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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 

 

A obra de Eça de Queirós, bem como a obra de Honoré de Balzac têm sido objecto 

dos mais variados estudos por parte de críticos, que anseiam analisar e compreender a 

mestria que caracteriza cada um destes escritores. Vários ensaios revelam a existência de 

analogias entre algumas obras dos dois autores, levando a crer que Eça de Queirós terá 

copiado ou procurado inspiração em certas obras do romancista francês. Uma das obras 

apontadas como sendo de inspiração balzaquiana é A Capital, considerada, por muitos, uma 

imitação de Illusions Perdues. 

 

Na expectativa de podermos contribuir, com algo de novo, perante os estudos já 

realizados, propomo-nos comparar A Capital e Illusions Perdues, pois em ambas surge um 

tema que nos interessa particularmente: o dandismo.  

O objectivo principal deste trabalho consiste, pois, em analisar a forma como se 

movimentam, nas duas obras, as personagens dândis, nomeadamente os heróis, e verificar 

se, também a este nível, Eça de Queirós se inspirou em Illusions Perdues para escrever A 

Capital. 

 

Antes de procedermos à análise das duas obras, tentaremos dar uma definição de 

dandismo, apresentando as respectivas características. Esperamos, deste modo, facilitar a 

compreensão deste fenómeno histórico e mítico, surgido em Inglaterra, no início do século 

XIX. Esta filosofia, que primava pelo culto da elegância, rapidamente se estendeu a outros 

países, nomeadamente a França, tendo sido adoptado por muitos, inclusivamente alguns 

escritores, que imediatamente povoam as respectivas obras com personagens dândis. O 

dandismo adquire, deste modo, uma dimensão literária, à qual Eça de Queirós e Balzac não 
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foram alheios, como teremos oportunidade de verificar ao longo da segunda parte do 

trabalho. 

 

Tendo em conta que o nosso objectivo consiste em comparar A Capital e Illusions 

Perdues, sobre as quais já existem vários estudos, que assinalam a existência de várias 

analogias, não poderíamos deixar de apresentar, embora de forma suscita, as conclusões 

que esses estudos revelam, pois facilitarão a compreensão do nosso trabalho.  

Praticamente, todas as conclusões apostam na tese da imitação, isto é, Eça terá 

copiado Balzac, o seu mestre - como ele próprio o apelidava. A diferença de opiniões 

verifica-se, sobretudo, no que toca ao grau de imitação, ou seja, alguns pareceres referem-

se a uma imitação a nível dos temas, de correspondência de personagens, de certos 

pormenores; outros dão conta de uma imitação mais intensa, colocando lado a lado frases 

d`A Capital e de Illusions Perdues, a fim de mostrar que Eça, em algumas situações, se terá 

limitado a traduzir o texto de Balzac. 

 

Na segunda parte deste trabalho, tentaremos determinar quais as características do 

dandismo presentes nas obras em apreço, com o intuito de apurarmos quais as semelhanças 

e/ou as diferenças existentes.  

Numa primeira fase, procuramos apontar semelhanças e diferenças existentes entre 

o herói d`A Capital, Artur Corvelo, e Lucien Chardron/Rubempré, herói de Illusions 

Perdues, tendo em conta as ilusões que cada uma apresentava, relativamente ao futuro. 

Tentaremos mostrar, também, que o facto de os dois poetas terem criado expectativas 

demasiado altas, acabará por conduzi-los ao insucesso. Revelaremos, ainda, como as 

ilusões se transformam em desilusões sucessivas. 

  

Seguidamente, procuramos fazer a caracterização dos heróis (embora possamos 

servir-nos também de outras personagens dândis, sempre que se justifique) de ambas as 

obras, tendo por base a filosofia dândi. Tendo em conta que a aparência constituía a 

principal preocupação do dândi, começaremos por fazer referência ao vestuário que 

envergavam, bem como à importância que lhe conferiam. Visto que os acessórios também 

desempenhavam um papel preponderante, para que o dândi se apresentasse em todo o seu 
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esplendor, a fim de se impor à sociedade, analisaremos de que forma surgem n`A Capital e 

em Illusions Perdues. Atento a todos os pormenores relacionados com a aparência, o dândi 

não poderia descurar o cabelo. Analisaremos, por isso, se tais cuidados são revelados pelas 

personagens dândis, que surgem em ambas obras. No que concerne à aparência, 

finalizaremos, apontando os traços de feminilidade que os heróis apresentam, bem como a 

importância que eles representam para o desenvolvimento da diegese. 

 

 

Tentar entender a filosofia dândi, implica fazer uma análise das actividades que este 

realizava. Veremos, posteriormente, se os dois heróis, no que respeita às actividades 

realizadas, também se encaixam no perfil dândi. Analisaremos, nomeadamente, o tempo 

disponibilizado à toilette, às refeições, normalmente requintadas, sem esquecer os 

divertimentos.  

 

Continuaremos, referindo-nos às relações amorosas que os dois poetas mantêm, 

tentando averiguar se ambos seguem a tradição dândi, isto é, preferência por mulheres mais 

velhas, com elevada posição social, intenção de melhorar a situação económica à custa da 

mulher, total repúdio pelo casamento e uma certa inclinação para se relacionar com 

mulheres fatais, por vezes, de reputação duvidosa. 

 

Abordaremos, ainda, a situação económica do dândi que, normalmente, alterna entre 

riqueza e miséria. Analisaremos o comportamento dos dois heróis, quando confrontados 

com a ausência ou a abundância de dinheiro. Mostraremos, também, a incapacidade que 

revelam para administrar as respectivas finanças. 

 

Segundo a tradição, quando confrontado com situações para as quais não obtém 

solução, o dândi prefere ser ele próprio a acabar com o sofrimento, decidindo-se pelo 

suicídio. Contudo, este acto, que normalmente não se concretiza, acaba por se transformar 

em indiferença pela vida.  

