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     No conjunto de princípios poéticos que regem a produção literária de Edgar Allan 

Poe e de Álvaro do Carvalhal, é possível entrever um processo dialéctico de 

recuperação e revisão de algumas linhas de força da tradição literária, sobretudo a 

romântica. Esta relação tensa que cada um dos contistas estabelece com as teorias e as 

práticas literárias dos seus antecessores e contemporâneos, deixa perceber, por um lado, 

a necessidade de encontrar uma base teórica e metodológica onde os dois autores 

alicercem a sua obra; por outro, a intenção de marcar um espaço próprio e original na 

história literária. 

     Em literatura, sempre que há uma poiesis, uma produção artística criativa, há uma 

poética, i.e., um conjunto de princípios teóricos, um modus faciendi que se orienta por 

preceitos seguidos, conscientemente ou não, pelo autor. Em certos casos, como o de 

Edgar Allan Poe, as ideias que sustentam uma escrita literária são explicitadas, 

geralmente em textos de carácter ensaístico. No entanto, na obra de outros escritores, 

como na de Álvaro do Carvalhal, não encontramos textos programáticos que assinalem 

claramente as orientações teóricas que presidiriam à feitura dos seus escritos. Ainda que 

os três ensaios literários do autor que se conhecem (cf. Carvalhal, 1985a[1865]; 1985b 

[1866]; 1868) sejam um testemunho válido para confirmar algumas das suas ideias 

estéticas, eles não chegam a constituir uma manifestação embrionária de uma “arte 

poética”. Em casos como estes, teremos de induzir, de reconstituir, os pressupostos 

artísticos (implícitos) a partir da sua produção literária. 

     É em alguns dos ensaios teóricos e em recensões críticas a obras de outros escritores 

que vamos encontrar as propostas de Poe para a definição de conto – a que o autor se 

refere com o termo “tale” e não “short story”1 – bem como a fundamentação dos 

preceitos literários por si seguidos. Em escritos como “Letter to B–––”, “The 

Philosophy of Composition”, bem como nas três recensões a Twice-Told Tales, de 

Hawthorne, entre outros, apercebemo-nos de que Poe recupera de autores que o 
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precederam (sobretudo românticos) ideias estéticas e literárias, que serão, umas 

adaptadas ao seu sistema teórico, outras rebatidas e reformuladas. Entre esses 

princípios, debruçar-me-ei sobre alguns dos que são centrais na poética do norte-

americano e em que se pode encontrar marcas de uma tradição e a tentativa de se 

demarcar dela, contribuindo para a sua renovação. São eles: o princípio da “unidade de 

efeito” da composição literária; o valor da imaginação, da novidade e do estranhamento; 

a estruturação do conto de acordo com as regras do texto lírico; e a crítica à função 

didáctica da literatura. 

     Entre estes, a “unidade ou totalidade de efeito” é o postulado central da poética de 

Edgar Allan Poe, tratando-se daquele que imperativamente tem de presidir a qualquer 

texto do género narrativo em questão (mas também a um poema). É sobretudo numa 

recensão crítica a Twice-Told Tales que Poe explica como este princípio funciona: 

 
            A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his 

thoughts to accommodate his incidents; but having conceived, with deliberate care, 
a certain unique or single effect to be wrought, he then invents such incidents – he 
then combines such events as may best aid him in establishing his preconceived 
effect. (Poe, 1984b: 572)  

 

Segundo o contista norte-americano, um conto (ou um poema) deve estruturar-se em 

torno de um efeito (de uma impressão) – surpreender, iludir, aterrorizar, desencadear o 

riso – que será despertado no leitor aquando da leitura do texto. O autor deve escolher 

um “propósito” inicial (um efeito) e planear a sua composição a partir deste. Em 

seguida, terá de determinar o tom e a atmosfera do conto ou do poema, conceber e 

articular os incidentes, e encontrar um desenlace apropriado para eles. 

     O conceito de “unidade de efeito” terá sido herdado das teorias de A. W. Schlegel ou 

de Coleridge, que o aplicavam sobretudo à poesia e ao drama a fim de sublinhar a 

importância do sentido de totalidade arquitectónica de uma obra (cf. Stovall, 1930 e 

Lubell, 1953). Segundo creio, Poe apropria-se deste princípio, reivindicando-o para o 

conto por ver nele um argumento que legitimava o valor deste género – aquele que ele 

mais cultivou e em que pretendeu ver reconhecido o seu génio literário – sobre o 

romance, que era uma forma narrativa mais popular e prestigiada. Daí que, quando Poe 

concebe uma hierarquia das formas literárias, coloque o conto acima do romance, que, 
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devido à sua extensão, revela uma extrema dificuldade em manter a “unidade de efeito”. 

Neste escalonamento, a posição cimeira é ocupada pelo poema.  

