tinham visto suas 
fisionomi as, seus olhares, mas  não se lembrav am:   

 
E fitava-a, sentindo vag amente que conh eci a aqu ela fisionomi a, e que já vi ra 

aquele olhar. ...  o seu olhar prendia-a ao tio Timóteo, co m uma insistência ansiosa. Ela 
também lh e p arecia que aqu ela figu ra, n ão lhe era estranh a. Qu ando o vira? Ond e? 

Os seus olhos encontraram-se co m os dele, e por um mo mento pen etraram-s e, 
como  nu ma interrogação des esperada.” (Queirós, 1997: 266) 
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Ti móteo é informado  sobre o pass ado de Genoveva e descobre a verdade cruel:  
ela era a mãe de Vítor. O sonho de Vítor, o jogo de cartas, a semelhan ça física e 
psicológica, o pressenti mento d e desgraça, a pro fecia de Meirinho e a força irresistível 
que levav a Vítor à Ru a das Flores, co mbin am-se n este final trágico que cul mina no 
suicídio de G enoveva. 
 
3. Conclusão 

Co mo foi visto, os presságios, que con figuram o trágico no desenrol ar da 
narrativa, vezes enun ciam-se co m maior clareza, v ezes com meno r, porém, nos dois 
casos, prendem a nossa atenção e provoca expectativa no que diz resp eito às ações e 
situações que originam dessa in ferênci a. Os p resságios preparam e con figu ram o futuro 
e o destino, aparent emente inevitáveis, dos protagonistas, bem como as situações e 
ações  que estruturam o enredo. 

Os presságios configuram-se nas açõ es e nas situaçõ es desenvolvidas no fluir do 
enredo das duas obras analisad as. Tais presságios pro mov eram a antecip ação do incesto 
entre Carlos e Maria Eduarda, Vítor e G enoveva. Vítor, Carlos e Mari a Eduarda 
representavam a situação trágica, visto que foram empurrados ao in cesto pelo “ destino” 
funesto que pune nos filhos a culpa dos pais . 

A fatalidade da relação incestuosa faz presente tanto na obra O Maias quanto em 
A Tragédia da Ruas das Flores, onde o grau de incestuosidade é maior, dado que se 
trata de u ma relação ent re mãe e filho. Concluindo, consoante a Carlos Reis, não 
estamos  diante d e tragédias , no s entido estrito e técnico do t ermo, contudo estamos 
diante de intrigas de romances que possuem afinid ade temática co m o universo da 
tragédia. 
 
RESUMO: O objetivo do trab alho é an alisar os presságios que con figuram a at mos fera 
trágica presentes n a intriga das obras Os  Maias  e A Tragédia da  Rua das  Flores. E m 
amb as as   obras os presságios conjugam-se no final trágico, em que h á a revelação do 
monstruoso incesto  co metido involuntari amente. 
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