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RESUMO 

 

Neste trabalho monográfico, visamos analisarmos o conto “Civilização”, do autor português 

José Maria Eça de Queiroz, escrito no ano de 1892. O nosso estudo baseia-se na crítica do 

processo de reificação do homem pós revoluções industrial e científica dentro do sistema 

capitalista, cujos indícios de falhas são apontadas antes mesmo do século XIX. Para a 

contribuição do desenvolvimento deste trabalho, contamos com apoio bibliográfico de 

estudiosos da área da Literatura, que são: Carlos Reis (2000), Massaud Moisés (1994), Alana 

Freitas El Fahl (2012), Tércia Costa Valverde (2014), dentre outros. 

 

Palavras-chave: Eça de Queiroz. “Civilização”. Ironia. Reificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

Este trabajo monográfico, tiene como objetivo analisarmos el cuento “Civilização” del autor 

José Maria Eça de Queiroz escrito en el año de 1892. Nuestro estudio se basa en la crítica del 

proceso de reificación del hombre trás revoluciones industrial y cientificas, adentro del 

sistema capitalista que ya muestra fallas mismo antes del siglo XIX. Para contribuición del 

desarrollo de este trabajo contamos con el apoyo bibliográfico de los estudiosos de la área de 

la Literatura, que son: Carlos Reis (2000), Massaud Moisés (1994), Alana Freitas El Fahl 

(2012), Tércia Costa Valverde (2014), y otros. 

 

Palabras clave: Eça de Queiroz. “Civilização”. Ironía. Reificación. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho monográfico, visamos analisarmos o processo de reificação do homem 

ocidental no conto “Civilização” (1892) de Eça de Queiroz, buscando também enfatizar a 

maneira pela qual o autor faz uso do recurso estético da Ironia em sua narrativa. José Maria 

Eça de Queiroz nasceu na Póvoa de Varzim, em 25 de novembro de 1845, e faleceu em Paris 

em 1900. Bacharelou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Em 1872, iniciou sua 

carreira de diplomata, passando a viver fora de Portugal. Trabalhou em Cuba, na Inglaterra e 

na França. 

A obra de Eça de Queiroz é extensa e diversa, e vários gêneros podem ser encontrados 

em suas produções, dentre eles: romances, contos, crítica literária, crônica jornalística, 

hagiografias e literatura de viagens. São seus principais romances: O crime do padre Amaro 

(1875), O primo Basílio (1878), O mandarim (1880), A relíquia (1887), Os Maias (1888), A 

correspondência de Fradique Mendes (1925), A ilustre casa de Ramires (1900), A cidade e as 

serras (1901), A capital (1925), O Conde de Abranhos (1879), Alves & Cia (1925) e A 

tragédia da rua das Flores (1980). Eça foi também contista – teve seus contos reunidos e 

publicados em 1902. Dentre os principais, destacam-se: “A aia” (1893), “O tesouro” (1894), 

“Frei Genebro” (1894), “Singularidades de uma rapariga loura” (1874), “No moinho” (1880), 

“Civilização” (1892), “A perfeição” (1897), “José Matias” (1897), “Adão e Eva no Paraíso” 

(1896) e “Suave milagre” (1898). 

Escritor português que iniciou suas primeiras produções ainda na escola romântica, 

Eça desprendeu-se dela para aderir à nova tendência realista, a partir de uma perspectiva de 

escrita mais voltada para o social e menos individualista que o Romantismo. Eça passa a fazer 

parte de uma nova e histórica escola: a do Realismo. Entre romances e contos escritos por 

esse autor, elegemos fazer um estudo sobre o conto “Civilização”, datado de 1892. Embora 

possua mais de um século, o conto já nos traz um diagnóstico do que seria o homem 

contemporâneo – totalmente dependente das parafernálias tecnológicas, a ponto de tornar-se 

automático, insensível e tão mecanizado quanto as máquinas e aparelhos que insiste em 

adquirir, ainda que sem necessidade de uso, para adequar-se a um padrão de sociedade 

moderna oriundo de países mais desenvolvidos economicamente, como: Inglaterra, Alemanha 

e França. 

No conto “Civilização”, o principal personagem, Jacinto, é um aristocrata escravo do 

consumismo que busca nessa prática uma forma de preencher certo vazio existencial, pois, 
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apesar de ser rico e de ter todo conforto possível ao ser humano, não se sentia feliz. Mesmo 

rodeado de amigos em seus banquetes, Jacinto estava sempre esboçando gestos que 

descreviam certo enfado, e a expressão lhe era corriqueira: “Que maçada!”, reforçando o seu 

sinal de insatisfação com a vida que levava, pois Jacinto não esboçava nenhum sinal de 

alegria; o riso era rara expressão na face do aristocrata. Isso nos leva a entender que esse 

representante da alta sociedade não era feliz, mesmo vivendo em um palacete chamado 

Jasmineiro e sendo nutrido de todos os avanços tecnológicos e conforto que sua condição 

social lhe permitia. O jovem aristocrata não esboçava nenhum prazer em sua forma de vida, a 

qual lhe oferecia todo conforto exterior, mas que não parecia suprir seu interior de forma a 

satisfazê-lo, uma vez que sua personalidade era carregada de pessimismo e solidão. 

O conto em análise, embora escrito em 1892, mostra-nos o quanto Eça de Queiroz 

possuía visão ampla de um problema social que ultrapassaria o seu tempo, pois podemos 

encontrar as mesmas características da classe representada por Jacinto na sociedade 

contemporânea. Qual Jacinto, os indivíduos vivem em crise de existência e identidade. 

Parecem nunca estar satisfeitos e buscam incessantemente o “ter” em detrimento do “ser”. 

Embora o termo reificação não tenha sido comum no século XIX, Eça já nos trazia, em 

“Civilização”, um personagem reificado, um homem quase máquina, pois Jacinto vivia em 

função dos aparatos tecnológicos. Era como se fosse algo inerente a ele, como se fizesse parte 

do seu corpo de modo essencial para sua sobrevivência. Jacinto tornava-se cada vez mais 

dependente das tecnologias e modismos, ou seja, um homem quase máquina. 

A narrativa do conto “Civilização” é dotada de grande porção de ironia, ora com um 

tom mais bem-humorado, ora mais crítico, o que faz com que o personagem seja visto tanto 

com um ar inocente, pois Jacinto muitas vezes não demonstrava atitudes para resolver 

situações que lhe eram apresentadas, quanto patético, porque seguia certos rituais que o 

faziam parecer ridículo, como usar vários tipos de pentes para pentear o cabelo. Nesse 

exagero, vemos uma forma de denúncia usada pelo autor, fazendo uma espécie de caricatura 

de uma classe. Jacinto vivia para consumir e levava parte do seu tempo tendo aborrecimentos 

com suas quinquilharias. 

O que pretendemos com este trabalho é analisar o processo de reificação do homem no 

conto “Civilização”, bem como estudar alguns aspectos desse homem do fim do século XIX, 

e a dicotomia campo/cidade apresentada no conto por Eça de Queiroz enquanto possível 

conscientização para que a personagem percebesse o mundo ao seu redor e passasse a 

entender que, pela ordem lógica do mundo, o certo seria o homem dominar o objeto e não o 

contrário, como ocorria. Há uma possível reeducação de Jacinto, pois, quando ele se viu 
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desprovido de suas tecnologias, aprendeu a conviver sem elas por um momento e assim 

aprendeu a reutilizá-las de forma equilibrada. Para o embasamento teórico, contaremos com 

reflexões de Carlos Reis (2000), Massaud Moisés (1994), Alana El Fahl (2012), Tércia Costa 

Valverde (2014), dentre outros estudiosos, a fim de entender como ocorre o desenvolvimento 

desses processos sociais que vêm acompanhando o homem dentro de um sistema capitalista, o 

qual, desde os seus primórdios, tem transformado a sociedade e a natureza humana.  
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1 EÇA DE QUEIROZ: UM HOMEM DO SEU TEMPO 

 

 

Eça de Queiroz foi um escritor português e um dos nomes mais representativos da 

escola literária realista. Ele utilizou o recurso estético da ironia para criticar a sociedade 

portuguesa da sua época e para demonstrar suas inquietações acerca de uma sociedade 

consumista, que, de maneira exacerbada, queria experimentar o progresso da mesma forma 

que outros países europeus, a exemplo de: Alemanha, França e Inglaterra. Contemporâneos ao 

escritor e à sociedade que tanto criticava estão vários processos e inovações também trazidos 

dos citados países, dentre eles: o Cientificismo, a Industrialização e o Capitalismo, o que 

influenciou não somente Eça, mas também as demais formas de arte do fim do século XIX e 

início do século XX. 