     Poe aplica o princípio a um domínio novo e serve-se dele para sublinhar os aspectos 

em que esta forma breve (o conto) suplantava as suas congéneres épicas (sobretudo o 

romance e a novela): na condensação de meios e na intensidade emotiva desencadeada. 

Daí que a brevidade da composição, associada à grande economia dos meios usados, se 

afigure como a pedra de toque que garante a coesão e a unidade arquitectónica do texto. 

Cada elemento, cada pormenor deve estar ao serviço do efeito pretendido. 

     Segundo este método de criação artística, o autor deve ter um plano pré-estabelecido 

que executará de forma calculada e até ao pormenor no acto da escrita. Poe avança um 

método de composição com base no cálculo, no raciocínio e no labor, ainda que guiado 

pela intuição do estro poético. O escritor deveria deter em todos os momentos da 

criação um grande domínio dos seus materiais, de forma a obter a partir deles o efeito 

pretendido. Daqui se depreende que Poe rompe com a concepção romântica de criação 

literária, que assentava na ideia de inspiração, no sentido de impulso espontâneo que 

move o poeta (ou o ficcionista) no momento da composição. Tal era uma crença seguida 

por autores (românticos) como Coleridge ou o opiómano de Quincey2.  

     Por outro lado, se quisermos encontrar a matriz donde o autor norte-americano colhe 

a noção de efeito, devemos dirigir-nos, segundo Walter Blair (1943-4: 229), às revistas 

literárias populares que se multiplicavam na Grã-Bretanha, contando-se entre as mais 

importantes a Blackwood’s Magazine, a Edinburgh Review e a Fraser’s Magazine. Nas 

páginas destes periódicos dirigidos à grande massa de leitores cultivava-se a narrativa 

sensacionalista (“the tale of effect” e “the novel of sensation”), cujo fascínio residia nos 

efeitos espectaculares que as situações arrebatadoras, os acontecimentos empolgantes e 

os desfechos surpreendentes proporcionavam. Apesar de parodiar a estrutura repetitiva e 

as soluções previsíveis de muitas das narrativas destes periódicos nos contos “How to 

Write a Blackwood Article”, “A Predicament” ou “Loss of Breath”, Poe reconhece que 

o princípio da unidade de efeito se filia, de alguma forma, neste tipo de texto3. No 

entanto, demarca-se criticamente dele, fazendo-se valer de estratégias conotadas com a 

ironia romântica (cf. Thompson, 1973) ou com a paródia (Hutcheon, 1991). Como 

pretende que sejam reconhecidos o engenho e a originalidade das suas histórias, o autor 

distancia-se dessas narrativas de qualidade duvidosa, denunciando os vícios que as 
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enformam e o uso de fórmulas estereotipadas. Poe teria acreditado que os seus textos se 

distinguiam destas composições pela genialidade artística da obra concebida e pela 

verosimilhança dos acontecimentos. 

     Contudo, o contista reivindicava para as suas composições duas qualidades também 

procuradas pelas “narrativas de efeito”, que eram fundamentos da sua concepção 

estética: a novidade e o estranhamento:   

 [...] “There is no exquisite beauty without some strangeness in its proportions.” 
Take away this element of strangeness – of unexpectedness – of novelty – of 
originality – call it what we will – and all that is ethereal in loveliness is lost at 
once. [...] We lose, in short, all that assimilates the beauty of the earth with what we 
dream of the beauty of Heaven. (Poe, 1984b: 1381) 

 

O que é dito neste passo de um dos textos dos “Marginalia” atesta a dimensão 

epistemológica da estética transcendental da poética do autor. Mas, sobretudo, fornece 

uma explicação para o valor e a função destes dois factores intrinsecamente ligados 

(estranhamento e novidade) na poiesis literária de Poe. Não devemos, porém, ignorar 

que estas duas premissas eram já apresentadas como os eixos que sustentavam as 

propostas de uma nova expressão poética (romântica) no prefácio a Lyrical Ballads (cf. 

Wordsworth e Coleridge, 1991[1798-1800]) e na Biographia Literaria de Coleridge 

(1975[1817]). O princípio da novidade, que se torna central na teoria e na prática 

literária de Poe, traduz a sua luta consciente com a tradição, no seu esforço de trilhar um 

caminho pessoal no panorama literário.  