Por último, observaremos se Eça e Balzac reservaram a Artur e a Lucien o 

tradicional destino consagrado ao dândi. 
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1– DANDISMO – TENTATIVA DE DEFINIÇÃO 
 

 
 

«Comme tant d`autres 

mouvements qui se situent en marge 

de la société pour la dénoncer en 

même temps que la faire rêver – ainsi 

du libertinage du XVIIIème siècle ou 

mouvement hippy des années 

soixante- le dandysme intéresse donc 

autant l`histoire que la littérature.» 

Petit Dictionnaire du Dandy, op. cit, 

pág. 11. 

 
 
 

Analisar ou tentar definir o fenómeno do dandismo não nos parece tarefa fácil, pois 

ainda antes de conseguirmos obter tal definição, somos confrontados com a existência de 

dois tipos de dandismo: histórico e mítico. Tendo em conta a definição de histórico e de 

mítico, pareceu-nos tratar-se de algo incompatível, uma vez que as duas palavras se 

contradizem. Percebemos, no entanto, que teria havido um fenómeno real, sendo possível 

comprovar a sua existência através de dados históricos – dandismo histórico. Na sequência 

da leitura de uma obra de Emilien Carassus, obtivemos o esclarecimento relativamente ao 

dandismo mítico: 

              «Le dandy fut d`abort un type historiquement situé et, comme tel limité par sa configuration 

anecdotique. Mail il existe aussi une sorte de dandysme idéal, une conception imaginaire et 

d`ailleurs variable du dandisme à laquelle chaque dandy réel est en partie redevable de sa 

domination magique, mais qu`aucun ne saurait pleinement incarner.»1 

                                                 
1 Emilien Carassus, Le Mythe du Dandy, Paris, Librairie Armand Colin, 1971, pág. 15. 
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No que respeita ao dandismo, compreendemos, imediatamente, que as palavras 

histórico e mítico, apesar da incompatibilidade no que respeita ao sentido, não poderiam 

dissociar-se, uma vez que se encontram intimamente ligadas. Homens reais, possíveis de 

identificar, quer no tempo, quer no espaço, impulsionam um modo de vida, regido por 

determinadas leis2, como teremos oportunidade de ver mais adiante. Paralelamente, esses 

mesmos homens não se coíbem em alterar essa filosofia de vida, adaptando-a aos seus 

gostos e sonhos. Então, embora mantendo sempre as características-base, ao deixar-se levar 

pelos seus gostos e preferências, cada dândi cria o seu próprio dandismo? Não obtivemos, 

ainda, resposta para esta questão, mas já percebemos que não nos será possível apresentar 

uma definição de dandismo restrita, isto é, uma definição exacta, pois o dandismo foi 

vivido de forma diferente por cada um dos seus impulsionadores e seguidores. Este 

fenómeno estendeu-se, posteriormente, à literatura. Muitos escritores, através das 

personagens dos seus livros, dão-nos a conhecer, de forma bastante pormenorizada, o 

dandismo e, muitos deles, acabam por adoptá-lo como filosofia de vida: 

            «(…) n`y a-t-il pas en réalité un dandysme mais des dandysmes. Pas plus qu`il n`y a d`un 

côté des dandys historiques et de l`autre des œuvres dandys, mais, en revanche, des dandys 

qui se confondent avec leurs œuvres et des œuvres qui réagissent à leur tour sur des 

dandys.»3 

 

 

1.1 – PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Historicamente, o dandismo é um fenómeno tipicamente inglês, surgido na 1ª 

metade do séc. XIX: 

            «Le dandysme a surgi au début du siècle qui allait être celui de Victoria. Il était une forme 

de la résistance, de la rébellion contre les bouleversements en voie de s`accomplir : il était 

la frivolité dans un siècle qui se voulait rigoriste, l`habit de couleur narguant l`habit noir, 

l`oisiveté dans une nation au travail, l`art de vivre contre l`art de s`enrichir.» 4 

                                                 
2 Cf., «Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois,  a des lois rigoureuses (…).», Charles 
Baudelaire, Le dandy, in Œuvres Complètes, Ed. du Seuil, Paris, 1968, pág. 559. 
3 Giuseppe  Scaraffia, Petit Dictionnaire du Dandy, traduit et présenté par Henriette Levillain, Editions Sand, 
1988, pág. 12. 
4 Maud Sacquard de Balleroche, Du Dandy au Play Boy, Paris, Editions Mondiales, 1964, pág. 20.   
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As transformações operadas pela industrialização e o consequente desenvolvimento 

social e liberal colocam em relevo uma sociedade burguesa, marcada pelo rigor e pelo 

trabalho, que visava o igualitarismo e enriquecer rapidamente. Contrapondo-se a estes 

valores burgueses e enaltecendo alguns ideais aristocráticos, colocando o culto da elegância 

como objectivo principal da sua existência, surge o dândi. 

              « (...) le dandy est le produit d`une époque, d`un pays et d` une société donnés, qu`il a 

contracté une allergie à la bourgeoisie et revendique le droit à la différence.»5   

                                                                                                                                                                                          

Vários foram os ilustres6 que se associaram a este modo de vida:  

              «le culte du beau – c`est à dire du gratuit – jusque dans le moindre détail, ou plutôt l`idée 

qu`en matière de beau rien n`est détail.»7 

 

Durante os primeiros vinte e cinco anos, o dandismo foi um fenómeno 

essencialmente inglês, liderado por George Bryan Brummel, alargando-se, posteriormente, 

a outros locais8, sobretudo a França: 

              «En ce début XIX ème siècle, une vague montante d`anglomanie déferle sur la France,    

apportant toute une flotte lexicale qui s`installera sur un terrain favorable. Les longues 

colonnes d`un dictionnaire franglais seraient nécessaires pour énumérer les envahisseurs, 

dans le domaine du sport et des courses de chevaux.»9 

 