A escrita realista de Eça de Queiroz inaugura uma literatura voltada para o social, para 

o comum a todos, para o mais próximo possível do real. A obra de Eça demonstra sua 

inquietação quanto ao sujeito finissecular que, levado pelo progresso e pelo capitalismo, agia 

automaticamente, a ponto de não refletir sobre suas atitudes. Em seu conto “Civilização”, 

criado em 1892, o escritor destila, por meio de sua narrativa árdua e irônica, um discurso que 

criticava a sociedade burguesa, dependente e à mercê das novas tecnologias e modismos 

trazidos dos países europeus mais desenvolvidos. Essas inovações tornavam a sociedade 

portuguesa do século XIX passiva, mecânica, ou seja, uma sociedade reificada, composta em 

sua maioria por homens-máquina que não se preocupavam com as mazelas sociais. É nessa 

perspectiva que decidimos fazer uma análise do conto “Civilização”, de Eça de Queiroz, 

analisando o processo de reificação do homem. Embora escrito em 1892, o conto coaduna 

com o drama vivido pelo sujeito na maioria das sociedades contemporâneas, o qual, 

mergulhado nos problemas sociais, vive suas crises de forma ainda mais acentuada que na 

época de escrita do conto.  

Alguns aspectos desses problemas já teriam sido percebidos e apontados pela obra de 

Eça de Queiroz há mais de um século, levando-nos a entender a literatura não apenas como 

interação e diversão, mas como ferramenta capaz de provocar no indivíduo a possibilidade de 

se ressignificar e questionar aquilo que já está dado como verdade absoluta e imutável. Uma 

literatura que critica para provocar um desconforto na sociedade burguesa de Portugal, e que 

não nega os fatos, apenas induz a novas interpretações e amplia o espaço para a tessitura de 

novas críticas, desencadeando a abertura de novos pontos de vista. 
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Com a análise do conto “Civilização”, pretendemos demonstrar a importante 

contribuição desse escritor para o social, tendo em vista que foi um visionário, pois sua 

escrita, no século XIX, projetou-se no século XX e ainda permanece no século XXI, tempo no 

qual sua obra se mantém relevante, já que seus escritos anteciparam problemáticas 

enfrentadas por uma sociedade posterior à sua existência. Não seria exagero afirmar que Eça, 

no seu conto “Civilização”, mostra-nos os excessos do seu personagem Jacinto, que se 

contentava em consumir apenas para acompanhar as tendências da nova ordem mundial (o 

capitalismo), assemelhando-se ao homem contemporâneo que, pelo tanto que consome, não 

sabe o que fazer com o lixo que produz. 

 

 

1.1 A TRAJETÓRIA LITERÁRIA E PERFIL DO ESCRITOR JOSÉ MARIA EÇA DE 

QUEIROZ 

 

 

O Realismo em Portugal se desenvolveu a partir dos anos de 1870, a partir da 

iniciativa de estudantes de Coimbra que se reuniam para tratar de problemas ligados ao campo 

literário, social e filosófico, com a intenção de divulgar e discutir as novas ideias que surgiam 

na Europa, mas que ainda eram desconhecidas em Portugal. Houve certo embate entre a 

corrente realista que vinha despontando em Portugal e o Romantismo corrente há algum 

tempo naquele país. Os estudantes de Coimbra receberam árduas críticas, principalmente de 

um dos mentores dos poetas da corrente romântica lisboeta, António Feliciano de Castilho 

(1800-1875), o qual expressava árduas críticas aos estudantes de Coimbra, chegando a 

direcioná-las por escrito a Teófilo Braga (1843-1924) e a Antero de Quental (1842-1891), 

ambos poetas da Universidade de Coimbra, taxando-os de desprovidos de bom senso e bom 

gosto. Antero de Quental, por sua vez, não com menor ousadia, respondeu às críticas de 

Castilho criticando-o e defendendo a sua própria corrente literária, a qual, segundo ele, 

buscava apenas inovar. Afirma também que sua arte tem interesse em dizer e não em repetir; 

inventar, e não copiar, dando a entender que a escola dos românticos, protegida pela classe 

social alta e pelas autarquias, não queria sair de sua zona de conforto. A partir desses embates 

entre realistas e românticos, surgiu a Questão Coimbrã. 

As ciências biológicas de Charles Darwin (1809-1882), o Positivismo de Comte 

(1798-1857), o Determinismo positivista de Hippolyte Taine (1828-1893), os ideais 

socialistas de Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) e o materialismo contribuíram para 

uma abertura a inovações que precisavam ser inauguradas e experimentadas. Não haveria 
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como continuar estático, preso a tradições e convenções estando o mundo em constante 

mutação. Outras ideias teriam que surgir, novas perspectivas teriam de ser alcançadas, o 

progresso também deveria ser abraçado pelas letras e artes, os artistas precisavam aderir a 

esse processo. Era o desejo dos realistas de Portugal que o progresso fosse desfrutado por toda 

a nação portuguesa, mas sem atropelar os problemas trazidos por ele. Era preciso progredir, 

mas com a consciência de que, assim como a Nação, os problemas também pertenciam a 

todos.  

Os realistas, afetados pelos novos ideais surgidos na Europa, os avanços industriais, o 

Cientificismo, o Determinismo, a Psicanálise, a Psicologia, o Positivismo, o Marxismo, dentre 

tantas novidades, como o aumento dos problemas sociais, começaram a repudiar a ideia da 

arte pela arte e defendiam uma revolução também no campo literário, entendendo que era 

preciso usar a arte como instrumento de crítica social. Para eles, não cabia mais uma poesia e 

uma prosa voltadas para dentro de si mesmas. As questões humanas e sociais eram gritantes e 

precisavam de porta-vozes. As inquietações desses artistas viraram poesia e prosa como 

prática de um protesto contra as mazelas sociais e contra o falso moralismo vivido por grande 

parte da sociedade, que não cumpria o que pregava. Eça de Queiroz, apesar de não fazer parte 

da Questão Coimbrã, apoiava as mudanças no rumo das Letras em Portugal. Ele participou 

das conferências organizadas por Antero de Quental e contribuiu com elas. Em um trecho de 

uma carta a Teófilo Braga, Eça afirmou (QUEIROZ apud MOISÉS, 1994, p. 142): 

 

A minha intenção seria pintar a sociedade portuguesa, tal qual fez o 

constitucionalismo desde 1830 – e mostrar-lhe como num espelho, que triste 

país eles formam – eles e elas. É meu fim nas “Cenas da vida Portuguesa”. É 

necessário acutilar o mundo oficial, o mundo sentimental, o mundo 

supersticioso – e com todo respeito pelas instituições que são de origem 

eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações, que lhe dá de 

uma sociedade podre. Não lhe parece você que um tal trabalho é justo?  

 

O fragmento escrito por Eça demonstra seu rompimento com o Romantismo, 

vinculando-se a uma literatura menos individualista, ou seja, uma literatura social e com 

objetivos de apontar problemas que afetam toda a sociedade. A proposta de abandono de uma 

subjetividade para algo voltado para o coletivo entende que, diante de tantos problemas 

enfrentados pela sociedade, já se fazia necessária uma atualização na forma de pensar, 

escrever e desenhar o mundo por meio das letras, de maneira a se aproximar mais do real, do 

verdadeiro. Era preciso descortinar o que a falsa moral da burguesia e as instituições 

procuravam ocultar, apontando os problemas, as mazelas sociais, o putrefato e a miséria; 



15 
 

 

apontar problemas que, estampados, eram ignorados para não causarem desconforto. Fazem 

parte da estética realista temas que traduzem o amoralismo, como: miséria, adultério, 

criminalidade, desequilíbrios psíquicos e taras sexuais, sem grandes preocupações com as 

reações escandalizadas do público. 

A trajetória literária de Eça de Queiroz pode ser dividida em três fases: a preparatória, 

ou pré-realista, a realista, e a de maturidade artística. É importante lembrar que essa separação 

é meramente didática, pois podemos encontrar elementos comuns a todas as obras do autor, a 

exemplo da ironia e da crítica social. A fase preparatória, cujos escritos são reunidos no 

volume Prosas bárbaras, publicados na “Gazeta de Portugal” nos anos de 1866 e 1867, 

corresponde à fase romântica do escritor. Nesses textos encontram-se recursos tipicamente 

românticos com o toque pessoal de Eça. São textos carregados de fantasias, que são agregadas 

aos ambientes. É comum que elementos que não possuem vida apareçam com forte poder 

anímico. Nesse período, Eça escreveu também um romance policial, em parceria com 

Ramalho Urtigão (1836-1915), intitulado O mistério da estrada de Sintra. 

Na fase realista, o conto “Singularidades de uma rapariga loura”, publicado em 1874, 

faz parte da sua adesão aos modelos realistas. Além desse conto, englobam essa fase os 

romances O crime do Padre Amaro (1875), O primo Basílio (1878) e Os Maias (1888), 

publicados em vida do escritor. A capital (1925), O conde de Abranhos (1879) e Alves & Cia 

(1925) foram publicados postumamente. Na criação desses romances, Eça de Queiroz 

propunha-se a apresentar o cenário social português para criticá-lo e desvelar os problemas 

sociais e morais de Portugal. Sua intenção talvez seria provocar um novo olhar, uma nova 

interpretação, diferentemente do que se tentava defender e omitir – a podridão, as mazelas 

sociais. 