     Tanto o princípio da originalidade como o do estranhamento estão relacionados com 

o conceito de imaginação. O génio criativo produz combinações inovadoras e originais 

a partir de materiais já existentes. As novas formas artísticas, pelo que têm de ruptura 

com o real empírico ou com outras obras de arte, provocam o estranhamento, que 

advém da ausência de familiaridade de uma nova criação do autor. Este pressuposto 

estético, genuinamente romântico, tornara-se mesmo num dos valores em que residira a 

contenda entre o Romantismo emergente e o Neoclassicismo. No entanto, também neste 

caso Poe importou para a sua arte poética o princípio da imaginação, discutindo 

criticamente os termos em que o apresentara Coleridge (1975[1817]). Para este existia 

uma diferença entre a imaginação (imagination), enquanto força criadora de novas 

formas, e a fantasia (fancy), que combinava de modo original as formas existentes na 
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natureza. O norte-americano reformula estes conceitos, anulando a distinção entre eles e 

defendendo que tanto a fantasia como a imaginação apenas podem conjugar elementos 

existentes, visto que o poeta não pode criar nada que não tenha o seu referente no 

mundo material4. 

     No entanto, na obra de Poe, a novidade e a imaginação não se manifestam apenas ao 

nível dos acontecimentos e personagens – pautados pelo grotesco, o macabro, o 

sobrenatural –, estendendo-se a aspectos técnicos e formais. Neste domínio, o autor 

pretende, a partir da combinação de modelos literários, construir  novas formas  

narrativas.  

     Uma manifestação desse hibridismo formal reside na organização dos contos de Poe 

de acordo com os processos e regras do texto lírico. A grande contenção de meios 

literários capazes de potenciar as mais intensas emoções é um dos traços apontados por 

Walter Evans (1977: 140-4) na defesa desta teoria. Outras características destes contos 

são: o facto de eles se construírem semanticamente em torno de constelações de 

símbolos e imagens (como em “The Fall of the House of Usher”); o grande 

investimento nas possibilidades significativas da linguagem; o reduzido número ou a 

secundarização dos “incidentes” que constituem o enredo (cf. “Silence” ou “Landor’s 

Cottage”); e o facto de os narradores (em especial, narradores autodiegéticos) centrarem 

o enunciado na expressão do seu mundo interior, discorrendo sobre os seus sentimentos 

ou as suas reflexões (recordo os contos “Berenice” e “Ligeia”). Segundo Valery Shaw 

(1983), Poe terá sido um dos primeiros a compreender a intensidade artística e 

emocional do conto e a estabelecer uma relação entre este e a poesia. 

     A estruturação dos contos de Poe de acordo com princípios do modo lírico evoca 

outros traços distintivos da tradição poética do Romantismo. Rompendo com as 

imposições rígidas das teorias clássicas e neoclássicas, no ponto em que estas defendem 

a pureza e a coerência interna dos géneros literários, os autores românticos cultivam a 

miscigenação das formas. No prefácio a Lyrical Ballads, Wordsworth procura esbater a 

fronteira entre prosa e poesia. Recordo ainda duas modalidades literárias deste período 

em que se cruzavam a narrativa e a lírica: a prosa poética, que encontramos em 

Confessions of an English Opium Eater de de Quincey ou de Les Chants de Maldoror 

de Lautréamont,  e os poemas em prosa, de que os Petits Poèmes en Prose de 

Baudelaire serão o exemplo mais célebre.  
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     Um último princípio teórico advogado pelo contista, em que este toma uma posição 

relativamente às ideias de autores que o antecederam, é a rejeição da função didáctica 

da literatura. Esta concepção de obra literária estivera durante séculos associada a 

formas narrativas breves, como as parábolas bíblicas, as narrativas hagiográficas 

medievais ou os contos de autores como Boccacio e Margarida de Navarra. O ataque 

disferido contra a função edificante assenta na doutrina de Kant da separação entre as 

três faculdades humanas: o Belo, a Verdade e o Bem. Poe recupera esta teoria no seu 

sistema literário e defende que o objecto da poesia é o prazer e não a verdade nem a 

moral.  

     Este ataque de Edgar Allan Poe à “heresia do didáctico” traduz, de certa forma, uma 

recusa relativamente à tradição literária em que se enquadrava. Ao contrário do que se 

podia pensar, não foram apenas as tradições clássica e neoclássica que procuraram 

conciliar a arte e a moral. No já referido prefácio da segunda edição de Lyrical Ballads, 

Wordsworth ainda advogava o papel edificante da poesia. Do outro lado do Atlântico, 

as obras de cariz moralizante – de escritores como Washington Irving e Nathaniel 

Hawthorne – tinham feito escola. No entanto, esta não será a posição dominante dos 

autores do movimento romântico. Influenciados pela separação (inicialmen-te avançada 

por Kant) das três esferas da acção humana e dos valores que representavam (o Belo, o 

Bem e a Verdade), Coleridge abraça a posição antididáctica, sendo seguido por Poe, que 

reitera quase ipsis verbis o que o autor de “Kubla Khan” afirma sobre o assunto (cf. 

Krutch, 1967: 27). 

