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NARRADOR TESTEMUNHA: JOSÉ FERNANDES

Fidalgo rural português

Foco narrativo: 1a pessoa



PROTAGONISTA: JACINTO

“O príncipe da grã ventura”



SINOPSE DA NARRATIVA

ANTECEDENTES DA HISTÓRIA (FLASHBACK): 1820/1835

Lisboa / Paris

História de D. Galeão – avô de Jacinto 

História de Cintinho, “a Sombra” – pai de Jacinto



SINOPSE DA NARRATIVA

ANTECEDENTES DA HISTÓRIA (FLASHBACK)

1854 – nascimento de Jacinto

1870/1880 – Jacinto, entusiasta da civilização:

“suma ciência x suma potência = suma felicidade”



Paris, 1880: Avenue des Champs-Élysées



Paris: o “202” 
Microcosmo da Civilização



O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com cento e
nove contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo,
de cortiça e de olival. [...]

Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e
acamaradamos em Paris. [...]

Ora nesse tempo Jacinto concebera uma Ideia... Este
Príncipe concebera a Ideia de que o “homem só é
superiormente feliz quando é superiormente civilizado”. [...]

Suma ciência X Suma potência = Suma felicidade

E durante dias, do Odeon à Sorbonne, foi louvada pela
mocidade positiva a Equação Metafísica de Jacinto. [...]

Capítulo 1 (excertos)  



Por uma conclusão bem natural, a ideia de Civilização, para
Jacinto, não se separava da imagem de Cidade, duma enorme
Cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando
poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo
compreendia que longe de armazéns servidos por três mil
caixeiros; e de mercados onde se despejam os vergéis e
lezírias de trinta províncias; e de bancos em que retine o ouro
universal; e de fábricas fumegando com ânsia, inventando
com ânsia; e de bibliotecas abarrotadas, a estalar, com a
papelada dos séculos; e de fundas milhas de ruas, cortadas,
por baixo e por cima, de fios de telégrafos, de fios de
telefones, de canos de gases, de canos de fezes; e da fila
atroante dos ônibus, tramways, carroças, velocípedes,
calhambeques, parelhas de luxo; e de dois milhões duma vaga
humanidade, fervilhando, a ofegar, através da Polícia, na busca
dura do pão ou sob a ilusão do gozo — o homem do século XIX
pudesse saborear, plenamente, a delícia de viver! [...]



Ao contrário no campo, entre a inconsciência e a
impassibilidade da Natureza, ele tremia com o terror da sua
fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido num
mundo que lhe não fosse fraternal; nenhum silvado
encolheria os espinhos para que ele passasse; se gemesse
com fome nenhuma árvore, por mais carregada, lhe
estenderia o seu fruto na ponta compassiva dum ramo.
Depois, em meio da Natureza, ele assistia à súbita e
humilhante inutilização de todas as suas faculdades
superiores. De que servia, entre plantas e bichos — ser um
Gênio ou ser um Santo? As searas não compreendem as
Geórgicas, e fora necessário o socorro ansioso de Deus, e a
inversão de todas as leis naturais, e um violento milagre para
que o lobo de Agúbio não devorasse S. Francisco de Assis, que
lhe sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava “meu irmão
lobo!”. Toda a intelectualidade, nos campos, se esteriliza, e só
resta a bestialidade. Nesses reinos crassos do Vegetal e do



animal duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a
procriadora. [...]

Ao cabo duma semana rural, de todo o seu ser tão
nobremente composto só restava um estômago e por baixo
um falo! A alma? Sumida sob a besta. E necessitava correr,
reentrar na Cidade, mergulhar nas ondas lustrais da
Civilização, para largar nelas a crosta vegetativa, e ressurgir
reumanizado, de novo espiritual e jacíntico!



SINOPSE DA NARRATIVA

PARIS: 1887/1888

José Fernandes se hospeda no “202” 

Caracterização da sociedade parisiense: 
futilidade
diletantismo 
hipocrisia 
obsessão por dinheiro e poder
riqueza / miséria 

