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1. Como situar um excerto do primeiro ou segundo capítulo na 

estrutura da obra? 

 

“O excerto em análise, pertencente à obra Os Maias, de Eça de Queirós, diz 

respeito à História da Família Maia (Titulo) e integra-se na intriga 

secundária, depois da Analepse.” 

 

2. Caracterização de algumas personagens intervenientes nesta 

parte da obra 

 

Pedro da Maia:  

 

Filho de Afonso da Maia e de Maria Eduarda Runa e pai de Carlos da Maia e de 

Maria Eduarda, suicida-se após a sua esposa, Maria Monforte, ter fugido de casa 

com o napolitano (Tancredo) que acolheu em sua casa. Tem uma educação 

tipicamente portuguesa, o que vai contra com as ideias de seu pai. Em Londres a 

sua mãe tenta dar-lhe a educação mais beatificada possível (para o efeito, chama 

de Portugal o capelão do conde de Runa, o padre Vasques), e, por isso, torna-se 

um homem de aparência frágil e melancólico. 

Era pequenino, face oval de "um trigueiro cálido", olhos belos – "assemelhavam-

no a um belo árabe". Valentia física. Pedro da Maia apresentava um 

temperamento nervoso, fraco e de grande instabilidade emocional. Tinha 

assiduamente crises de "melancolia negra que o traziam dias e dias, murcho, 

amarelo, com as olheiras fundas e já velho". Era o “herói romântico”. Eça de 

Queirós dá grande importância à vinculação desta personagem ao ramo familiar 

dos Runa e à sua semelhança psicológica com estes. Pedro é vítima do meio baixo 

lisboeta e de uma educação retrógrada. O seu único sentimento vivo e intenso 

fora a paixão pela mãe, até se apaixonar por Maria Monforte, paixão que lhe dá 

até força para contrariar o pai. Apesar da robustez física, é de uma enorme 

cobardia moral (como demonstra a reacção do suicídio face à fuga da sua mulher). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afonso da Maia: 

 

O seu pai era Caetano da Maia, um português antigo e fiel que se benzia ao nome 

de Robespierre, e que na sua apatia de fidalgo beato e doente, tinha só um 

sentimento vivo: o horror, o ódio ao Jacobino, e como tal custava-lhe a aceitar um 

filho jacobino. 

Ele é a vítima inocente da tragédia que se desenrolará. Tendo sobrevivido à 

desgraça do filho, traído e abandonado pela mulher com quem casara contra a 

vontade do pai, Afonso não sobreviverá à desgraça do neto: morre na madrugada 

em que percebe que Carlos, mesmo sabendo que Maria é a sua irmã, continua a 

ser amante dela. 

Afonso da Maia, fisicamente era baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes, 

cara larga, o nariz aquilino e a pele corada. Os cabelos eram brancos, muito curtos 

e a barba branca e comprida, lembrava um varão esforçado das idas heróicas, um 

D. Duarte Meneses ou um Afonso de Albuquerque; psicologicamente 

consideravam-no o personagem mais simpático do romance e aquele que o autor 

mais valorizou. Não lhe conhecem defeitos e é um homem de carácter culto e 

requintado nos gostos. Enquanto jovem adere aos ideais do Liberalismo e é 

obrigado, por seu pai, a sair de casa; instalando-se em Inglaterra mas, falecido o 

pai, regressa a Lisboa para casar com Maria Eduarda Runa. Mais tarde, dedica a 

sua vida ao neto Carlos e já velho passa o tempo em conversas com os amigos, 

lendo com o seu gato – Reverendo Bonifácio – aos pés, opinando sobre a 

necessidade de renovação do país. É generoso para com os amigos e os 

necessitados. Ama a natureza, o que é pobre e fraco e tem altos e firmes princípios 

morais. Morre de uma apoplexia, quando descobre os amores incestuosos dos 

seus netos. 