     Em suma, Poe adoptou uma atitude crítica e revisionista relativamente às premissas 

literárias do Romantismo. Por um lado, incorporou na sua poética princípios e teorias 

dominantes neste período como a concepção idealista do mundo, a noção de brevidade e 

unidade do conto, o valor da originalidade e, ligada a esta, a miscigenação dos géneros 

literários (que se concretiza na estruturação do conto segundo processos da composição 

poética), procurando dar-lhes um cunho pessoal e uma funcionalidade específica. Por 

outro lado, decidiu reformular ou mesmo recusar alguns pressupostos que estavam 

então em vigor, como a distinção entre imaginação e fantasia, a ideia de “efeito”, o 

valor da inspiração e da função didáctica da arte, que alguns românticos ainda 

defendiam. 



 

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LITERATURA COMPARADA            7 

     Enquanto Poe, a fim de justificar os princípios da sua escrita literária, publicou na 

imprensa um considerável número de artigos teóricos e críticos, apenas se conhecem 

três textos ensaísticos de Álvaro do Carvalhal, que pouco nos informam sobre as ideias 

do jovem escritor. A escassa produção crítica e teórica que encontramos entre o espólio 

das obras do autor fica a dever-se, por um lado, ao facto de este ter morrido muito 

jovem; mas também, por outro lado, à fraca expressão, em Portugal, de uma prática 

continuada e fecunda de produção de textos doutrinários sobre questões de teoria 

literária antes e durante o Romantismo. As excepções que se podem apontar são as de 

alguns ensaios de Herculano, Garrett, Camilo, Lopes de Mendonça e Teófilo Braga (cf. 

Reis e Pires, 1993), cujas ideias aí apresentadas não se revestiam, de qualquer modo, de 

um carácter sistematizado e programático5. Não há, pois, uma produção escrita sobre a 

matéria com as propostas inovadoras que tinham tido os fragmentos do Athenäum, as 

reflexões da Biographia Literaria, de Coleridge, e os prefácios a Lyrical Ballads, de 

Wordsworth, ou a Cromwell e a Hernani, de Victor Hugo.  

     Procurarei aqui caracterizar e discutir os mais significativos desses pressupostos de 

uma “poética implícita”, sobretudo na perspectiva de aferir a continuidade e a inovação 

relativamente às poéticas dominantes no Romantismo. As questões que equaciono são: 

a natureza do conto e a distinção entre este e o romance; a originalidade e a imaginação 

como atributos centrais da arte e da literatura; a estruturação dramática destes contos; o 

uso da ironia romântica e da paródia; e a crítica ao propósito moralizante da literatura. 

     Comecemos pelo entendimento que Carvalhal tem da natureza do conto. Esta 

questão é discutida, em tom jocoso, em “Os Canibais”, quando, depois dos suicídios 

simultaneamente atrozes e burlescos de Margarida e de Aveleda, que se dão depois de 

esta personagem ter revelado o seu “segredo”, irrompe a figura de um narratário fictício 

e crítico, que, pronunciando-se sobre os acontecimentos que acabavam de ocorrer, 

afirma: 

 
   “Pois essas divertidas e caprichosas cenas, tão exóticas como pueris, que, 
enrodilhadas e com feia catadura, têm devorado páginas em frases de todo o 
tamanho, terão alguma coisa de comum com a suave e desafectada narração de um 
comprometido conto não só verdadeiro, mas elegante!? Um conto! Chama-se isto 
um conto! Dos que se dizem nos serões do Inverno com pasmo das imaginações 
rudes ou infantis, poderá ser! Mas conto para gente fina e séria, para gente que sabe 
de cor Edgar Poe e Hoffmann! Oh, oh! 
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     Sobretudo imperdoável é o desaire  com que o demónio do  escrevinhador  deixa 
transluzir das combinações do seu espantoso imbróglio e presunçoso intento de 
fazer um romance, que lhe dê azo a fingir-se modesto, chamando conto ao que, no 
juízo dele, vale bem um romance. Ora, meu senhor, se quiser rabiscar coisas como 
romance, sofreasse um tanto os ímpetos com que os seus esfalfados heróis se 
precipitam no epílogo; demorasse as situações com peripécias, episódios [...] 
Diálogos! Nada mais fácil. Duas pessoas que falam, uma depois da outra, com 
intermédio de pausas e reticências [...]” (Carvalhal, 1990: 241-242) 

 

Apesar de estas palavras serem proferidas em tom irónico e trocista, podemos inferir 

que a definição de conto que aqui encontramos emerge por comparação e contraste com 

a de romance. As ideias de brevidade, de contenção e economia de meios literários 

(personagens, peripécias, diálogos, etc.), a que Poe já aludira, são aqui retomadas como 

traços definidores deste género. De acordo com o comentário satírico deste “narratário”, 

para fazer do conto um romance, um autor mais não tem do que aumentar o número de 

personagens, alongar o enredo e inserir vários diálogos e intervenções do narrador. 