A Inglaterra e a França foram os países onde o fenómeno do dandismo foi mais 

notório. Obviamente, os dândis ingleses serviram de exemplo aos franceses que quiseram 

seguir esta filosofia. Contudo, foram sempre apontadas algumas diferenças entre os dândis 

destes dois países, sobretudo no que concerne à forma como pronunciavam determinadas 

palavras e ao gosto pelos cavalos10. Emilien Carassus considera que as diferenças, entre os 

                                                 
5 Petit Dictionnaire du Dandy. op. cit. pág. 12. 
6 Os dândis mais célebres foram: Charles Baudelaire, considerado o maior teorizador do dandismo, Barbey 
d`Aurevilly, Oscar  Wilde, Le Comte d`Orsay, Robert Montesquiou, Disraeli, Delacroi, Byron, Gautier, entre 
outros. 
7 Petit Dictionnaire du Dandy. op. cit. pág. 12.  
8 Cf., «Pendant les ving-cinq premières années le dandysme reste essenciellement anglais, puis il acclimate 
sur le continent, òu il prend des formes nouvelles, en même temps qu`il accquiert, grâce à ses théoriciens, une 
plus profonde signification.», Le Mythe du Dandy,  op.cit., p.22. 
9 Idem, pág. 25. 
10 Cf., «Vers la fin du XVIII ème siècle, sans négliger les fantaisies de la prononciation, on préfère se 
distinguer par les chevaux : Lord Barrymore, Lord Selton et Sir John Lade conduisent des magnifiques 
voitures et créent le Four in hand club.», Du Dandy au Play Boy, op. cit., p.26. 
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dândis ingleses e franceses, eram também visíveis ao nível da convivência com os demais: 

              « (...) la plupart des dandys parisiens, (...) offrent une image plus souriante, plus détendue 

que ne faisaient leurs prédécesseurs anglicisés. Avec un égal souci de tenue et de 

distinction, ils se montrent moins rudes, plus affables. Ils cherchent toujours surprendre, 

beaucoup moins à déplaire.»11 

 

Parece-nos importante referir outra opinião completamente distinta da apresentada 

anteriormente que aponta os dândis franceses como mais dominadores do que os dândis 

ingleses, manifestando-se contra qualquer tipo de progresso e visando a criação de uma 

nova aristocracia, para substituir aqueles que haviam sido assassinados a mando de Luís 

XVIII: 

              «En France, (…), après la Révolution, le dandy visera à créer, de chic, une aristocratie 

nouvelle ; le Merveilleux du Directoire, l`aïeul grinçant et grimaçant du dandy, entend 

prendre la place de l`aristocratie guillotiné ou émigré et se passer de naissance pour 

conduire la vie élégante et donner le ton.»12 

 

 Em França, só a partir do período denominado Restauração, é possível assistir à 

expansão do dandismo. Só nesta altura se verificou a queda da aristocracia do Antigo 

Regime e a ascensão da burguesia. O dândi aproveita o facto de os privilégios de nascença 

terem diminuído de importância para mostrar as suas qualidades e aproximar-se da 

fragilizada aristocracia. Sem qualquer título de nobreza, o dândi tentava aproximar-se 

daqueles que o possuíam e, por vezes, conseguia até obter o seu próprio título. 

Apesar da dificuldade em definir dandismo13, muitos foram aqueles que o tentaram 

fazer. Têm surgido as mais variadas definições e praticamente todas elas apresentam algo 

em comum, apontando os dândis como seres apreciadores da suprema elegância: 

            «(...) le dandy n`eut d`autre intérêt que sa suprême élégance. Le dictionnaire Robert ne dit 

rien de plus : Homme qui se pique d`une extrême élégance dans sa mise et ses manières.»14 

 

                                                 
11 Le Mythe du Dandy,  op.cit., pág.23. 
12 Du Dandy au Play Boy, op. cit. pág. 22. 
13 Cf., «Le dandysme est un de ces termes en «isme» submergé de définitions et cependant indéfinissable. », 
Emilien Carassus, op. Cit., p.7.  Le dandysme est presque aussi difficile à décrire qu`à définir.», Barbey 
d`Aurevilly, Du Dandysme et de George Brummell, édition présentée et annotée par Marie-Christine Natta, 
«L`atelier du XIXe siècle», Plein Chant, 1989,  pág. 98. 
14 Le Mythe du Dandy,  op.cit., pág.6. 
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Esta elegância manifesta-se, sobretudo, através do vestuário e da forma de estar perante a 

sociedade. Citando Maud Sacquard de Belleroche, a Academia Francesa considera que : 

            «(…) le dandy est un homme qui se pique d´une suprême élégance dans sa toilette et dans 

ses manières».15 

 

Pensamos que através destas definições, o dândi é reduzido à figura de um 

manequim16, alguém que só se interessa pela aparência, pelo supérfluo, sem grande 

interesse, portanto. Obviamente, são definições muito redutoras, onde não se incluem todos 

os dândis. Por exemplo, Baudelaire vê no dandismo algo mais profundo do que a toilette:  

               «Le dandysme  n`est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le 

croire, un goût immodéré de la toilette et de l`élégance matérielle. Ces choses ne sont que 

pour le parfait dandy qu`un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit.»17 

 

Também Barbey d`Aurevilly se insurgiu contra as estas definições, tentando mostrar 

que, apesar da importância conferida à toilette, os seguidores do dandismo não se 

limitavam a desfilar para mostrar o seu vestuário. Para lá da aparência, havia a vertente 

humana, social e espiritual a ter em conta:  

              «(…) le dandysme c`est cela aussi, mais c`est bien davantage. C`est toute une manière 

d`être, et l`on n`est pas seulement que par le côté matériellement visible.»18 

 

Ainda a respeito da aparência do dândi, Henriette Levillan dá-nos a conhecer a 

opinião de Eduard Bulwer Lytton19: 