 

Maria Monforte: 

 

Mulher dominadora e manipuladora, vem a ser a esposa de Pedro da Maia, com 

quem tem dois filhos : Carlos da Maia e Maria Eduarda da Maia. Um dia foge com 

Tancredo, um italiano, levando Maria Eduarda e deixando o seu filho Carlos, a 

Pedro da Maia. Maria Monforte, fisicamente é descrita como extremamente bela 

e sensual, tinha os cabelos loiros, a testa curta e clássica e o colo ebúrneo; 

psicologicamente era vítima da literatura romântica e daqui deriva o seu carácter 

pobre, excêntrico e excessivo, chamavam-lhe a negreira porque o seu pai levara, 

noutros tempos, cargas de negros para o Brasil, Havana e Nova Orleães. É uma 

mulher leviana e moralmente fraca e é, em parte, a culpada de todas as desgraças 

da família Maia. 

Após a morte de Tancredo leva uma vida dissipada e morre quase na miséria. É 

pelas suas mãos, embora indirectamente, que a desgraça atinge a família. Por um 

lado, ao levar consigo a filha, separou os irmãos. Não tendo contado a Maria 

Eduarda a verdade sobre a sua origem, deixa esta na ignorância de que tem, em 

Portugal, um irmão vivo. É ela quem deixa ao Sr. Guimarães uma caixa com vários 
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documentos, entre os quais uma carta que prova ser Maria Eduarda filha de Pedro 

da Maia, facto que o Sr. Guimarães também comprova. 

 

Maria Eduarda Runa: 

 

É a mulher de Afonso da Maia (que grande parte do romance já é viúvo), portanto 

avó de Carlos da Maia. É uma personagem bastante doente, fraca e religiosa. 

Insiste em dar uma educação tradicional portuguesa ao seu filho, Pedro da Maia, e 

Afonso da Maia, seu marido, não concorda mas acaba por ceder (pois ela também 

satisfez os seus caprichos – ir viver para o estrangeiro).  

Um tio desta personagem, um dia, julgando-se Judas, enforcou-se numa figueira. 

Afonso preocupa-se ao descobrir uma parecença entre seu filho Pedro da Maia e 

um retrato deste tio.  

Esta peripécia é importante uma vez que Pedro da Maia acaba por cometer 

suicídio também. 

 

3. Recursos Estilísticos do Estilo Queirosiano 

São diversos os recursos estilísticos que enriquecem a prosa queirosiana. 
No entanto, das diversas figuras de estilo que imprimem à prosa um estilo 
particularmente queirosiano, podemos destacar: 

- a hipálage, que, ao atribuir uma qualidade de um nome a outro que lhe 
está relacionado, revela a impressão imediata do escritor perante o que 
está a descrever. - Exemplos: "Fumando um pensativo cigarro." De modo 
algum o cigarro é pensativo, o que temos é a impressão imediata do 
escritor ao observar o fumador a pensar; "Um sempre um vago martelar 
preguiçoso" não qualifica o martelar mas sim o trabalhador, que é 
preguiçoso no seu ofício. 

- a sinestesia, que, ao apelar aos sentidos para nos descrever um 
determinado ambiente, transporta-nos para esse mesmo ambiente, 
servindo não só para nos descrever com realismo o cenário envolvente mas 
também para nos tornar testemunhas desse mesmo cenário. -Exemplo: 
"Defronte do terraço os gerânios vermelhos estavam já abertos (visão); as 
verduras dos arbustos, muito tenras ainda, de uma delicadeza de renda, 
pareciam tremer ao menor sopro (visão), vinha por vezes um vago cheiro 
de violetas, misturado ao perfume adocicado das flores do campo (olfacto); 
o alto repuxo cantava (audição e visão)" (Os Maias). 