     Como Poe, também Carvalhal está ciente do maior prestígio do romance face ao 

conto. Daí compreender a tentação de muitos “escrevinhadores” em produzir uma 

narrativa longa a partir do escasso material de que dispõem e que pretendem engordar 

com elementos supérfluos e muita verborreia. É que tanto o reconhecimento do valor de 

um escritor como o seu sucesso comercial chegariam mais facilmente com a produção 

de um romance do que com a publicação de um conto na imprensa. A questão que aqui 

se põe prende-se com a projecção que este género alcançou na época romântica. 

     Contudo, Carvalhal pretende ainda denunciar, no passo citado, as narrativas de 

qualidade inferior que enchiam as páginas das revistas literárias da época e que em nada 

contribuíam para dignificar o conto, cujo valor começa timidamente a ser reconhecido 

no Romantismo. É a esses textos que o narrador de “J. Moreno” alude quando afirma: 

 

 Um romance fúnebre em duas palavras. 
 O herói é um rapaz comme il faut. 

Isto vai assim a modo de coisa interessante. [...] 
 Temos pois reunidos os elementos para o nosso romance. O ponto está em fazer  
       intervir os maldosos adejos do vendado. (Carvalhal, 1990: 53-8) 
 

É facilmente perceptível que estas frases não traduzem a ingenuidade do autor implícito 

(Booth, 1961), que decide expor o seu método de criação literária. Trata-se antes de um 
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comentário pleno de ironia em que o narrador denuncia a exploração de certos modelos 

e convenções literários que se haviam tornado estereótipos de uma certa escrita 

romântica e ultra-romântica. Reencontramos nestas frases a denúncia que Garrett 

(1993[1846]) já fizera, em Viagens na Minha Terra, à “receita para fazer literatura 

original”6. Carvalhal associa-se à crítica a uma literatura de valor estético questionável e 

muito popular na época, sobretudo a uma certa ficção de cariz sensacionalista, com 

acontecimentos rocambolescos, situações e personagens estereotipadas e atingidos por 

paixões violentas. Estas narrativas em estilo exaltado e altissonante germinavam nas 

revistas literárias, e eram assinadas por autores que iam dos ilustres César Machado, 

Pinheiro Chagas e Camilo Castelo Branco até ao escritor anónimo. A elas associava-se 

também a poesia ultra-romântica e o chamado “dramalhão romântico”. 

     Como no caso dos contos que Edgar Allan Poe satirizava, também nestes textos se 

procurava o efeito impressionante através de elementos como a fantasia, o grotesco, o 

sobrenatural e o insólito, de forma excessiva e despropositada, em busca de emoções e 

de um efeito fácil: aterrorizar, comover, etc. Além disso, Carvalhal assume que recorre 

a esses elementos, com a diferença de que os usa de forma engenhosa, pertinente e 

organicamente integrada no seu texto.  

     Ao assistirmos à condenação, por um lado, do uso despropositado da imaginação 

desenfreada, do grotesco e do sobrenatural e, por outro, dos estereótipos e das receitas 

literárias, vemos emergir “princípios implícitos” dos contos deste autor: a defesa da 

contenção e do equilíbrio, mesmo quando se exploram temas e motivos da ordem do 

fantástico (Todorov, 1977) e da fantasia; ou da originalidade e inovação, que se tornam, 

como em Poe, valores supremos da produção artística. É fazendo o diagnóstico dos 

vícios e das enfermidades de que padece a literatura, isto é, apresentando o negativo 

fotográfico, que se chega à afirmação de alguns pressupostos poéticos da obra do autor.  

     Carvalhal não hesita em pôr em cena convenções de uma certa literatura romântica e, 

sobretudo, ultra-romântica. No entanto, fá-lo com o intuito de denunciar esta prática 

literária e de expor o ridículo destes vícios de escrita aos olhos do leitor. E explora 

fundamentalmente três estratégias para veicular a sua crítica: recorre à ironia romântica, 

ao modo dramático na composição das suas narrativas e à paródia, para estabelecer um 

relacionamento de aproximação, mas sobretudo de distanciamento, relativamente aos 

códigos do Romantismo estafado. 
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     É pelo narrador, devido à sua forte presença e aos seus excursos longos e satíricos, 

que passa, nestes contos, a ironia romântica, isto é, “O processo discursivo em que o 

autor/enunciador questiona a sua própria prática literária, pondo-se em causa, 

defendendo-a, apelando eventualmente à simpatia do receptor/leitor” (Ferraz, 1997b: 

246-7). O narrador convoca determinado tipo de práticas literárias, demarcando-se delas 

e condenando-as, frequentemente em exercícios de reflexão metaficcional sobre o seu 

próprio texto, como quando afirma: “Um romance fúnebre em duas palavras. / O herói é 

um rapaz comme il faut.” A sua própria produção torna-se, assim, um lugar privilegiado 

de análise e denúncia dos vícios da literatura da sua época. Discordo, portanto, de 

Ernesto Rodrigues (1997: 563-566) quando afirma que a escrita de Carvalhal se deixa 

contaminar pelas convenções do Ultra-Romantismo e o insere nesta escola. Na verdade, 

o que acontece é que essas prática literárias são encenadas e desmontadas por 

narradores que, socorrendo-se da ironia romântica, se afastam do universo criado. 