            «(…) un dandy n`est pas seulement un homme qui se met bien; on peut être un dandy 

quoique fort négligé dans sa toilette.»20 

 

Temos, portanto, a toilette renegada para um plano inferior, eliminando, assim, a ideia de 

                                                 
15 Du Dandy au Play Boy, op. cit. pág. 18. 
16 Balzac, também ele um dândi , em Traité de la vie élégante defende que : «En se faisant dandy , un homme 
devient un meuble de boudoir, un mannequin extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur 
un canapé, qui mord ou tète habilement le bout de sa canne, mais un être pensant ... jamais !», Bibliopolis, 
Paris, 1911, p. 74 . 
17 Baudelaire,Le dandy,in Oeuvres complètes, op. cit. pág.559. 
18 Du Dandy au Play Boy, op. cit. pág. 18. 
19 Edward Bulwer (1803-73). Após a conclusão dos estudos, em 1825, viaja pela França e aí conhece os 
aristocratas, nomeadamente nos salões parisienses. 
20 Henriette Levillain, L`esprit Dandy de Brummell à Baudelaire, Librairie José Corti, Paris, 1991, pág. 29. 
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que o dândi se distinguia pela sua aparência. 

É óbvio que as definições não se esgotam aqui. Deparamo-nos com outras, mas 

praticamente todas nos remetem para um gosto, algo exagerado, por vezes até ridículo, pela 

aparência.  

Na maior parte dos casos, os dândis são também apontados como pessoas que 

querem fazer-se passar por outras, isto é, querem parecer aquilo que na realidade não são: 

membros da alta aristocracia e detentores de grandes fortunas. Efectivamente, a maioria dos 

dândis não descende de famílias nobres e a fortuna tem tendência a escassear. Perante a 

sociedade, para desviar as atenções destes dois problemas, o dândi opta por colocar em 

evidência a sua aparência: 

              « (...) il est parti à la conquête de la société aristocratique, en donnant au paraître toute 

l`importance qu`avait jusque ici l`être : être né, être riche. Toute la stratégie du dandy 

consiste donc,(...), à provoquer chez autrui dans tous les lieux, usages et rites sociaux, un 

déplacement du regard des moyens aux effets et, en conséquence rétroactive, à faire oublier 

l`absence de moyens.»21 

 

Veja-se que, mais uma vez, nos referimos à aparência, o que reforça a ideia de que a 

toilette, o vestuário eram fundamentais, para que o dândi pudesse apropriar-se dos lugares 

frequentados pela sociedade mais elegante: os mais belos locais, os melhores restaurantes, o 

teatro e a ópera. Assistir às corridas de cavalos e as idas frequentes aos melhores alfaiates 

eram também duas actividades bastante apreciadas pelo dândi. O vestuário constituía uma 

forma de se distinguir na sociedade e de sair do anonimato: 

            «Son opposition à l`uniformité et à l`utilitarisme social, le dandy la signifie d`abord par son 

vêtement. Signe privilégié, immédiatement reconnaissable, dans le silence même : par lui le 

dandy sort de l`anonymat, se montre à  autrui en tant que dandy.»22 
 

O vestuário, durante o dia, variava de acordo com as ocupações que o dândi levava a cabo: 

              « (...) le dandisme implique un cérémonial et ce cérémonial implique des variations selon 

les moments de la journée et, par conséquent, selon les occupations supposées du dandy.»23 

 

                                                 
21 Idem, pág. 9. 
22 Le Mythe du Dandy,  op.cit., pág. 97. 
23 Idem, pág. 100 
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Normalmente, o dândi exibia uma toilette durante o dia e à noite optava por outra: 

             «Le matin on porte la botte allemande avec le pantalon par dessus, ou la culotte de daim 

avec la botte à revers, tandis que l`habit du soir exige le pantalon au-dessus de la cheville, 

laissant voir le bas brodé.»24 

 

Emilien Carassus, em Le Mythe du Dandy, descreve, pormenorizadamente, o dia-a-

dia de um dândi: 

              «L`homme vraiment qualifié en matière de dandysme se lève entre 9 h  et 9h30. Comptons 

que sa toilette va absorber plus que deux heures : l`ordonnance des cheveux et les plis de sa 

cravate exigent, à eux seuls, de longues et savantes recherches. Déjeuner. Après le déjeuner 

notre dandy va chez Drake, voir les chevaux (...).Donc notre dandy suivi de son jockey, de 

son tigre, caracole prudemment sur son hague  dans les allés du Bois, à moins qu`il ne 

conduise son cabriolet aux Champs-Elysées. Il a  pu aussi, pour se distraire, flâner quelque 

temps aux Tuileries, et lorgner insolement  des jolies passantes. En fin d`après-midi son 

tilbury parade sur le boulevard : c`est l`heure où on va dîner –très tôt – au Café de Paris ou 

au Tortoni. Après une soirée de visites ou d`opéra, on supera au Café Riche ou au Café 

Hardy, lieux interdits aux vulgaires bourgeois puisqu`il faut «être riche pour dîner au Café 

Hardy, et hardy pour dîner au Café Riche.»25 

 

Sublinhámos as palavras e/ou expressões que são essências, a nosso ver, para se perceber 

como o dândi ocupava o seu tempo e quais os locais que frequentava. Assim, é possível 

verificar o quanto a aparência era importante, pois o dândi conferia-lhe grande parte do seu 

tempo. Refeições levadas a cabo nos melhores restaurantes, passeios, presença nas corridas 

de cavalos, idas à ópera ou ao teatro e visitas ocupavam o seu dia-a-dia. As actividades 

anteriormente enumeradas demonstram que o dândi não exercia qualquer profissão, 

vivendo na ociosidade: 

            «Le dandy est un oisif : tout le démontre ; ses habits valent pour la fête, la cérémonie ou le 

sport, ses mains ne sauraient étreindre la rugueuse réalité. Et le temps ? La vie du dandy se 

passe dans un cérémonial rituel d`activités fort absorbantes dont il serait non seulement 

déplacé mais malaise de détourner une heure pour la  consacrer à une occupation utilitaire. 