A fase considerada de maturidade artística de Eça de Queiroz é iniciada com A 

correspondência de Fradique Mendes (1900) e inclui A ilustre casa de Ramires (1900) e A 

cidade e as serras (1901), que fazem parte do volume Últimas páginas (1912). Nessas obras, 

percebe-se o abandono das regras do Realismo em favor de uma escrita mais livre, mas 

sempre utilizando a ironia, ainda preocupado com os problemas sociais, e mantendo a crítica. 

Fazem parte dessa fase os contos: “Civilização”, “A perfeição”, “José Matias”, “Adão e Eva 

no paraíso”, “O suave milagre” (reunidos e publicados postumamente em 1902). 
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2 “CIVILIZAÇÃO”: ENTRE AS CIDADES E AS SERRAS 

 

 

O conto “Civilização”, escrito por Eça, anos depois sofre uma espécie de extensão, 

que seria a escrita do romance A cidade e as serras (1901). Por ser mais extenso, o texto é 

mais rico em detalhes, porém a ideia principal do conto e seus personagens são mantidos. O 

romance A cidade e as serras foi publicado, postumamente, em 1901. 

O conto demonstra certa mudança nos interesses de Eça de Queiroz, um pouco 

diferente de obras anteriores, como O crime do Padre Amaro (1875), que visava provocar a 

sociedade a refletir sobre suas próprias práticas, quanto à conscientização da nação 

portuguesa, pondo em evidência os problemas éticos, morais e sociais e as mazelas existentes 

no seio da mesma. “Civilização”, embora não deixe de incitar a reflexão sobre as atitudes da 

sociedade burguesa de Portugal, aponta um desvio do foco para com a moralidade da 

sociedade e a crítica às suas instituições formadoras. “Civilização” tem, em seu desfecho, a 

possível solução para o aprimoramento dessa sociedade, a qual passaria a ter em sua 

composição indivíduos não apenas restaurados para o convívio social, mas, de forma ainda 

ousada, sujeitos mais humanizados.  

A sociedade deixaria sua estrutura mecanicista e reificada para voltar a sua estrutura 

orgânica e natural, e isso, sugere o autor no conto “Civilização”, seria possível a partir do 

encontro com a paz espiritual possibilitada pelo encontro inesperado consigo mesmo e com a 

natureza. Ocorreria o resgate do homem orgânico ou o despertar do eu adormecido no interior 

do homem-máquina para a depuração da consciência reificada, administrada, incapaz de 

enxergar algo além daquilo que lhe transformava em escravo das “coisas”, levando-o a uma 

consciência humanizada, tranquila, capaz de olhar o seu entorno e, de fato, enxergar, 

perceber, sentir. Jacinto, o protagonista do conto “Civilização”, necessitou de um encontro 

não planejado com a natureza, com a terra, com o campo, subtraído de todo e qualquer tipo de 

civilização e “facilidades”, para descobrir um novo estado de espírito – de pessimista a 

otimista. Daí em diante, Jacinto mudou modos, atitudes e forma de viver a vida. Eça, nesse 

conto, leva o personagem citadino a experimentar a vida campesina; a princípio com pouco 

recurso, e, aos poucos, a civilização vai chegando ao campo, mas dessa vez trazida por um 

novo Jacinto, consciente, que aprendeu que o homem é quem tem o papel de domínio sobre a 

máquina, não o contrário. Eça, nesse conto, leva-nos a entender que a transformação do 

sujeito parte do seu interior e pode ter como estímulo a natureza que lhe é inerente e que nele 

está engendrada, e não as coisas artificiais produzidas pelo próprio homem. Estas têm 
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importância secundária, pois homem e natureza são parte um do outro, diferentemente da 

máquina, que lhe serve de adereço (ainda que seja quase fundamental ao homem moderno), e 

que tem o papel de servi-lo, e não de dominá-lo. O homem orgânico se perdeu após o 

processo de industrialização e capitalismo. Valverde, citando Paula Sibilia, discorre que 

(VALVERDE, 2014, p. 52): 

 

O homem pós-orgânico, para transformação destes corpos orgânicos em 

corpos dóceis, ou seja, organismos domesticados, adestrados e disciplinados, 

“destinados a alimentar engrenagens da produção fabril”. Estes corpos 

também eram utilidades, porque serviam aos interesses políticos, e 

econômicos da estrutura social. O poder do processo de massificação era 

tanto que os sujeitos obedeciam cegamente, pois foram construídos para 

serem submissos e dispostos para trabalhar em uma jornada desumana, que 

os desencorajava de assumir uma postura política resistência. O corpo 

humano se transformava em força produtiva e competia com a máquina, que 

era isenta de dor e de cansaço. 

  

Embora a citação esteja relacionada ao trabalhador das fábricas dentro do processo de 

industrialização e capitalismo no século XIX, e Jacinto pertença a uma classe social mais 

elevada, o personagem também pode ser considerado como um homem pós-orgânico, parte 

dessa engrenagem, pois, estando em um patamar privilegiado, também se mecanizava, 

tornando-se um consumista implacável, rendido ao fetiche da mercadoria. A classe burguesa é 

a que mais ostenta, fomentando o sistema capitalista. O que diferencia Jacinto do trabalhador 

é a condição social e o poder de compra: ambos tornaram-se escravos do sistema. 

Eça, em “Civilização”, provoca a reflexão de que é possível apossar-se do novo sem 

que se despreze o tradicional. É um alerta no sentido de que a Portugal antiga poderia 

adequar-se às inovações trazidas pelo progresso, mas, para isso, havia a necessidade de um 

olhar para dentro de si, a fim de sanar seus problemas pessoais, sociais, políticos e 

organizacionais. 

 

 

2.1 JACINTO E A CIVILIZAÇÃO: A IRONIA COMO RECURSO NARRATIVO POR 

EÇA DE QUEIROZ E A REIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO NO CONTO “CIVILIZAÇÃO” 

 

 

O conto “Civilização” é narrado por Zé Fernandes, amigo de Jacinto, que é o 

protagonista.  Narra Zé Fernandes, no capítulo 1, que seu amigo Jacinto vive num palacete 

chamado Jasmineiro e é herdeiro de família abastada, o que não é sinônimo de satisfação. 
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Na descrição que Zé Fernandes faz de Jacinto no conto, é possível perceber que o 

aristocrata, apesar de desfrutar de todo conforto proporcionado por sua situação privilegiada, 

não usufruía dos benefícios que sua condição social oferecia, pois não sabia fazer uso devido 

desses recursos para seu benefício próprio e satisfação. Vejamos:  

 

Eu possuo preciosamente um amigo (o seu nome é Jacinto) que nasceu num 

palácio, com quarenta contos de renda em pingues terras de pão, azeite e 

gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula de Trás-os-

Montes, espalhava, para reter as Fadas Benéficas, funcho e âmbar, Jacinto 

fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Um lindo rio, 

murmuroso e transparente, com um leito muito liso de areia muito branca, 

refletindo apenas pedaços lustrosos de um céu de verão ou ramagens sempre 

verdes e de bom aroma, não ofereceria, àquele que o descesse numa barca 

cheia de almofadas e de champanhe gelado, mais doçura e facilidades do que 

a vida oferecia ao meu camarada Jacinto. Não teve sarampo e não teve 

lombrigas. Nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Balzac e Musset, 

os tormentos da sensibilidade. Nas suas amizades foi sempre tão feliz como 

o clássico Orestes. Do Amor só experimentara o mel - esse mel que o amor 

invariavelmente concede a quem o pratica, como as abelhas, com ligeireza e 

mobilidade (QUEIROZ, 1996, p. 50).  

 

Como podemos perceber, Jacinto desfrutava do mais completo conforto em seu 

palacete no Jasmineiro. Nem mesmo os males que podem acometer qualquer criança, 

independente da situação econômica, Jacinto provara, assim como não sofreu no amor. 

Possuía, ao redor de sua casa, uma paisagem quase paradisíaca – se não fosse ainda mais que 

isso. Jacinto não esboçava nenhum sentimento de satisfação ou felicidade, antes vivia 

entediado, demonstrando um pessimismo que destilava dos seus gestos, sempre bocejando ou 

passando a mão pelo rosto deixando transparecer o tédio. 

O pessimismo que acometia Jacinto nada mais era do que um efeito das inovações que 

permeavam a época. Além de terem influenciado a sociedade na sua maneira de agir 

economicamente e estruturalmente, ideias e pensamentos do século XIX também foram 

determinantes para mudar o perfil e toda configuração da sociedade do período em que o 

conto “Civilização” foi escrito, em meio à influência dos reboliços ocorridos entre os séculos 

XVIII e XIX, dentre os quais estão: o Marxismo, o Positivismo, o Darwinismo, o Niilismo, o 

Cientificismo. 