     No entanto, não é apenas no processo que acabei de analisar que o modo dramático 

se manifesta. Devido à concentração do enredo, às limitações de espaço e de tempo e ao 

número reduzido de personagens, o leitor tem a sensação de que está a assistir a cenas 

teatrais, ainda mais quando o próprio narrador resolve recorrer à metalinguagem do 

palco7. São também processos que associamos ao dramático o gosto pela utilização do 

“lance” ou cena decisiva; a integração de estratégias narratológicas como a “cena” e a 

“isocronia”; a frequente preferência pelo mostrar (“showing”) acção, em lugar de a 

narrar (“telling”) (Booth, 1961: 211-240). Mas a principal marca imprimida por este 

modo literário reside ao nível da enunciação, quando o desenrolar da acção se processa 

através de longos diálogos mantidos pelas personagens. É nestes momentos de recuo do 

narrador, que, como atrás afirmei, se dramatizam lugares-comuns literários que se 

pretende criticar, como o comportamento de personagens-tipo, o discurso amoroso da 

época e outras situações estereotipadas.8  

     Uma outra estratégia usada para denunciar as convenções encenadas no passo citado 

é a paródia, um tipo de relação intertextual que envolve um processo de imitação 

imbuída de uma diferença crítica. Segundo Linda Hutcheon (1991), quando uma obra 

parodia outra, há uma transposição de elementos e códigos de um sistema semiótico que 

são reconstituídos num contexto diferente, onde a sua integração é desajustada e 

marcada por um valor irónico. Este processo de “transcontextualização” (1991: 12) 
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desses códigos, que, para se tornar num acto comunicativo, tem de ser compreendido 

por um receptor (leitor/espectador), serve o intuito de criticar, rescrever e inovar as 

convenções e as formas envolvidas na obra parodiada. No conto “J. Moreno”, o 

protagonista glosa os lugares-comuns do discurso amoroso romântico e ultra-romântico 

para declarar a paixão inflamada que nutre por Petra (cf. Carvalhal, 1990: 63-64). Só 

que, neste novo contexto, as metáforas gastas e outros chavões da literatura da época 

são entrecortados por digressões e comentários críticos do narrador que os ridiculariza 

(cf. 1990: 61-63). 

     Porém, a paródia não se manifesta apenas na sátira ao estilo de um romantismo 

estafado e sentimental, mas também em certas situações narrativas (por exemplo, os 

suicídios de Aveleda, Margarida e D. João em “Os Canibais”) e mesmo em certos 

motivos literários, como Fausto, o herói byroniano e D. Juan. Este último era uma 

figura muito apreciada e glosada pela “literatura por receita” da época, que, certamente 

esvaziando a personagem da sua carga filosófica, se sentiria atraída pelo seu carácter 

sedutor e dissoluto. O motivo é parodiado no conto “Os Canibais”, em que uma 

personagem, D. João, herda do seu contraponto castelhano o sucesso nas conquistas 

amorosas; no entanto, as armas que usa já não são o galanteio e o encanto pessoal (que 

se tornaram anacronismos no mundo burguês aqui retratado), mas sim o dinheiro com 

que paga às cortesãs ou alicia a ganância sequiosa dos pais das donzelas.  

     A par deste processo, emerge nos contos de Carvalhal um grande acervo de 

referências intertextuais, as quais são introduzidas através de estratégias que vão desde 

o eco e a alusão até à citação directa (e à referida paródia). Neste exercício de 

recuperação e reintegração de elementos e técnicas de obras de outros autores é possível 

entrever um diálogo tenso, que estes contos mantêm com a tradição literária. Os 

enredos, as situações, os cenários (Veneza, o baile, o locus horrendus), as personagens 

(os tipos do burguês, da adúltera, do salteador), os motivos e temas (o tédio, o adultério, 

o sadismo amoroso), entre outras convenções exploradas, são em grande medida lugares 

recorrentes da literatura romântica. Por um lado, o autor reconhece o peso dos modelos 

que o antecedem e a limitação que levantam à criatividade de um novo escritor; esta 

dificuldade de ser original conduz, por vezes, a um sentimento de impotência criativa. 

Mas, por outro lado, as referências a outros textos e outras práticas são feitas com o 
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intuito de rever e renovar a tradição, ao passo que certos motivos e temas tradicionais 

são subvertidos e recebem novas conotações semânticas e ideológicas. 