                                                 
24 Ibidem, pág. 100. 
25 Idem, pág. 23 (o sublinhado é nosso). 
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Un aristocrate travaille-t-il ?»26 

 

Realmente, um aristocrata não trabalha, porque é detentor de uma fortuna que lhe 

permite viver dos rendimentos. E o dândi? Sem trabalhar e sem auferir de rendas, como 

obtém o dinheiro que necessita para viver? Qual a proveniência do dinheiro que o dândi 

gastava? Não sabendo poupar, pois era um consumidor compulsivo, incapaz de acumular 

riqueza, o dândi vivia com permanente insuficiência de dinheiro e com dívidas. O facto de 

ter dívidas não constituía, no entanto, qualquer tipo de problema para o dândi. Motivo de 

preocupação seria, por exemplo, um jantar mal organizado, um gesto mais impulsivo, mas 

nunca as dívidas: 

            «Pour Brummell, le mal n`est pas de laisser des dettes impayées, mais une négligence 

vestimentaire, une maladresse, un mouvement trop spontané ou trop impulsif. (...) un repas 

mal agencé est certainement erreur plus grave qu`un repas non payé (...).»27 

 

Apesar de ser um gastador insaciável, o dândi considerava que o dinheiro não era 

essencial, era necessário, simplesmente, para satisfazer as suas paixões: 

            «Si j`ai parlé d`argent, c`est parce que l`argent est indispensable aux gens qui se font le culte 

de  leurs passions; mais le dandy n`aspire pas à l`argent comme une chose essentielle; un 

crédit infini pourrait lui suffire; il abandonne cette grossière passion aux mortels 

vulgaires.»28 

 

 Os raros e curtos momentos de estabilidade financeira, permitiam períodos de 

grande esplendor e grandeza, que contrastavam com servidão e miséria, quando a falta de 

dinheiro se fazia sentir. 

Henriette Levillain, no prefácio da sua obra L`esprit Dandy de Brummell à 

Baudelaire, considera que mulheres com uma situação económica favorável eram óptimo 

partido para o dândi, pois através de ligações amorosas conseguia o crédito infinito de que 

tanto precisava, ao mesmo tempo que afirmava a sua inteligência e aumentava a sua glória: 

            «Entrer dans l`aristocratie en empruntant son mode de vie, l`oisiveté, sans posséder des 

rentes qui la légitiment, est un prodigieux tour de force. (...). Brummell joue et a des 

                                                 
26 Idem,  pág. 74. 
27 Idem, pág. 159. 
28 Baudelaire, Le dandy,in Oeuvres complètes, op. cit., pág.599. 
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liaisons, sans doute platoniques, avec de belles duchesses. D`Orsay s`installe  

confortablement en tiers dans le couple Blessington. Ces pactes  tacites ne sont pas, somme 

toute, plus amoraux que les mariages d`intérêt puisque le crédit infini dont jouit le dandy est 

une faveur acquise par sa seule grâce (…).»29 

 

O facto da mulher, por vezes, ser mais velha era também motivo de orgulho.  

No que concerne às relações amorosas, convém referir que o dândi raramente 

optava pelo casamento, já que não era apologista desta forma de união: 

          «Le dandy est contre le mariage. Il refuse que l`amour soit codifié ou réduit aux finalités de 

la procréation.»30 

 

Barbey d`Aurevilly considerava que o dândi era:  

             «(…) d`un sexe intellectuel indécis.»31 

 

Somos levados a crer que a homossexualidade era também tida como uma opção para 

certos dândis. 

A rejeição do casamento, optando por relações pouco duradouras, constituíam um 

entrave à obtenção do título de aristocrata que o dândi tanto ambicionava. Perante as 

constatações anteriores, vemo-nos confrontados com uma questão: tendo em conta que o 

título de aristocrata advinha por nascimento ou por casamento e que a riqueza era herdada 

ou ganha à custa de trabalho, como poderia o dândi obter o título de nobre ou a riqueza de 

que necessitava para viver?  

 Muito há a dizer sobre o fenómeno dandismo e daqueles que o praticaram. Ao 

analisarmos a presença do dandismo nas duas obras em estudo, teremos oportunidade de 

aprofundar este assunto. Queremos, no entanto, transmitir a ideia de diversidade no que 

respeita aos dândis, pois pensamos que não houve um modelo dândi, embora Brummell 

seja apontado como tendo sido o seu inventor e tenha servido de inspiração a muitos: 

            «Il a été l`invention d`un homme qui a voulut donner des leçons à l`aristocratie mais qui 

n`était pour autant un faiseur de disciples. Et cet homme ni beau, ni spirituel mais insolent, 

voir féroce, fut la coqueluche du Tout-Londres et la mascotte d`une partie de la 

                                                 
29 L`esprit Dandy de Brummell à Baudelaire, op. cit. pág. 11. 
30 Petit Dictionnaire du Dandy. op. cit. pág. 71 
31 Jules Barbey d`Aurevilly, Œuvres Romanesques Complètes, v.II. Paris, Pléiade, 1966, pág. 710. 
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bourgeoisie.»32 

 

Parece-nos ter havido um grupo de pessoas, cada uma delas com as próprias 

ideologias, que tinha tendência a criar o seu próprio código de vida, sob a influência, 

nomeadamente, da cultura inglesa. Obviamente, há algo em comum no perfil dos dândis: 

um certo narcisismo, um constante desejo de surpreender, de se mostrar à sociedade, 

através de uma imagem quase mítica que ele tenta impor a essa mesma sociedade. 