Eça recorre, em sua narrativa, ao termo pessimismo referindo-se às leituras feitas por 

Jacinto, que nunca sofrera, nem por amor, nem por enfermidade. Ainda assim, ele não andava 

esbanjando felicidade ou vigor, pois, segundo Zé Fernandes, ao analisar expressões e gestos 

do amigo, Jacinto vive desanimado, sempre bocejando, apesar de viver num palacete com 
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todas as mordomias possíveis. Segundo descreve Zé Fernandes, Jacinto carrega consigo, 

como ambição, apenas a intelectual, visando à aquisição de conhecimento. Embora tenha uma 

biblioteca na qual é possível encontrar exemplares de todos os tipos de leituras e pesquisas, já 

que compra livros a metro, Jacinto se dedica apenas à leitura pessimista, como Shopenhauer, e 

o livro bíblico de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o que não o ajudava a elevar 

positivamente seu ânimo. Para Zé Fernandes, Jacinto era símbolo de civilização. Assim Zé 

Fernandes descreve o amigo: 

 

Era ele, de todos os homens o que conheci, o mais complexamente civilizado 

ou antes aquele que se munira da mais vasta soma de civilização, material 

ornamental e intelectual. Nesse palácio (floridamente chamado o Jasmineiro) 

que seu pai também Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século 

XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal existia creio eu, tudo quanto 

para o bem do espírito ou da matéria os homens têm criado, através da 

incerteza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de Septa-Sindu, a terra 

das águas fáceis, o doce país Ariano. A biblioteca – que em duas salas, 

amplas e claras como praças, forrava as paredes inteiramente, desde os 

tapetes de Caramânia até o teto de onde, alternadamente, através de cristais, 

o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma – continha vinte e 

cinco mil volumes, instalados em ébano, magnificamente revestidos de 

marroquim escarlate. Os sistemas filosóficos (e em justa prudência, para 

poupar espaço, o bibliotecário apenas colecionara os que 

irreconciliavelmente se contradizem) haviam mil oitocentos e dezessete! 

(QUEIROZ, 1996, p. 50). 

 

Jacinto vive num palácio florido. Segundo informa-nos El Fahl (2012), em seu estudo 

do dicionário mitológico, o nome de Jacinto tem origem mitológica. De acordo com a lenda, 

Jacinto é atingido com um disco lançado acidentalmente por Apollo, que é seu amante e vai a 

óbito. No local onde Jacinto faleceu, do seu sangue nasceu um lírio, com marcas de 

interjeições de sofrimento e dor. A escolha do nome do personagem é bastante sugestiva, pois 

pode trazer a ideia de fusão entre homem e natureza, embora Jacinto esteja mergulhado em 

tecnologias e artificialidades. A natureza contrapõe-se ao espaço do Jasmineiro, mesmo que 

passando despercebida por Jacinto. O narrador faz esse jogo quando põe a luz gerada pela 

energia elétrica dividindo espaço com a luz do sol e classificando-as: uma estudiosa, que 

lembra a ciência e o positivismo, e a outra, a do sol, pode representar a calma, pois é natural e 

segue sua ordem diferente da ideia capitalista do time is Money. Logo depois, o narrador 

sobrepõe a ideia do novo em relação ao antigo quando conta que o Jasmineiro foi construído 

sobre uma casa antiga do século XVII. Ou seja, o progresso vivido por Jacinto, um 

representante da alta sociedade portuguesa, está edificado sobre a velha tradição da antiga 

Portugal. O novo não suplantou o velho, podendo conviver com ele perfeitamente. 
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Jacinto, apesar de viver em meio às “facilidades” do mundo civilizado, não se 

mostrava muito animado ao manusear os seus apetrechos, os quais nem sempre funcionavam 

como deveriam, segundo conta o narrador do conto. As parafernálias falhavam e, algumas 

vezes, colocavam seu amigo em situações constrangedoras e desastrosas. Em certa ocasião, 

Jacinto recebeu em sua casa a visita de umas parentas de Pinto Porto. Apresentou-lhes um 

fonógrafo, cuja voz se expressava com a frase: “– Que maravilhosa invenção! Quem não 

admirará os progressos deste século?”. 

Aconteceu algo errado com o fonógrafo, um erro no seu manuseio, e ele não parava de 

repetir a frase. Continuamente, vários esforços foram feitos para calar o aparelho, que 

dominou a todos, pois, atordoados com a repetida voz, fugiram para a rua até que um 

profissional conseguisse calar a máquina. Nesse mesmo capítulo,  Jacinto passou por  mais 

apuros com suas tecnologias. Vejamos: 

 

[...] E muito bem me lembro de um domingo de maio em que, jantando com 

Jacinto um bispo, o erudito Bispo de Corazim, o peixe emperrou no meio do 

ascensor, sendo necessário que acudissem, para o extrair pedreiros com 

alavancas. (QUEIROZ, 1996, p. 58).  

 

Jacinto, apesar de passar por algumas decepções, continua comprando mais e mais, 

sinal aparente de um descontrole por parte desse representante da elite portuguesa, levado 

pela vontade de “ter em detrimento de ser”. Jacinto é um escravo das tecnologias. Esboça 

pouco esforço e ação; é pessoa opaca e passiva. Segundo El Fahl (2012, p. 81): 

 

Podemos observar, nesse comportamento de Jacinto, um palco no qual se 

apresentam as correntes filosóficas trazidas à cena do decadentismo. Jacinto 

encontra-se mergulhado no pessimismo e aponta para um comportamento 

niilista, com base em Shopenhauer, apoiando-se no texto de Salomão, para 

expressar dor e amargura. Esse estado emocional improdutivo gerado pela 

descrença absoluta nos valores intelectuais e morais da sociedade o faz 

sucumbir ao tédio. 

 

No capítulo 2, Zé Fernandes continua a descrever a vivência de Jacinto no Jasmineiro. 

Entediado, o aristocrata sempre repete a frase “Que maçada!”, acompanhada por expressões 

gestuais e faciais que demonstram o quanto Jacinto levava uma vida aborrecida. O seu 

funcionário, Zé Grilo, atribui a infelicidade de Jacinto ao ócio, pois, para ele, Jacinto não 

sofre de necessidade alguma, nasceu abastado. Segundo Zé Grilo, “Sua excelência sofria de 

fartura” (QUEIROZ, 1996, p. 64). 
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De fato, segundo narra Zé Fernandes, a vida de Jacinto, apesar de luxuosa, não era 

prazerosa e feliz. As coisas mais simples do cotidiano de uma pessoa comum eram, para 

Jacinto, um verdadeiro ritual. Para comer, para arrumar-se ou para pentear-se, Jacinto usava 

tantos instrumentos que o ato mais parecia o ofício de um médico fazendo uma cirurgia ou 

coisa do tipo. Vejamos como Zé Fernandes descreve Jacinto penteando o cabelo: 

 

Começava pelo cabelo... Com uma escova chata, redonda e dura, acamava o 

cabelo, corredio e louro, no alto, aos lados da risca: com uma escova estreita 

e recurva à maneira do alfanje de um persa, ondeava o cabelo sobre a orelha: 

com uma escova côncava, em forma de telha, empastava o cabelo, por trás e 

sobre a nuca... Respirava e sorria. Depois com uma escova de longas cerdas, 

fixava o bigode: com uma escova leve e flácida acurvava as sobrancelhas: 

com uma escova feita de penugem regularizava as pestanas e deste modo 

Jacinto ficava diante do espelho, passando pelos sobre o seu pelo, durante 

catorze minutos. (QUEIROZ, 1996, p. 61). 

 

As inovações trazidas pelo progresso pareciam dificultar a vida de Jacinto. Os aparatos 

que deveriam tornar suas atividades rotineiras mais fáceis e prazerosas dão, ao contrário, a 

sensação de tédio e ociosidade. Pelo que descreve Zé Fernandes em sua narrativa irônica, há 

certo exagero por parte do seu amigo de Jacinto no uso de suas parafernálias tecnológicas. 

Essas passagens do texto revelam o uso do recurso da ironia na narrativa de Eça de Queiroz, 

notável em vários fragmentos do conto. O autor nos leva a certo teor humorístico nas ações e 

comportamento de Jacinto, marcados muitas vezes pelo exagero. Isso dá ao personagem um 

tom meio inocente, carregado por uma falta de sabedoria que não é assumida pelo narrador Zé 

Fernandes, que sempre tacha o amigo de intelectual e civilizado, mas descreve suas atitudes 

de modo totalmente contrário, num jogo que se pode atribuir ao recurso da ironia, pois, 

segundo (HUTCHEON, 2000, p. 28), 

 

A pessoa geralmente chamada de “ironista”, no entanto é aquela que 

pretende estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito, mas pode 

nem sempre ter sucesso em comunicar aquela intenção (ou reação). As 

razões complexas porque isso pode acontecer formam um dos assuntos deste 

livro. A ironia então significará coisas diferentes para diferentes jogadores. 

Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada interpretativa e 

intencional: é a criação ou inferência de significado em acréscimo ao que se 

afirma – e diferente do que se afirma – com uma atitude para o dito e o não 

dito. A jogada é geralmente disparada (e então, direcionada) por alguma 

evidência textual ou contextual ou por marcadores sob os quais há 

concordância social. Entretanto do ponto de vista do que eu também (com 

reservas) chamarei de ironista, a ironia é a transmissão intencional tanto da 

informação quanto da atitude avaliadora além do que é apresentado 

explicitamente. (HUTCHEON, 2000, p. 28). 
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Esse estudo de Hutcheon coaduna-se perfeitamente com a cena irônica descrita por Zé 

Fernandes a respeito de seu amigo Jacinto, não somente na citação do fragmento do conto que 

vimos anteriormente, como em vários trechos da narrativa. A ironia é usada como um jogo, 

pois Jacinto está sempre recebendo um rótulo do amigo, enquanto na prática seus atos não 

sejam condizentes com os títulos que o amigo lhe direciona. Talvez Eça já nos queira dar 

pistas de que Jacinto não age de acordo com sua natureza humana, e é levado a agir por sua 

consciência reificada de homem-máquina, que age por meio de comandos automáticos 

impensados. 

Embora a ironia pareça dar um caráter humorístico ao texto, seu uso, por parte de Eça 

de Queiroz, destina-se a destilar sua crítica, pois trata-se de um humor sério; ácido pois pode 

provocar um certo desconforto em quem a recebe. O referido escritor conta-nos a história de 

Jacinto fazendo uso da ironia, recurso sabiamente aplicado por parte do autor. A ironia por 

trás do humor e do riso no texto e as críticas que Zé Fernandes faz ao amigo burguês podem 

ser entendidas como a intenção do autor de criticar arduamente a sociedade, de forma que se 

configura entre o dito e o não dito, função característica do recurso estético da ironia. Desse 

modo, Eça vai apontando e criticando os problemas humanos e sociais que acometem a 

pessoa de Jacinto e a sociedade. Vejamos, no fragmento a seguir, um exemplo de ironia como 

recurso narrativo, evocando uma crítica à sociedade burguesa. 

 

Maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século?. 

Pois, numa doce noite de S. João, o meu supercivilizado amigo, desejando 

que umas senhoras parentas de Pinto Porto (as amáveis Gouveias) 

admirassem o fonógrafo, fez romper do bocarrão do aparelho, que parece 

uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular: Quem não admirará os 

progressos deste século? Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou 

alguma mola vital – porque de repente o fonógrafo começa a redizer, sem 

descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais 

rotunda, a sentença do conselheiro: Quem não admirará os progressos deste 

século? Debalde Jacinto, pálido, com os dedos trêmulos, torturava o 

aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, oracular e majestosa: Quem 

não admirará os progressos deste século? Enervados, retiramos para uma 

sala distante, pesadamente revestida de panos de Arrás. Em vão! A voz de 

Pinto. (QUEIROZ, 1996, p. 54-5). 

 

A ironia pode ser percebida no fragmento acima em vários trechos. O narrador começa 

o enunciado nomeando seu amigo de “supercivilizado”, no entanto Jacinto sabe sequer lidar 

com o seu fonógrafo, o que pode ser percebido como uma crítica irônica à sociedade que ouve 

a voz do progresso, mas não está preparada para fazer uso dele. Ironia maior encontra-se na 

frase que sai do próprio fonógrafo, que, com defeito, aborrece Jacinto e as visitas com a 
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repetição da frase: “Quem não admirará os progressos deste século”? A frase repetida causou 

fúria em Jacinto, que, no momento, queria calar a voz do progresso de qualquer maneira, nada 

admirado.  

As tecnologias ora o aborrecem, ora o atraem. Jacinto mostra-se um homem escravo 

das inovações, das máquinas que falam – bem parecidas, inclusive, com o Jacinto meio 

homem, meio máquina ironicamente narrado por Eça. Jacinto seria o que muitos estudiosos 

definiram como homem reificado, o que é muito bem representado no conto “Civilização”. A 

princípio, resume-se a um aristocrata amante do consumismo, apológico às inovações e 

ideologias trazidas pelas revoluções científicas e industriais, as quais causaram no homem um 

engendramento tão fiel com o inanimado (máquina, tecnologias, objetos, modismos), que o 

tornaram escravo do consumo sem limites. A obsessão pelo consumo de mercadorias, 

provinda do desejo pelo progresso, transformou o sujeito em subordinado do objeto, 

contribuindo para seu processo de alienação, ou seja, para a criação do indivíduo reificado. 

Segundo Resende (1992, p. 156-7), 

 

O estudo da reificação assenta-se na análise do fenômeno da alienação e do 

fetichismo da mercadoria. A reificação como conceito é o desenvolvimento 

lógico e histórico destes. Trata-se da elaboração da temática da alienação 

que, passando pelo fetichismo, culmina na incubação da reificação como 

uma nova configuração histórica da análise social, na qual ainda estão 

presentes seus conteúdos constitutivos. Pode-se até mesmo afirmar que – 

diante da universalização da mercadoria como objetivação social – no 

conceito de alienação já estava presente o que viria a ser o fetichismo e a 

reificação. Segundo Marx, o fetichismo da mercadoria é um fenômeno 

característico da sociedade capitalista, uma forma que penetra em todas as 

esferas da vida e influencia diretamente as relações entre os homens. O que é 

específico deste processo é o predomínio da coisa, do objeto sobre o sujeito, 

o homem; é a inversão entre a verdade do processo pelo que ele aparenta ser 

em sua forma imediata. E nisto se aproximam os conceitos de alienação, 

fetichismo e reificação. 

 

Como podemos constatar a partir da citação acima, a reificação ocorre quando o 

homem se põe na mesma condição do objeto, ou mesmo quando este se torna mais 

importante, sobrepondo-se à importância do próprio ser. O sujeito fica no mesmo plano do 

objeto, ou seja, é a transformação do ser humano em metade homem, metade máquina, 

consequência do sistema capitalista e de outros acontecimentos que influenciaram diretamente 

a constituição da sociedade e do indivíduo, o qual, perante tantas mudanças, é moldado de 

modo a se adaptar a elas.  
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Isso ocorreu de forma natural no que diz respeito à sociedade burguesa tão criticada 

por Eça de Queiroz, que de forma alguma era contrário ao progresso de Portugal. O que o 

autor critica é a maneira inconsciente com que a burguesia portuguesa faz uso das inovações. 

Na descrição do principal personagem do conto “Civilização”, é possível perceber que o 

burguês, apesar de desfrutar de todo conforto de sua situação privilegiada, não usufruía dos 

benefícios que sua condição social oferecia. 

Ao apresentar a super biblioteca de Jacinto, que, embora dispusesse de muito 

conhecimento ao seu alcance, só gastava seu tempo em ler escritores que o deixavam mais 

pessimista e melancólico, Zé Fernandes nos deixa entender que Jacinto não faz uso, ou não 

sabe fazer uso, do que tem com sabedoria e conhecimento. Mais uma vez o exagero do amigo 

é percebido: 

 

Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, 

buscando este economista ao longo das estantes, oito metros de economia 

política! Assim se achava formidavelmente abastecido o meu amigo Jacinto 

de todas as obras essenciais a inteligência – e mesmo da estupidez. E o único 

inconveniente este monumental armazém o saber era que todo aquele que lá 

penetrava inevitavelmente lá adormecia, por causa das poltronas, que 

providas de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o charuto, o lápis 

das notas, a taça de café, ofereciam ainda uma combinação oscilante e 

flácida de almofadas, onde o Corpo encontrava logo, para mal do Espírito, a 

doçura, a profundidade e a paz estirada de um leito. (QUEIROZ, 1996, p. 

52). 

 

Zé Fernandes descreve o amigo como um intelectual, mas observamos que sua 

intelectualidade não está voltada para a quantidade de leituras que faz, mas é medida pela 

qualidade da biblioteca que tem. A quantidade de livros de que dispõe e o conforto oferecido 

no interior da biblioteca formam certa controvérsia na fala de Zé Fernandes, visto que nos 

informa que Jacinto só lê o suficiente para a manutenção do seu intelecto, e que possui certo 

apego a obras de filósofos pessimistas. Antonio Candido, no seu ensaio “O direito à 

Literatura”, discorre um pouco sobre o fato de as pessoas de classe dominante adquirirem 

tantos livros (CANDIDO,1995, p. 190): 

 

As classes dominantes são frequentemente desprovidas de percepção e 

interesse real pela arte e a literatura ao seu dispor, e muitos dos seus 

segmentos as fruem por mero esnobismo, porque este ou aquele autor está na 

moda, porque dá prestígio gostar deste ou daquele pintor. 
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Essa lógica defendida por Candido pode ser aplicada a Jacinto, visto que mantinha em 

sua biblioteca uma quantidade de livros que, mesmo vivendo por séculos, não conseguiria ler. 