     O uso da paródia estende-se ao domínio da moral. Apesar de conotarmos 

frequentemente a função didáctica da literatura com a tradição clássica e neoclássica, 

não podemos ignorar que vários foram os autores românticos nacionais (e estrangeiros) 

que criam poder veicular os “bons costumes” nos seus romances e contos. Os 

narradores de Camilo Castelo Branco dirigem-se frequentemente às suas leitoras e, no 

prefácio de O Esqueleto, explica-se o papel instrutivo destas narrativas na salvaguarda 

da honra feminina9. Carvalhal zomba do propósito edificante da literatura em propagar 

valores burgueses e cristãos. Em “Os Canibais”, o narrador diz-se contra a moral 

clássica e neoclássica (e refere-se a Esopo, Fedro e La Fontaine) e acaba por formular 

uma “pseudo--lição” plena de ironia: 

  Aprendam pois desta fúnebre história as donzelas inexperientes a temperar os 
amorados ímpetos com o sal da desconfiança para que não vão encontrar às vezes, 
como no exemplo exposto, algum rude madeiro que se transforme em cruz de 
suplício, em lugar de um galhardo marido, aparentemente cheio de vigor, de 
energia e seiva fluente de mocidade. A experiência anterior, a análise microscópia 
[sic] antecipada, é a meu ver a verdadeira tábua de salvação. (1990: 246-247) 

 

Se entendermos a condição do visconde de Aveleda como uma metonímia (bem literal) 

da impotência sexual masculina, o aviso que é dado às jovens é de que não se casem 

sem terem previamente uma experiência íntima com o futuro esposo. Ora, tal conselho, 

que vai contra os valores sociais dominantes, de matriz burguesa e cristã, subverte a 

função da moralidade, assumindo-se como uma sátira ao papel didáctico da literatura. 

     Apesar de em Contos se encenarem quadros onde se expõem costumes e práticas 

sociais e políticas, não existe neles um propósito directa e imediatamente moralizante. É 

como se Carvalhal acreditasse que seria suficiente que o leitor assistisse a estes 

momentos de revelação (de “epifania”, diria Joyce) dos costumes e vícios da sociedade 

para o levar a compreender melhor o seu país e os seus compatriotas. Daí que a 

estrutura dramática se manifeste, também nestes contos, na construção de situações em 

que se alerta o leitor para os problemas da sociedade, sem o intuito explícito de veicular 

uma “lição”. 
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     Não se pense, porém, que o propósito edificante apenas marca presença nas obras de 

autores do chamado Ultra-Romantismo, associados ao círculo de Castilho (Pinheiro 

Chagas, Tomás Ribeiro, João César Monteiro, etc.). Os membros da Geração Coimbrã, 

que acreditavam na “missão revolucionária da poesia”, tornam-se apologistas de uma 

literatura comprometida com os seus valores ideológicos, capaz de reformar e mobilizar 

a sociedade para as grandes causas. A meu ver, só assim se compreende que, três anos 

antes da publicação da colectânea de Carvalhal, Teófilo Braga (1914[1865]) esboce no 

prefácio dos seus Contos Fantásticos uma sucinta história do conto, apontando como 

traço distintivo do género, para além da sua brevidade, o seu pendor moralizante. 

     A crítica à função didáctica da literatura é um dos pontos em que as posições de 

Álvaro do Carvalhal se aproximam, pois, das de Edgar Allan Poe. No entanto, os 

fundamentos desta recusa são diferentes. Para Poe, o propósito edificante faz perigar a 

conquista (kantiana) da autonomia da arte e da estética relativamente à verdade e à 

moral. Já Carvalhal não entende que a literatura se possa dissociar de uma vertente 

sociológica, que contribui indirectamente para sensibilizar o leitor para alguns 

problemas da sua época; contudo, recusa o propósito edificante nos moldes que outros 

autores da época (tanto conservadores como progressistas) defendem. 

     No plano das afinidades entre as poéticas de Poe e Carvalhal encontram-se certos 

fundamentos que, em alguns casos, indiciam a continuidade relativamente à tradição 

poética e, noutros, a ruptura. Ambos acatam como primados os valores da originalidade 

e da imaginação propalados pelo movimento romântico. Em relação ao conto, há 

consonância entre os dois autores acerca do modo como concebem a natureza do género 

e os traços (sobretudo a pertinência e a contenção de meios usados) que o diferenciam 

do romance, cujo prestígio fragilizava o estatuto da narrativa breve. Nesta linha, ambos 

reconhecem que o conto e, em geral, a literatura romântica apelidada de sensacionalista 

e fantástica, produziram obras de gosto popular mas de qualidade discutível (a “novel of 

sensation” e a “tale of effect”, no contexto anglo-americano; a “literatura por receita”, a 

poesia ultra-romântica ou o “dramalhão romântico”, em Portugal). Daí que tanto Poe 

como Carvalhal se batam pela dignificação do conto e do tipo de literatura de matriz 

gótica e fantástica, que praticam de forma engenhosa e temperada. 