Desastres mecânicos e sentimentais

Jacinto, entediado e pessimista, definha



[...]
Eram os dois homens de Madame de Trèves — o marido,

conde de Trèves, descendente dos reis de Cândia, e o amante,
o terrível banqueiro judeu, David Efraim. E tão
enfronhadamente assaltavam o meu Príncipe que nem me
reconheceram, ambos num aperto de mão mole e vago me
trataram por “caro conde”! Num relance, rebuscando
charutos sobre a mesa de limoeiro, compreendi que se
tramava a Companhia das Esmeraldas da Birmânia, medonha
empresa em que cintilavam milhões, e para que os dois
confederados de bolsa e de alcova, desde o começo do ano,
pediam o nome, a influência, o dinheiro de Jacinto. Ele
resistira, num enfado dos negócios, desconfiado daquelas
esmeraldas soterradas num vale da Ásia. E agora o conde de
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Trèves, um homem esgrouviado, de face rechupada, eriçada
de barba rala, sob uma fronte rotunda e amarela como um
melão, assegurava ao meu pobre Príncipe que no prospecto
já preparado, demonstrando a grandeza do negócio,
perpassava um fulgor das Mil e Uma Noites. Mas sobretudo
aquela escavação de esmeraldas convidava todo o espírito
culto pela sua ação civilizadora. Era uma corrente de ideias
ocidentais, invadindo, educando a Birmânia. Ele aceitara a
direção por patriotismo... [...]

Jacinto franzia o nariz, enervado:
— Mas, ao menos, estão feitos os estudos? Já se provou

que há esmeraldas?
Tanta ingenuidade exasperou Efraim:
— Esmeraldas! Está claro que há esmeraldas!... Há

sempre esmeraldas desde que haja acionistas!
[...]



SINOPSE DA NARRATIVA

JACINTO E JOSÉ FERNANDES VIAJAM DE PARIS A TORMES: 1888



Ao fim desse inverno escuro e pessimista, uma manhã
que eu preguiçava na cama, sentindo através da vidraça cheia
de sol ainda pálido um bafo de primavera ainda tímido —
Jacinto assomou à porta do meu quarto, revestido de flanelas
leves, de uma alvura de açucena. Parou lentamente à beira
dos colchões, e, com gravidade, como se anunciasse o seu
casamento ou a sua morte, deixou desabar sobre mim esta
declaração formidável:

— Zé Fernandes, vou partir para Tormes. [...]
— Acabou!... Alea jacta est! E como só partimos para

abril, há tempo de pintar, de assoalhar, de envidraçar...
Mando aqui de Paris tapetes e camas... Um estofador de
Lisboa vai depois forrar e disfarçar algum buraco... Levamos
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livros, uma máquina para fabricar gelo... E é mesmo uma
ocasião de pôr enfim numa das minhas casas de Portugal
alguma decência e ordem. Pois não achas? E então essa! Uma
casa que data de 1410... Ainda existia o Império Bizantino!

[...]
Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava:
— Que beleza!
E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava:
— Que beleza!
Frescos ramos roçavam os nossos ombros com

familiaridade e carinho. Por trás das sebes, carregadas de
amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs
verdes, porque as não tinham maduras. [...] serra tão
acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as
serras!

[...]



SINOPSE DA NARRATIVA

TORMES: 1888/1889

Jacinto, entusiasta da natureza e da vida rural, recobra a
saúde e a alegria de viver

Jacinto inicia grandes reformas em sua propriedade
senhorial e melhora as condições de vida dos
trabalhadores. Adquire respeito e popularidade



[...]. Era com delícias, com um consolado sentimento de
estabilidade recuperada, que enterrava os grossos sapatos
nas terras moles, como no seu elemento natural e paterno;
sem razão, deixava os trilhos fáceis, para se embrenhar
através de arbustos emaranhados, e receber na face a carícia
das folhas tenras; sobre os outeiros, parava, imóvel, retendo
os meus gestos e quase o meu hálito, para se embeber de
silêncio e de paz; e duas vezes o surpreendi atento e sorrindo
à beira dum regatinho palreiro, como se lhe escutasse a
confidência...

Depois filosofava, sem descontinuar, com o entusiasmo
dum convertido, ávido de converter:

— Como a inteligência aqui se liberta, hem? E como tudo
é animado duma vida forte e profunda!... Dizes tu agora, Zé
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Fernandes, que não há aqui pensamento...
— Eu?! Eu não digo nada, Jacinto...
— Pois é uma maneira de refletir muito estreita e muito

grosseira...
— Ora essa! Mas eu...
— Não, não percebes. A vida não se limita a pensar, meu

caro doutor...
— Que não sou!
— A vida é essencialmente Vontade e Movimento: e

naquele pedaço de terra, plantado de milho, vai todo um
mundo de impulsos, de forças que se revelam, e que atingem
a sua expressão suprema, que é a Forma. Não, essa tua
filosofia está ainda extremamente grosseira...

— Irra! Mas eu não...
— E depois, menino, que inesgotável, que miraculosa

diversidade de formas... E todas belas!