 
 
 
1.2 – PERSPECTIVA LITERÁRIA 
 

 
Desencadeado o fenómeno do dandismo, muitos foram aqueles que o fizeram 

emergir como figura literária, tornando-o numa das componentes essenciais do romance do 

século XIX, sobretudo no romance dito de educação. Surge uma nova classe de leitores:  

            «(…) moyenne bourgeoisie, aristocratie déclassée ou provinciale désireuses de s`intégrer au 

«haut du pavé». En quête d`identité, elles trouvent l`une et l`autre à s`identifier au dandy 

qui est, de son côté, un marginal intégré.»33 

 

Muitos homens das letras e alguns dândis sentiram a necessidade de escrever sobre 

este fenómeno: 

              « (...) le dandysme est un object de fascination, un scénario pour les légendes et les récits 

romanesques. Aucun des ancêtres – ou soi-disant ancêtres – des dandys, qu`ils s`appellent 

merveilleux ou incroyables, muscadins ou gandins, n`a jamais suscité de telles résurgences 

de mode, ni une telle littérature.»34 

 

Não só porque o tema lhes suscitava interesse, mas sobretudo porque estavam conscientes 

do sucesso que as obras teriam. Seria uma forma de alcançar a fama e de resolver os 

problemas financeiros que afligiam muitos deles. Por vezes, não é possível distinguir o 

escritor do dândi, pois, em muitos casos, são a mesma pessoa. Vejamos, a este propósito, o 

                                                 
32 L`esprit Dandy de Brummell à Baudelaire, op. cit., contra – capa. 
33 Idem, pág. 19. O objectivo da burguesia consistia em imitar o modo de vida dos dândis que, apesar das suas 
características muito próprias, procuravam integrar-se na alta sociedade. 
34 Le Mythe du Dandy,  op.cit., pág.31. 
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que escreveu Emilien Carrussus :  

              «Le dandysme se développe, et les écrivains qui se targuèrent parfois eux – mêmes d`une 

pointe de dandysme (...).»35 

 

Mais adiante, este autor acrescenta:  

«Ces nouveaux dandys, eux, sont parfois journalistes ; ils font même des livres.»36 

 

Constatamos, portanto, que alguns escritores se aproximam dos dândis, isto é, adoptaram o 

dandismo como filosofia de vida. De uma lista bastante extensa37, tomámos como exemplo 

Eça e Balzac, dois escritores que conferiram ao dandismo uma dimensão literária, dando 

vida a muitas personagens seduzidas por esta utopia romanesca, tal como eles próprios. 

Num capítulo intitulado Le dandy chez Balzac, John C. Prevost escreve : 

             «Jusqu`en 1834 le dandy n`est dans l`oeuvre de cet auteur, qu`un simple élégant ; à partir de 

1835 première année de sa grande vogue, le dandy joue dans l`oeuvre balzacienne un rôle 

beaucoup plus important.»38 
 

Ainda segundo este autor, em França, é nas obras balzaquianas que podemos encontrar os 

dândis mais célebres: 

              «Les plus célèbres dandys de la littérature  française se retrouvent dans l`oeuvre d`Honoré 

de Balzac. A tous les niveaux de la société, Balzac a vu les coeurs et les esprits aveuglés par 

la vanité et la fatuité. Ce fait, il l`a représenté avec Rastignac,  Rubempré, Blondet, (...).»39 

 

No que concerne a Eça de Queirós, sabemos do apreço que tinha pela cultura 

francesa e do interesse que sempre demonstrou pelos escritores de língua francesa 

(nomeadamente Balzac e Flaubert40). No célebre artigo «O francesismo», Eça confessa que: 

              «Sobre as mesas, só havia livros franceses; nas cabeças só rumorejavam ideias francesas. 

                                                 
35 Ibidem, pág. 31. 
36 Idem, pág. 33. 
37 Entre outros: Brummell, Byron, Lady Morgan, Oscar Wilde,, Stendhal, Baudelaire, Barbey,  Disraeli, 
Flaubert, Mérimée, Stendal. 
38 John C. Prevost , Le dandysme en France (1817-1839), Librairie E. DROZ, 1957, p.125. 
39 Idem, pág. 132. 
40 Cf., «Eu procuro filiar-me nestes dois grandes artistas: Balzac et Flaubert. Isto bastará para fazer 
compreender as minhas intenções e a minha estética.», Eça de Queirós, Cartas de Eça de Queiroz, Editorial 
Aviz, 1945, pág. 75. 
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(…) conhecia, como todos os seus amigos, cada romancista, cada poeta francês, não só na 

sua obra, mas na sua vida – nos seus amores, nos seus tiques, e no seu estado de fortuna.»41 

 

Facilmente se entende por que razão este escritor se deixou fascinar pela figura do 

dândi, figura essa tão valorizada no meio intelectual inglês e europeu.   

Nas obras de Eça, os dândis estão representados, por exemplo, em Artur Corvelo, 

João Meirinho, Melchior Cordeiro (personagens de A Capital!), Fradique Mendes (na obra 

intitulada Correspondência de Fradique Mendes), João da Ega (em Os Maias42). 

Com Eça e Balzac, dois dos escritores mais conceituados do séc. XIX, podemos 

penetrar no universo do dandismo e conhecer a sociedade desse século, porque ambos eram 

atentos observadores e passavam para as páginas dos seus livros a descrição do que viam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Obras de Eça de Queiroz, Cartas e Outros Escritos , Edição «Livros do Brasil», (nota final de Helena 
Cidade Moura), pág. 327. 
42 No que respeita às personagens que integram A Capital!, teremos oportunidade de as estudar mais adiante. 
Relativamente a Fradique Mendes, leia-se o que apresentou Isabel Pires de Lima, a propósito de O Dandismo 
de Fradique ou o exercício impossível de um heroísmo decadente : « Fradique Mendes  parece ser  (...) um 
perfeito dândi. Ele é bem o filho rebelde, rebelde na passividade, como é sempre o dândi, de uma sociedade 
aborrecida, construída sobre certezas inabaláveis, que esgotou a capacidade de surpreender e, 
simultaneamente, perdeu, em nome de um utilitarismo grosseiro, a possibilidade de aceder ao natural 
enquanto ele é um vislumbre da perfeição.», Eça e os Maias, Actas do 1º Encontro Internacional de 
Queirosianos, Ed. ASA (2ª ed.), 1991, p.101. 
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 1 – EÇA COPIA BALZAC? 
 