- a adjectivação (dupla, tripla, ...); 

-a ironia, que, ao expressar o contrário da realidade, serve não só para 
satirizar os vícios e males da sociedade portuguesa, mas sobretudo para 
expor os contrastes e paradoxos que a caracterizavam. -Exemplo: "À 
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entrada para o hipódromo, abertura escalavrada num muro de quintarola, 
o faetonte teve de parar atrás do dog-cart do homem gordo - que não 
podia também avançar porque a porta estava tomada pela caleche de 
praça, onde um dos sujeitos de flor ao peito berrava furiosamente com um 
polícia. (...) Tudo isto está arranjado com decência - murmurou Craft." (Os 
Maias) 

- a aliteração, que, através da repetição de sons, pretende exprimir 
sensações ou os sons da realidade envolvente. -Exemplos: "Então, 
abrasado, fui ouvindo todos os rumores íntimos de um longo, lento, 
lânguido banho" (A Relíquia); "passos lentos, pesados, pisavam 
surdamente o tapete" (Os Maias). 

4.         Adjectivos e Advérbios 

Para expressar a sua visão crítica sobre sociedade dos finais do século XIX, 
Eça socorre-se da expressividade dos adjectivos e dos advérbios de modo. 
Estes permitem-lhe transmitir ao leitor a  impressão daquilo que observa, 
para que a sua sátira ganhe expressividade e objectividade. 

O adjectivo, em Eça de Queirós, é de carácter ousadamente subjectivo. 
Não pretende estabelecer uma relação directa com o substantivo que 
qualifica, mas pretende sugerir relações entre esse nome e outros, 
excitando vivamente a imaginação. O adjectivo serve assim o carácter 
impressionista da prosa queirosiana, uma vez que mostra ao leitor a 
impressão que as coisas produzem no escritor. -Exemplos: "sob a luz suave 
e quente das velas" (Os Maias); "Avistei a ermidinha virginal dormindo 
castamente sob os plátanos" (A Relíquia) 

É também comum encontrarmos um substantivo com uma adjectivação 
dupla ou tripla. Pretende com isto o escritor mostrar a dupla faceta da 
realidade que observa: por um lado, mostra o que vê; por outro, revela a 
impressão que lhe fica do que observa. Assim, neste uso duplo/triplo, 
pretende o autor caracterizar a face objectiva e subjectiva que a realidade 
nos desperta. -Exemplos: "Apertando a mão suada e amiga do Pimentinha" 
(A Cidade e as Serras); "Uma gente feíssima, encardida, molenga, reles, 
amarelada, acabrunhada!..." (Os Maias) 

 

 

 

 



5.      Educação Tradicional Portuguesa 

 

Valoriza a memorização, o primado da cartilha, a moral do catecismo, a 

devoção religiosa com a concepção punitiva do pecado, o estudo do latim 

considerada uma língua morta e o suborno da vontade pela chantagem 

afectiva. 

Origina indivíduos fracos e abúlicos: Pedro suicida-se à primeira 

contrariedade e Eusebiozinho, depois de uma vida desregrada, apanha da 

mulher. 

Eça de Queirós pretende mostrar de que forma a educação molda os 

indivíduos. 

 

 

6. Transformações de Discurso Directo a Discurso Indirecto e de Discurso 

Indirecto a Discurso Indirecto Livre e vice-versa 

 

No que consiste o Discurso Indirecto Livre? 

Meio de expressão que consiste numa fusão do discurso directo com o 
indirecto; assim sendo, por um lado, é a fala do narrador (discurso 
indirecto), por outro, este apodera-se das falas das personagens, usando as 
marcas próprias do discurso directo (pontuação e entoação). 
 
Exercício: 
 
Elabore o seguinte enunciado em discurso directo e em discurso indirecto: 
 
“(…) Não, não era Meneses, nem Albuquerque; apenas um antepassado 
bonacheirão que amava os seus livros, o conchego da sua poltrona (…)” 
       Os Maias, Eça de Queirós 
 
Resolução: 
 
Discurso Directo:  
- Não, não sou Meneses, nem Albuquerque; sou apenas um antepassado 
bonacheirão que ama os seus livros, o conchego da sua poltrona. 
 
Discurso Indirecto: 
Afonso disse que não era Meneses, nem Albuquerque; era apenas um 
antepassado bonacheirão que amava os seus livros, o conchego da sua 
poltrona. 

 