Isso demonstra o consumir por consumir, apenas por gastar dinheiro, com intuito de 

acompanhar tendências e modismos. Novamente, o texto de Eça de Queiroz vem desembocar 

em teorias que são tratadas no século posterior ao seu, no qual Antonio Candido faz críticas à 

burguesia da contemporaneidade, o que prova o quanto Eça contribuiu, contribui e contribuirá 

para estudos futuros. 

Embora os termos globalização e consumismo sejam utilizados com mais ênfase nos 

tempos atuais, Jacinto já participava desses processos, tendo em vista que a globalização 

iniciou-se desde os períodos das navegações, uma vez que uma de suas principais 

características é a conexão entre países com fins lucrativos, comerciais, e até mesmo tendo em 

vista a troca de informações. No século XIX, Portugal importava, principalmente da França, 

artigos diversos, e a proximidade entre os dois países facilitava a acessibilidade. Além disso, a 

França já era considerada um modelo a ser seguido no mundo das tecnologias, da moda, das 

artes, dentre outros. No conto “Civilização”, Jacinto vivia o fervor causado pelas novidades 

do mundo moderno e de todo tipo de invento. O burguês acumulava coisas em seu palacete, 

mesmo que não fosse para sua utilização, o que aproxima Jacinto do perfil da sociedade pós-

moderna. Notamos na descrição dos objetos mencionados por Zé Fernandes a redundância na 

obtenção de utensílios, o que torna a vida de Jacinto bem mais complicada, quando na 

verdade a lógica das tecnologias seria facilitar a vida do homem moderno. No fragmento 

abaixo, podemos notar a inutilidade, ou mesmo a ignorância, do supercivilizado Jacinto:  

 

Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e sutis 

instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar 

lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, 

carimbar contas! Uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos 

eram de um manejo laborioso e lento: alguns, com as molas rígidas, as 

pontas vivas, trilhavam e feriam: e nas largas folhas de papel Whatman em 

que ele escrevia, e que custavam 500 réis, eu por vezes surpreendi gotas de 

sangue do meu amigo. Mas a todos eles considerava indispensáveis para 

compor as suas cartas (Jacinto não compunha obras), assim como os trinta e 

cinco dicionários, e os manuais, e as enciclopédias, e os guias, e os 

diretórios, atulhando uma estante isolada, esguia, em forma de torre, que 

silenciosamente girava sobre o seu pedestal, e que eu denominara o Farol. O 

que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso 

carácter de civilização eram, sobre as suas peanhas de carvalho, os grandes 

aparelhos, facilitadores do pensamento, a máquina de escrever, os 

autocopistas, o telégrafo Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros 

ainda, todos com metais luzidios, todos com longos fios. (QUEIROZ, 1996, 

p. 53). 
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Aqui fica perceptível o desequilíbrio e descontrole do sujeito frente aos modernismos. 

Jacinto não sabia lidar com os aparelhos que adquirira. Os apetrechos deveriam enchê-lo de 

satisfação, no entanto ele vivia insatisfeito e aparentemente infeliz. Por muitas vezes, seus 

aparatos tecnológicos o fizeram passar por vexames, como vemos no fragmento acima. O 

narrador destaca o fato de sempre ver o sangue do amigo sobre as folhas caríssimas de papel 

Whatman, o que nos leva a indagar: Vale a pena tanto sacrifício? Ser consumista 

descontrolado é uma vantagem? Se consumir por consumir não é nenhuma vantagem, porque 

as pessoas insistem em fazê-lo? Jacinto maltratava-se fisicamente e economicamente toda vez 

que fazia uso do seu gabinete. A forma com que Jacinto fazia uso dos seus recursos de 

maneira alguma o tornava um homem civilizado. O comportamento do aristocrata apresenta 

atitudes de um sujeito dominado pelo fetiche do consumismo exarcebado. Segundo El Fahl 

(2012, p. 78), 

 

A modernidade começava a dar mostras de falhas por toda casa. Ao 

prosseguir com a descrição da suntuosidade do Jasmineiro, cada cômodo 

apresentava seus problemas no seu toylette, “coberto de todos utensílios que 

o homem do século XIX, necessita numa capital para não desfear o conjunto 

santuário da civilização”, as torneiras térmicas queimaram as mãos de Grilo, 

seu fiel serviçal. Na sala de jantar, o elevador emperrou transportando o 

peixe do jantar para o bispo. 

 

Como podemos perceber na citação acima descrita por El Fahl (2012, p. 78), Jacinto, 

sujeito abastado e tecnologicamente rodeado de evoluções, passava constantemente por 

aborrecimentos. A modernidade estava repleta de imperfeições e sempre o deixava em 

situação difícil, passando por diferentes vexames. Ainda assim, seu amigo Zé Fernandes dizia 

não entender que mal acometia Jacinto. Com tanto conforto, era possível alguém viver tão 

desanimado? No fragmento abaixo, Zé Fernandes diz não entender o porquê de tanto enfado. 

 

E todavia bocejava constantemente, palpava na face, com os dedos finos, a 

palidez e as rugas. Aos trinta anos Jacinto corcoveava, como sob um fardo 

injusto! E pela moralidade desconsolada e toda a sua ação parecia ligado, 

desde os dedos até à vontade, pelas malhas apertadas de uma rede que se não 

via e que o tratava. Era doloroso testemunhar o fastio com que ele, para 

apontar um endereço, tomava o lápis pneumático, a sua pena elétrica - ou, 

para avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefônico!... Neste mover lento o 

braço magro, nos vincos que lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus 

silêncios, longos e derreados, se sentia o brado constante que lhe ia na alma:  

– Que maçada! Que maçada! – Claramente a via era para Jacinto um cansaço 

– ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso o meu 

pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, 

novas facilidades. Dois inventores, homens de muito zelo e pesquisa, 
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estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na América, de lhe noticiar e 

de lhe fornecer todas as informações, as mais miúdas, que concorressem a 

aperfeiçoar a confortabilidade do Jasmineiro. (QUEIROZ, 1996, p. 62). 

 

Nesse fragmento, Eça parece desenhar o perfil não só do sujeito Jacinto, mas das 

sociedades que estavam vivendo à mercê e sob o domínio das parafernálias e ideias 

modernistas, que, como cita El Fahl (2012), já dava mostras de falhas. O progresso e as 

ciências davam indícios de um mau uso ou mau aproveitamento por parte da sociedade 

consumista, pois, do modo como vinham sendo usados e disseminados, pareciam uma forma 

de estupidez ou falta de sabedoria. Havia o recurso, mas não se sabia fazer uso do mesmo. As 

tecnologias e o modismo estavam levando o homem moderno a consumir por consumir sem 

se importar com isso, ou sem enxergar o mundo à sua volta. Mesmo o progresso teria de ser 

dosado, a fim de que houvesse um equilíbrio. O mal de Jacinto poderia estar ligado à sua falta 

de controle ao consumir. O mesmo mal acometia boa parte da sociedade portuguesa. É nesse 

sentido que Grilo não cansava de afirmar que o mal do seu patrão era sofrer de fartura. Ou 

seja, a facilidade em obter as coisas torna-as sem o devido valor. 

O incômodo do autor quanto aos problemas sociais trazidos pela modernidade pode 

talvez estar ligado à sua própria prática como escritor, pois, com tantos avanços, qual seria o 

papel do artista de modo geral? Que espaço seria dado às letras numa sociedade movida pelo 

capitalismo e pela industrialização, e que exclui o que não lhe é utilitário? O incômodo dos 

realistas, de certa forma, poderia estar ligado à busca por uma identidade, uma vez que 

estavam dividindo espaço com os excluídos sociais. Teria a arte literária condições de 

concorrer com o progresso se a mesma continuasse em sua zona de conforto, fechando o 

entendimento para os problemas sociais trazidos pela ideia de progresso? Quanto à inutilidade 

dos literários, afirma Tércia Valverde (2014, p. 37): 

 

A grande cidade causou um mal-estar naqueles indivíduos que se 

propuseram a criticá-la. Quando se afastou do seu mecanismo, o poeta pôde 

ter uma visão panorâmica de toda sua estrutura física e ideológica, não se 

constituindo em mais uma peça do mundo real nem desempenhando papel 

prático e útil na sociedade (diferentemente do padeiro, carpinteiro, costureira 

e funcionário de fábrica), restou ao poeta lutar contra a reificação do homem. 