Agarrava o meu pobre braço, exigia que eu reparasse com
reverência. Na Natureza nunca eu descobriria um contorno
feio ou repetido! Nunca duas folhas de hera, que, na verdura
ou recorte, se assemelhassem! Na Cidade, pelo contrário,
cada casa repete servilmente a outra casa; todas as faces
reproduzem a mesma indiferença ou a mesma inquietação; as
ideias têm todas o mesmo valor, o mesmo cunho, a mesma
fôrma, como as libras; e até o que há mais pessoal e íntimo, a
Ilusão, é em todos idêntica, e todos a respiram, e todos se
perdem nela como no mesmo nevoeiro... A mesmice — eis o
horror das Cidades!

[...]
— Meu filho, olha que eu não passo dum pequeno

proprietário. Para mim não se trata de saber se a terra é
linda, mas se a terra é boa. Olha o que diz a Bíblia!
“Trabalharás a quinta com o suor do teu rosto!” E não diz
“contemplarás a quinta com o enlevo da tua imaginação!”



[...]. O Silvério sorria, respeitosamente, ante aquela
cândida ignorância das realidades da serra:

— Pois está bem de ver, meu senhor, que há para aí
caseiros que são muito pobres. Quase todos... É uma miséria,
que se não fosse algum socorro que se lhes dá, nem eu sei!...
Este Esgueira, com o rancho de filhos que tem, é uma
desgraça... Havia V. Ex.a de ver as casitas em que eles vivem...
São chiqueiros. A do Esgueira, acolá, ao pé da figueira. [...]

Como todos os casebres da serra, o do Esgueira era de
grossa pedra solta, sem reboco, com um vago telhado, de
telha musgosa e negra, um postigo no alto, e a rude porta
que servia para o ar, para a luz, para o fumo, e para a gente.
[...]

— É horrível, Zé Fernandes, é horrível! [...]
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— Pois, Silvério, eu não quero mais estas horríveis
misérias na quinta.

O procurador deu um jeito aos ombros, com um vago “Eh!
eh!” de obediência e dúvida.

— Antes de tudo — continuava Jacinto — mande já hoje
chamar esse dr. Avelino para aquela pobre mulher... E os
remédios que os vão buscar logo a Guiães. [...] E quero,
Silvério, que lhe leve dinheiro à pobre gente, para os caldos,
para a dieta, uns dez ou quinze mil-réis... Bastará?

O procurador não conteve um riso respeitoso. Quinze mil-
réis! Uns tostões bastavam.... Nem era bom acostumar assim
aquela gente a tanta franqueza. Depois todos queriam, todos
pedinchavam...

— Mas é que todos hão de ter — disse Jacinto
simplesmente.

[...]



[...]
E realmente pela serra crescia a popularidade do meu

Príncipe. Naquele “Guarde-o Deus, meu senhor!” com que as
mulheres ao passar o saudavam, se voltavam... para o ver
ainda, havia uma seriedade de oração, o bem sincero desejo
de que Deus o guardasse sempre. [...] E eu mesmo me
impressionei quando o Melchior me contou que o João
Torrado, um velho singular daqueles sítios, de grandes barbas
brancas, ervanário, vagamente alveitar, um pouco adivinho,
morador misterioso de uma cova no alto da serra, por toda a
serra afirmava que aquele bom senhor era el-rei D. Sebastião,
que voltara!
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SINOPSE DA NARRATIVA

TORMES / PARIS / TORMES: 1893

Casado com Joana, prima de José Fernandes, Jacinto 
torna-se pai de duas crianças

José Fernandes viaja a Paris e se decepciona

Reconciliado definitivamente com suas raízes, Jacinto
conquista a felicidade



E agora, entre roseiras que rebentam, e vinhas que se
vindimam, já cinco anos passaram sobre Tormes e a Serra. O
meu Príncipe já não é o último Jacinto, Jacinto ponto final —
porque naquele solar que decaíra, correm agora, com
soberba vida, uma gorda e vermelha Teresinha, minha
afilhada, e um Jacintinho, senhor muito da minha amizade.
[...]

Também a paternidade lhe despertara a responsabilidade.
Jacinto possuía agora um caderno de contas, ainda pequeno,
rabiscando a lápis, com folhas e papeluchos soltos
entremeados, mas onde as suas despesas, as suas rendas se
alinhavam, como duas hostes disciplinadas.