 

Como se sabe, a corrente estético-literária denominada realismo terá surgido em 

França, com Balzac. Em Portugal, é a chamada Geração de 70 (da qual faziam parte 

Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz, entre outros), que 

corporiza as tendências realistas e naturalistas. Para lá da partilha dos ideais estético-

literários, Eça ter-se-á deixado influenciar pela obra do romancista francês. Aliás, é o 

próprio Eça que nos dá conta dessa admiração e influência, numa carta a Silva Pinto, com 

data presumível de 1871: 

              « Balzac, com efeito, é o meu mestre... ele é como Dickens, certamente, o maior criador da 

arte moderna (...).»1 

 

Vários autores defendem que Eça levou essa admiração ao limite, chegando mesmo 

a copiar o artista francês, por vezes de forma subtil, mas, em alguns casos, de forma 

bastante explícita, como por exemplo nas obras que se seguem:O Crime do Padre Amaro 

assemelha-se a Le Curé de Tours; O Primo Basilio a Le Cousin Pons; a criada Júliana (O Primo 

Basilio) a Justine  (Petites Misères de la Vie Conjugale); A Capital! a Illusions Perdues.  

Em 1877, Eça mostra-se interessado em escrever uma série de pequenos romances 

intitulada «Cenas da vida real»:  

              «Eu tenho uma ideia, que penso daria excelente resultado. É uma colecção de pequenos 

romances, não excedendo 180 a 200 páginas, que fosse a pintura da vida em Portugal: 

Lisboa, Porto, províncias, políticos, negociantes, fidalgos, jogadores, advogados, médicos, 

todas as classes, todos os costumes, entrariam nessa galeria.»2 

 

Como se pode ler, ambicionava retratar a sociedade portuguesa, todas as classes sem 

excepção. Pretendia, ainda, que cada romance tivesse o seu próprio título e que as 

                                                 
1 Eça de Queirós, Cartas de Eça de Queiroz, Editorial Aviz, 1945, pág. 75. 
2 Carta enviada ao editor Chardron, a 5 de Outubro de 1877, citada por José Maria d`Eça de Queiroz, Os 
últimos inéditos de Eça de Queiroz. Introdução a A Capital, Porto, 1925, pág. XI. 
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personagens circulassem de umas novelas para as outras. 

 Em 1842, Balzac havia iniciado um projecto grandioso, a que daria o nome de «La 

Comédie Humaine». Este projecto engloba um vasto conjunto de romances, cada um com 

seu título, mas as personagens transitam de uns para os outros. Ao longo dos vários 

romances, é feita uma descrição, quase minuciosa, da sociedade francesa e de toda a 

França, no início do séc. XIX: 

              «Balzac quis retratar nuns quarenta romances as diversas cenas da vida militar, rural, 

provinciana e parisiense, no início do séc. XIX. Certas obras podem ligar-se ao género 

histórico (...), mas, em geral, descreve a evolução das fortunas, a transformação dos 

costumes, o desenvolvimento das ambições e o amor pelo dinheiro.»3 

 

Parece-nos, efectivamente, que Eça se deixara influenciar bastante pelo seu ídolo, 

pois a intenção de escrever «Cenas da vida real», posteriormente alterada para «Cenas da 

vida sentimental» terá sido pura inspiração de «La Comédie Humaine», de Balzac, tais são 

as semelhanças encontradas: o mesmo objectivo, praticamente os mesmos temas e 

organização completamente decalcada. Infelizmente, Eça não conseguiu realizar por 

completo o seu projecto, visto que só um reduzido número de romances chegou a ser 

publicado. 

Teria razão Jean Girodon quando, num artigo publicado em 1950, aproximava 

algumas obras de Eça a obras de Balzac4? Não pretendemos dar importância a todas as 

obras apontadas pela crítica como sendo cópia ou de inspiração balzaquiana, pois, ao longo 

deste trabalho, são objecto de comparação precisamente aquelas que, segundo Girodon, 

apresentam mais semelhanças: A Capital! e Illusions Perdues. 

Jean Girodon não foi o único autor a comparar as duas obras. Também António José 

Saraiva, num artigo publicado no «Primeiro de Janeiro», em Novembro de 1949, escreve a 

propósito dos dois romances. O romance de Eça recordava vivamente a António José 

Saraiva a história do poeta de Balzac, ou, por outras palavras, para escrever A Capital Eça 

inspirou-se em Illusions Perdues: 

                                                 
3 Georges de Plinval (tradução de Ilídia Ribeiro Pinto Portela), História da Literatura Francesa, Editorial 
Presença, Lisboa, 1982, pág. 176. 
4 Cf., Jean Girodon, Eça de Queiroz et Balzac, in «Revue de Littérature Comparée», 24ème année, nº 2, Avril – 
Juin, 1950, pág. 298-308. 
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              «A história do poeta de Balzac recorda vivamente um romance de Eça “A Capital”. Num e 

noutro autor encontramos o rapaz provinciano versejador que sonha com a capital, 

consegue alcançar oportunidade para empreender a viagem até lá, tenta relacionar-se nos 

meios literários e aristocráticos, vive dias de ilusória grandeza, ensombrados de 

preocupações financeiras, acaba por se encontrar na miséria e regressa à base, desiludido, 

ferido no amor próprio, miserável, pensando na morte, como única saída para a penúria e 

para a vergonha. Este paralelismo sugere-nos que “A Capital” se inspirou nas “Illusions 

Perdues”.»5 

 