 

A crise existencial do homem moderno também é efeito do modernismo, e essa 

condição de não utilidade, de entre-lugar, afetou o campo das artes. O poeta, o artista perde 

em parte seu brilho. Quem se preocupa com poesia e com romance em meio a tantas 

novidades? O artista, antes tido como semideus, entrou em crise. Naquele contexto, não 
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poderia competir em valor e importância com o mais comum trabalhador. O poeta, o 

indivíduo deixa de ser o centro e vai dividir a margem da sociedade com os bêbados, 

mendigos e prostitutas. A crise existencial não é algo inerente ao artista, ela é uma 

característica do homem moderno que fez do objeto e do seu consumo algo mais importante 

que seu próprio existir. O homem não consegue apartar-se das tecnologias e dos bens de 

consumo; é como se o sujeito existisse para consumir. 

No conto “Civilização”, Eça critica essa sociedade que vive para consumir sem se 

preocupar com seu entorno, mas não mais aponta para as mazelas sociais e problemas morais 

e éticos. Nesse conto, ele leva Jacinto, representante da alta sociedade, a um encontro consigo 

mesmo e com sua consciência, fazendo-o enxergar-se como humano capaz de dominar a si e à 

natureza, fazendo uso e sendo parte dela. Ele deixa para trás o homem reificado, na tentativa 

de pôr cada um em seu devido lugar: homem e coisa, ao invés do homem-coisa. 
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3 JACINTO EM TORGES ENTRE A CIDADE E AS SERRAS: O ENCONTRO 

INESPERADO COM A NATUREZA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DE UMA  

VERDADEIRA CIVILIZAÇÃO 

 

 

Eça, no conto “Civilização”, traz à tona a dicotomia campo/cidade como solução para 

as angústias de Jacinto. O ambiente campesino e o contato com a natureza vão proporcionar a 

Jacinto um encontro com um estado de espírito transformador, abandonando o pessimismo.  

Já não mais lê Eclesiastes. Ocupa-se em ler Cervantes. Por conta da mudança de gosto 

literário, ele incumbe ao seu amigo Zé Fernandes ir ao Jasmineiro em busca de livros de 

Buda, o que demonstra, por parte de Jacinto, a busca pela paz de espírito. Jacinto não 

abandona o conforto nem as tecnologias, apenas reeduca-se, mesmo que de forma não 

planejada. Essa repaginação de um novo Jacinto nada mais é do que uma alusão do autor 

criada pelo desejo de ver seu país em evolução, desfrutando dos avanços progressistas de 

maneira sóbria e inteligente. Em sua análise do conto “Civilização”, El Fahl discorre (2012, p. 

81): 

 

A nova máxima de Jacinto é baseada mais uma vez nos elementos mínimos 

essenciais, traduzida por ele mesmo como “honesto mínimo de civilização”. 

Através de elementos retóricos, a civilização é reduzida a um novo tripé: 

casa, terra e grão, simbologia de uma nova nação portuguesa que poderia ser 

cultivada. (EL FAHL, 2012, p. 81).  

 

Ou seja, o ambiente campestre, o contato com a terra e a natureza causou em Jacinto 

uma restauração e uma sensação de completude que antes não se podia identificar. Jacinto não 

vivia por prazer de viver e também não consumia pelo prazer de comprar, ele apenas 

comprava para preencher o espaço causado pela ausência de uma identidade, ou mesmo pela 

ausência de si mesmo, o que foi recuperado e salvo depois da sua viagem ao campo e do 

contato com a natureza. Jacinto encontra seres naturais e animados com os quais divide o 

mesmo cosmos, fazendo parte da mesma matéria, o que nos leva a pensar que o desejo do 

criador do conto seria o de que, no seu país, uma revolução progressista, branda e consciente 

partisse de dentro para fora, movimento contrário ao que Portugal experimentava no final do 

século XIX. Isso não quer dizer que Jacinto, por vontade própria, foi ao campo com o intuito 

de livrar-se de suas parafernálias. A intenção era levar tudo quanto fosse possível para sua 

estadia no campo, e, como sempre, não economizou nos exageros. Segundo narra Zé 

Fernandes, 
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[...] Depois mandou expedir, por comboios rápidos, em caixotes que 

transpunham a custo os portões o Jasmineiro, todos os confortos necessários 

a duas semanas de montanha - camas de penas, poltronas, divãs, lâmpadas e 

carcel, banheiras e nickel, tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes 

persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros partiu com um coupé, 

uma vitória, um, mulas e guizos. 

Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, a geleira, bocais de 

trufas, caixas profundas de águas minerais. Desde o amanhecer, nos pátios 

largos do palacete, se pregava, se martelava, como na construção de uma 

cidade. E as bagagens, desfilando, lembravam uma página de Heródoto ao 

narrar a invasão persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele Êxodo. 

Por fim, largamos, numa manhã de Junho, com o Grilo, e trinta e sete malas 

[...].(QUEIROZ,1996,p.65). 
 

Embora munido de tantos apetrechos, Jacinto chega a Torges apenas com a roupa do 

corpo. Grilo não conseguiu chegar com as malas, e, por um erro de comunicação entre Jacinto 

e um encarregado pela reforma da casa em Torges, Jacinto encontrou o solar com o telhado 

quebrado, torneiras também quebradas; comeu da comida do caseiro; e, junto com Zé 

Fernandes, dormiu no chão, vestido com a roupa da criadagem e sem nenhum conforto. 

O conto “Civilização” é considerado um embrião do romance A cidade e as serras 

(1901), obra póstuma e análoga ao conto “Civilização”, por compartilharem tessituras 

parecidas, tendo um narrador nomeado de Zé Fernandes, como em “Civilização”. É ele quem 

descreve as peripécias de homem civilizado praticadas por Jacinto, com a diferença que o 

Jacinto do romance vive na França e vai ao encontro do ambiente natural, sinônimo de paz, 

tendo o encontro consigo mesmo a partir da afinidade intrínseca entre a natureza ambiental e a 

natureza humana. Dentro dessa perspectiva analítica, interpretando o conto e o romance, em 

seu estudo sobre as respectivas obras, Reis (2000, p. 73-4) discorre: 

 

[...] preparado por um conto precisamente intitulado “Civilização”, o romance 

em causa articula estreitamente a civilização material. Os instrumentos e as 

técnicas de que essa sociedade dispõe parecem, pois, capazes de assegurar 

uma felicidade que o homem não civilizado desconhece. Por isso Jacinto diz a 

Zé Fernandes: “Claro é portanto, que nos devemos cercar de Civilização nas 

máximas proporções para gozar nas máximas proporções as vantagem de 

viver”. A experiência vem, contudo, revelar, a um Jacinto progressivamente 

afetado pelo tédio, que a civilização material encerra defeitos e excessos que 

motivam a busca de outra espécie de felicidade: a que é assegurada pela 

autenticidade da natureza, cultivada com um equilíbrio e com uma serenidade 

de espírito que a cidade supostamente civilizada não garante. 

 

A partir da citação acima, nota-se que o desfecho da trama do romance de Jacinto é 

bem parecido com o da história de Jacinto em “Civilização”. Ambos, aficionados por 

consumir, fanáticos com os avanços trazidos pelo progresso, mas infelizes e entediados, os 
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jacintos vão encontrar a felicidade junto à natureza. Essa dicotomia campo/cidade que aparece 

na obra de Eça não busca eximir o campo de problemas, tampouco condenar a cidade e os 

avanços. O interesse do autor é demonstrar que há possibilidade de um equilíbrio entre a 

civilização e a natureza. Não necessariamente o homem necessita ser um alienado para 

usufruir do progresso.  

Nessa dicotomia campo/cidade, Jacinto redescobre-se, ou seja, passa a valorizar as 

coisas mais simples e passa a desfrutar de uma vida com sentido, na qual o tédio cede lugar à 

paz. Isso não significa dizer que Jacinto estará isento de alguma situação desconfortável, mas 

nada que seja comparável à sua vida aborrecida de homem “supercivilizado”. O que podemos 

confabular enquanto análise, tanto do conto quanto do romance, é que a civilização material, 

separada de uma civilização intelectual consciente, capaz de frear ações e atitudes exageradas, 

leva o sujeito a individualizar-se, a não medir seus atos e consequências, tornando-se um ser 

ignorante, dotado até mesmo de certa estupidez, pois sua alienação pelo ter em detrimento do 

ser não o deixa perceber as coisas que realmente podem dar verdadeiro sentido à vida. 

Reforçamos essas ideias à luz dos pensamentos de Carlos Reis (2000), que conclui: 

 

[...] “Por uma conclusão bem natural a ideia de civilização, para Jacinto, não 

se separava da imagem da Cidade, uma  ,com todos os seus vastos órgãos 

funcionando poderosamente”, é contra essa imagem da cidade que 

progressivamente se vai pronunciando Zé Fernandes, à medida que observa 

no amigo os sintomas de uma doença anímica provocada pelos excessos da 

civilização urbana: “porque o Homem pensa ter na Cidade a base da 

grandeza e só nela tem a fonte de toda miséria”. Nesse contexto as Serras 

(campo) surgem como lugar de regeneração existencial, vivida ainda assim, 

de forma não isenta de problemas. 