[...]
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Mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e
ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu Príncipe, foi
quando ele, já saído daquele primeiro e ardente fanatismo da
Simplicidade — entreabriu a porta de Tormes à Civilização. [...]

Então compreendi que, verdadeiramente, na alma de
Jacinto se estabelecera o equilíbrio da vida, e com ele a Grã-
Ventura, de que tanto tempo ele fora o Príncipe sem
Principado. E uma tarde, no pomar, encontrando o nosso velho
Grilo, agora reconciliado com a serra, desde que a serra lhe
dera meninos para trazer às cavaleiras — observei ao digno
preto, que lia o seu Fígaro, armado de imensos óculos
redondos:

— Pois, Grilo, agora realmente bem podemos dizer que o
sr. D. Jacinto está firme.

O Grilo arredou os óculos para a testa, e levantando para
o ar os cinco dedos em curva como pétalas duma tulipa:

— Sua Excelência brotou! [...]



[...]
No 202, o porteiro, o velho Vian, quando me reconheceu,

mostrou uma alegria enternecedora.
[...]
E então, passeando através das salas, realmente me

pareceu que percorria um museu de antiguidades; e que mais
tarde outros homens, com uma compreensão mais pura e
exata da Vida e da Felicidade, percorreriam, como eu, longas
salas, atulhadas com os instrumentos da Supercivilização, e,
como eu, encolheriam desdenhosamente os ombros ante a
grande Ilusão que findara, agora para sempre inútil, arrumada
como um lixo histórico, guardado debaixo da lona.

[...]
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Finalmente abalei uma tarde, depois de lançar da minha
janela, sobre o Boulevard, as minhas despedidas à Cidade:

— Pois adeuzinho, até nunca mais! Na lama do teu vício e
na poeira da tua vaidade, outra vez, não me pilhas! O que
tens de bom, que é o teu gênio, elegante e claro, lá o
receberei na Serra pelo correio.

Enfim numa tarde de domingo, debruçado da janela do
comboio, que vagarosamente deslizava pela borda do rio
lento, num silêncio todo feito de azul e sol, avistei, na
plataforma da quieta estação, os Senhores de Tormes, com a
minha afilhada Teresa, muito vermelha, arregalando os seus
soberbos olhos, e o bravo Jacintinho, que empunhava uma
bandeira branca. [...]

Era a bandeira do Castelo, afirmara ele muito sério. E na
verdade me parecia que, por aqueles caminhos, através da
Natureza campestre e mansa — o meu Príncipe, atrigueirado



nas soalheiras e nos ventos da serra, a minha prima Joaninha,
tão doce e risonha mãe, os dois primeiros representantes da
sua abençoada tribo, e eu — tão longe de amarguradas
ilusões e de falsas delícias, trilhando um solo eterno, e de
eterna solidez, com a alma contente, e Deus contente de nós,
serenamente e seguramente subíamos — para o Castelo da
Grã-Ventura!



CARACTERÍSTICAS

Gênero: romance de espaço / narrativa alegórica

Foco: 1a pessoa – narrador testemunha

Personagens típicas, planas e (ou) caricatas

Protagonista: alegoria idealizada da aristocracia rural 
portuguesa

Tempo: 1820/1893 (ação concentrada entre 1887 e 1893) 



CARACTERÍSTICAS

Espaço simbólico antitético:

Paris / “202”: cidade (positivismo progressista; felicidade; vida)

Tormes / “solar”: campo (decadência; infelicidade; morte)

Estrutura narrativa antitética:

Cidade: Paris / “202” (cap. I a VIII)

Campo: Tormes / solar de Jacinto (cap. IX a XVI)

Espaço simbólico antitético:

Paris / “202”: cidade (pessimismo; infelicidade; morte)

Tormes / “solar”: campo (otimismo; felicidade; vida)



TEMÁTICA

Crítica à civilização urbana, industrial e financeira

Reificação do homem nas grandes cidades

Reificação do homem no campo

Idealização da vida rural laboriosa

Resgate de Portugal (sebastianismo atualizado):
Idealização da aristocracia patriarcal lusitana, modernizada
pelo aproveitamento criterioso de novidades tecnológicas
e humanizada pela solidariedade com as classes inferiores



ESTILO: REALISMO FANTASISTA

✓ Análise psicológica

✓ Influências naturalistas e expressionistas

✓ Ironia e humor

✓ Senso de contrastes (antíteses)

✓ Consciência crítica

✓ Intertextualidade e paródia

✓ Prosa poética: impressionismo e lirismo na descrição da natureza

✓ Idealização neo-romântica da vida aristocrática rural portuguesa