     Estes aspectos levam-me a concordar com a posição dominante nos últimos anos 

entre os estudiosos de Poe, que distingue os textos deste autor das populares “narrativas 
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de efeito”, reconhecendo o valor e a originalidade dos primeiros. Por outro lado, creio 

que é difícil aceitar a tradicional inclusão da obra de Carvalhal no Ultra-Romantismo. 

Nos seus contos, o autor denunciou as convenções e as práticas dos autores deste 

movimento, distanciando-se delas através de estratégias como a paródia ou a ironia 

romântica (que Poe também adopta). Porque o autor de Contos se propõe analisar 

aspectos da literatura e  da sociedade da sua época e porque a sua crítica a determinados 

valores e costumes passa pelo ataque ideológico à sociedade burguesa e liberal, creio 

que será mais correcto associar estas composições ao grupo das denominadas 

“narrativas da actualidade” (Buescu, 1997b, 344-350). 

 

 
                                                           
1 Segundo Marler (1994: 165), a “short story”, um novo tipo de narrativa breve essencialmente de 
carácter mais realista, surge, nos Estados Unidos, em meados de oitocentos, substituindo o termo (e o 
género) “tale”, até então o mais usado. 
2 “By period and taste Poe was a romantic, often in the worst sense. But nothing so eloquently illustrates 
the superior quality of his intellect than his dissent from aspects of the romantic attitude toward art, 
which, from our point of view at least, are dubious. […] The romantics' healthy restoration of the intuitive 
to an honored place in the creative process tended too easily to degenerate into a complete distrust of the 
rational.” (Marks, 1961: 340) 
3 “And here it will be seen how full of prejudice are the usual animadversion against those tales of effect, 
many fine examples of which were found in the earlier numbers of Blackwood.” (Poe: 1984b: 573)  
4 “The fancy as nearly creates as the imagination; and neither creates in any respect. All novel 
conceptions are merely unusual combinations. The mind of man can imagine nothing which has not 
already existed.” (Poe, 1984b: 334) 
5 Maria de Lourdes Ferraz (1997a: 109) refere-se à pouco relevante produção de ensaios sobre teoria 
literária no romantismo nos seguintes termos: “[...] a diferença portuguesa está antes no modo como essa 
reflexão se explicita, em lugares não premeditados para o ensaio e numa recusa a uma formalização 
teórica que se teme, talvez, demasiado limitadora.” (Itálico meu) 
6 “Todo o drama e todo o romance precisa de: / Uma ou duas damas, [mais ou menos ingénuas,] / Um pai, 
[nobre ou ignóbil,] / Dois ou três filhos de dezanove a trinta anos, / Um criado velho, / Um monstro, 
encarregado de fazer as maldades, / Vários tratantes e pessoas capazes para intermédios [e centros]. / Ora 
bem, vai-se aos figurinos franceses de Dumas, de Eug. Sue [sic], de Vítor Hugo, e recorta a gente, de 
cada um deles, as figuras que precisa [...] forma com elas os grupos e situações que lhe parece; não 
importa que sejam mais ou menos disparatados.” (Garrett, 1993[1846]: 53-4) 
7 Vejam-se os exemplos: “Estão em cena Fausto e L. Gundar” (Carvalhal, 1990: 121); “Eu bem sei que 
um diálogo puramente dramático, semeado de interjeições e palavras grandes não se pode coadunar com a 
realidade da comédia humana.” (1990: 216-217); “Agora, que a minha autoridade de verdadeiro contra-
regra de teatrinho aldeão chamou convenientemente a posto os esquisitos personagens [...]” (1990: 235) 
8 Atente-se no exemplo retirado do conto “J. Moreno”: “– Vou deixar-te. [...] Amas-me, Petra? / – Não o 
sabes tu? / – E se eu tardar um ano? / – Esperarei. / – Se tardar dois anos? / – Esperarei. / – Se não vier 
nunca? Se meus passos guiarem ao cemitério? / – Esperarei ainda. / – Juras? / – Pela Virgem. / – És 
minha! / – Tua, tua!” (Carvalhal, 1990: 63-64) 
9 “Enquanto à influência do romance nos costumes, estou mais que muito desconfiado de que o romance 
não morigera nem desmoraliza. […] / – Mas não se ganha moralização para os espíritos brandos e 
virginais das leitoras, em dar-lhes novelas de adultérios – redarguiu o cavalheiro. / – Ganha, quando se 
lhes mostram os infortúnios acapelados em volta da mulher que se desonra. Ganha, porque as filhas do 
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pai acautelado sabem que as há, conhecem-nas, e apertam a mão das desonradas; […]” (Citado em Reis e 
Pires, 1993: 209-210) 
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