 

Como vimos acima, Jacinto, tanto no conto quanto no romance, é levado ao ambiente 

campestre para revigorar-se e romper uma crise existencial que poderia ser sanada quando 

tem um encontro consigo mesmo e passa a perceber-se. Levando essas considerações para um 

plano maior, e tendo em vista que Jacinto representa uma coletividade, pode-se interpretar que 

a intenção do autor poderia ser evocar Portugal a buscar o progresso a partir do seu interior, e 

não se espelhar talvez em outras nações que viviam estruturadas de formas diferentes da sua, 

mas buscar dentro da própria nação o ponto de partida para o progresso. Tanto no conto 

quanto no romance, cidade/serras, civilização/Torges podem caracterizar-se como dois 

portugais diferentes, lado a lado: o campo, representando a tradição, a manufatura; e a 

civilização, a cidade, como representante da modernidade.  
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A modernidade pode tranquilamente penetrar e viver em equilíbrio com o antigo e o 

tradicional, de forma harmônica e ponderada. Nessa perspectiva, El Fahl (2012, p. 90) 

interpreta: 

 

Eça deseja um Portugal que abrigue as tradições campesinas, embora 

modernizado já que os dois espaços passam pela mesma necessidade de 

reinvenção, podemos afirmar que Eça deseja escrever um Portugal contra 

dois excessos: o campo atrasado e o do progresso supercivilizado. 

 

A crítica feita pelo autor, relatada na citação acima, pode ser analisada desde a 

arrumação das bagagens de Jacinto até a sua estalagem em Torges. Desprovido delas, a 

princípio Jacinto passa por certo desconforto, que poderia ser entendido como uma adaptação, 

a qual nem sempre pode ser fácil. Uma reeducação, mudança de costumes poderia ser 

trabalhosa, difícil, mas Jacinto passou a aceitá-la e a entender que não necessariamente 

necessitava de toda a parafernália que estava acostumado a ter, apenas para satisfazer um 

fetiche. Vejamos, na narrativa de Zé Fernandes, o quanto Jacinto tentou não se render a 

tornar-se um homem livre da alienação que vinha sofrendo: 

 

Através das janelas desvidraçadas, por onde se avistavam copas de arvoredos 

e as serras azuis de além-rio, o ar entrava montesino e largo, circulando 

plenamente como em um eirado, com aromas de pinheiro bravo. E, lá de 

baixo, dos vales, subia desgarrada e triste, uma voz de pegureiro cantando. 

Jacinto balbuciou: “É horroroso!” Eu murmurei: “É campestre” (QUEIROZ, 

1996, p. 72). 

 

Por ora, além do contato com a natureza, que agradou muito a Jacinto, tudo lhe parecia 

estranho, afinal suas bagagens, seus itens inseparáveis, frutos da civilização, ficaram para trás. 

Um simples canto o incomoda, mas Zé Fernandes, com apenas uma palavra, deixa 

subentendido que não se trata de bonito ou feio; é diferente. O ambiente é que não é igual ao 

da cidade, no entanto nada será igual, ou seja, tratava-se de uma questão de adaptação. Já que 

estavam no campo, teriam como recursos o que o campo lhes oferecia, os cantos entoados 

pelos seres campestres. Não demorou muito e Zé Fernandes já começava a perceber o 

encantamento de Jacinto pela natureza, observando estrelas, fazendo elogios à comida caseira 

e simples, feita da maneira mais artesanal possível. Então Zé Fernandes faz um diagnóstico da 

vida citadina e dos males e privações que ela vinha causando ao seu amigo. Vale salientar que 

Jacinto, depois da chegada a Torges, abandonou os bocejos e a expressão “Que maçada!”. 

Vejamos como Zé Fernandes descreve a cidade: 
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Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade nunca se olham os astros por 

causa dos candeeiros – que os ofuscam: e nunca se entra por isso numa 

completa comunhão com o universo. O homem nas capitais pertence à sua 

casa, ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo 

o isola e o separa da restante natureza – os prédios obstrutores de seis 

andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama 

encarceradora da vida urbana... Mas que diferença, num cimo de monte com 

Torges. (QUEIROZ, 1996, p. 77). 

 

Zé Fernandes percebe que o encontro de Jacinto com a natureza foi importante para 

seu processo de libertação, pois, embora abastado, Jacinto vivia aprisionado à sua condição de 

homem partícipe de uma sociedade que, no dinamismo do seu processo civilizatório, acaba 

por tornar as pessoas solitárias, isoladas e excluídas, seja por possuir muito dinheiro, como 

Jacinto, seja por não possuir nada. Pessoas de pouca renda, trabalhadores e todas as pessoas 

que não têm uma renda satisfatória, que supra suas necessidades e fetiches, tornam-se 

escravos dos seus desejos, ainda que estejam em classes sociais distintas. 

Jacinto experimenta uma nova fase da sua vida. Suas expressões faciais, gestuais e de 

fala são outras. Jacinto se permite dizer: “Que beleza!”. E o riso passa a ser uma expressão 

costumeira no rosto de Jacinto, que resolve viver em Torges. Ele já não mais tem interesse em 

ler filósofos pessimistas, que são substituídos por leituras reflexivas, como a história de Buda. 

Esse novo estado de espírito de Jacinto é observado por El Fahl (2012, p. 118) na seguinte 

constatação: 

 

O riso simboliza mais um aspecto de constatação de restabelecimento do 

interesse de Jacinto pela vida. O conto gradativamente enumera essa 

recuperação da personagem, evidente no gosto pelo sono no apetite na sede, 

no prazer pelo trabalho e finalmente no humor: Jacinto abandona a doença 

finissecular ao superar seu enfado. (EL FAHL, 2012, p. 118). 

 

Jacinto passa a viver lado a lado com a tecnologia, e não em função dela. Ele entende 

que o ser humano necessita relacionar-se com outros seres humanos de forma mais próxima. 

Com a natureza, as tecnologias são abolidas por Eça na vida da personagem? Não, ele apenas 

provoca a reflexão de que é possível viver uma vida apoiada nas tecnologias consumindo de 

forma consciente, sem que seja necessário desprezar o que já se tem. No caso de Jacinto e do 

conto, o homem não é necessariamente obrigado a fundir-se com a máquina para usufruir do 

progresso. 

Mesmo que algumas evidências tentem mostrar que Eça dirigia seu discurso como 

crítica a Portugal, esse processo de reificação do homem ocidental trazido pelas modernidades 
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vivido no século XIX e que incomodava o escritor na época do conto “Civilização” nos leva a 

repensar nossas práticas enquanto cidadãos consumidores e enquanto pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Levando em consideração a relevância das obras de José Maria Eça de Queiroz para os 

vários campos de conhecimento, estudamos, neste trabalho monográfico, o conto 

“Civilização”, por entender sua importância como um todo, no que se diz respeito a sua 

estética, narrativa, conteúdo, e também como leitura de entretenimento, entre outros aspectos. 

O que pesou na escolha desse conto como objeto de estudo foi, principalmente, o seu papel 

provocador de reflexão e instrumento de crítica social, assim como sua característica 

atemporal. 

O exagero compulsivo em adquirir tecnologias a todo tempo faz de Jacinto, o 

protagonista do conto, um homem além do seu tempo, pois, em pleno século XIX, o conto 

“Civilização” traz em sua narrativa elementos que podem ser considerados intrínsecos a 

muitas sociedades modernas, que, apesar de conviverem com o capitalismo e a 

industrialização há séculos, talvez não tenham aprendido a conviver de maneira ordenada com 

esses sistemas. Os efeitos disso podem ser comprovados pelos danos causados ao meio 

ambiente; também pelas pessoas que se individualizam muitas vezes não propositalmente, 

mas para atender à dinâmica da vida do sujeito pós-moderno.  

Muitas pessoas são obrigadas a isolar-se por conta de suas ocupações e deixam de 

usufruir o que a natureza tem a lhes oferecer. Eça de Queiroz, por meio do seu conto 

“Civilização”, provoca-nos a refletir sobre nossas práticas enquanto indivíduos. Jacinto 

tornou-se um ser alienado que, embora vivesse confortavelmente, não sentia nenhum prazer 

pela vida. Essa situação acomete inúmeras pessoas na contemporaneidade, pois o homem 

reificado, consumista, nem sempre consegue resistir ao fetiche da mercadoria, mesmo que 

esta não seja algo necessário. Eça de Queiroz tece em sua narrativa, com alto teor crítico e 

irônico, o desejo de provocar a nação portuguesa a refletir e a repensar suas práticas, em 

busca do resgate do bom senso e da reestruturação de uma consciência coletiva. Nós, 

enquanto acadêmicos, buscamos analisar sua obra com o intuito de disseminar o legado 

deixado por esse escritor em forma de pesquisa, buscando provocar e esclarecer, por meio 

dela, o processo de reificação do homem à luz da obra de Eça de Queiroz. 
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