 Depois de António José Saraiva e de Girodon , é a vez de Aníbal Pinto de Castro, 

na tese de licenciatura, em 1960, mostrar de que forma o autor de La Comédie Humaine 

influenciou Eça, especialmente no romance A Capital. Este autor considera que para além 

do tema central ser o mesmo, Eça foi, com toda a probabilidade, buscar alguns pormenores 

ao romance de Balzac: 

            «Em ambas o tema central é a desilusão cruel do literato provinciano que, uma vez satisfeito 

o desejo ardente de viver na capital, fracassa por completo. Há pormenores que Eça foi 

buscar, com toda a probabilidade ao romance de Balzac. Assim o salão de D. Joana 

Coutinho tem a sua origem nas “soirées” de Mme de Bargeton, e o Cenáculo a que Artur 

pertencera, quando estudante em Coimbra, foi talvez sugerido pelo Cenáculo de Daniel 

d`Arthez, (...).Luciano vivera em Paris com a actriz Coralie e, lembrando-se desse 

pormenor, Eça instala Artur no Hotel Espanhol, com Concha.»6 

 

 Em 1967, António Coimbra Martins compara também os dois romances, num 

extenso capítulo, intitulado «Imitação Capital». Este ensaísta defende que: 

           «Eça imitou muito, mas em nenhum caso tanto como este. A Capital é a sua capital 

imitação.»7 

 

António Coimbra Martins comparou as duas obras de forma bastante detalhada e, de facto, 

as semelhanças são notórias: correspondência de personagens, com as mesmas ambições e 

                                                 
5 António José Saraiva, O 1º de Janeiro (Título do artigo Balzac e Eça de Queirós), quarta-feira, 23 de 
Novembro de 1949. 
6 Anibal Pinto de Castro, Balzac em Portugal, Coimbra Editora, Coimbra, 1960, pág. 186-187. 
7 António Coimbra Martins, Ensaios Queirosianos, Publicações Europa América, 1967, pág. 292. 
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ilusões, os temas muito semelhantes, os locais por onde se movimentam as personagens 

(província, Lisboa/Paris, província) são praticamente os mesmos, obviamente diferem no 

que respeita ao país. António Coimbra Martins vai mais longe, afirmando que o facto das 

obras serem tão parecidas, poderá ter sido uma das razões que levou Eça a não publicar o 

romance: 

              «Ora, nós sabemos que o protagonista d` A Capital é um outro Lucien de Rubempré. A 

pontos que se poderia aventar, para explicar a não publicação deste romance, outro motivo: 

Eça ainda não distanciara suficientemente A Capital das Ilusões Perdidas.»8 

 

Apesar das opiniões já apresentadas que dão conta da semelhança entre A Capital e 

Illusions Perdues, há também quem considere que Eça não copiou Balzac, pelo menos não 

n`A Capital. Maria Filomena Mónica, num capítulo dedicado às obras abandonadas, uma 

delas A Capital, escreve que Artur não é Lucien, dando, portanto, a entender que a obra é 

genuinamente queirosiana. Defende, aliás, que o herói d`A Capital não apresenta qualquer 

semelhança com o jovem Lucien, pois o herói de Balzac chega à capital destinado a vencer, 

enquanto Artur se acomoda às desgraças que lhe sucedem9. 

 Eça pretendia pintar, acutilar, até mesmo ridicularizar, uma classe, até aí intocável, 

os intelectuais portugueses. A mesma autora sugere, ainda, que Eça não publicou A Capital, 

porque receava que grande parte daqueles com quem se relacionava lhe deixassem de falar, 

tal era a exacta caracterização que deles fazia na obra, embora tenha tentado disfarçar o 

paralelismo existente entre a realidade e a ficção. 

O próprio Eça escreveu ao seu editor, provavelmente em 1878, alertando-o para um 

possível escândalo, pois temia a reacção dos literatos de Lisboa: 

              «Estou bastante contente com A Capital, ainda que receie que se repitam as acusações de 

escândalo, desta vez mais sérias, porque não se trata mulheres, nem amores, mas são 

pinturas um pouco cruéis da vida literária em Lisboa (jornalistas, artistas, etc.). Deus queira 

que ninguém tenha a tolice de se julgar ferido…»10 

 

Esta carta reforça a opinião da autora que citámos anteriormente, pois Eça dá a entender 

                                                 
8 Idem, pág. 294. 
9  Cf., Maria Filomena Mónica, Eça de Queirós, Quetzal Editores, Lisboa, 2001, pág. 162. 
10 in nota introdutória, A Capital, Publicações Europa América, s. d, pág. 12. 
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que as personagens d`A Capital são bem portuguesas. Maria Filomena Mónica acrescenta, 

ainda, tratar-se de uma crítica à educação romântica e uma caricatura dos republicanos11. 

João Gaspar Simões e João Medina, apontam Artur como sendo o retrato do escritor 

d`A Capital: 

              «(...)como A Capital era o primeiro dos seus romances francamente autobiográfico, não 

ousou trazê-lo a público, pouco satisfeito com a figura de Artur Corvelo, seu duplo 

caricatural, incapaz, como Flaubert, na Éducation Sentimentale, de se desenhar por dentro a 

sério.»12 

 

Estes autores consideravam, portanto, que Eça teve a intenção de escrever uma obra onde 

desse a conhecer os anos da sua juventude, primeiro em Coimbra e, depois, em Lisboa.  

Acrescentemos, ainda, o facto de Balzac querer fazer a sua autobiografia através do 

herói de Illusions Perdues e do seu amigo David Séchard, como defende Gilber Mayer: 

              « (...) c`est à sa propre vie que Balzac a emprunté des éléments dont il a fait Lucien de 

Rubempré, et aussi David Séchard ? Le second n`est-il pas l`homme qu`il aurat voulu être, 

en lui joignant les aspirations, les besoins et peut-être les aventures du premier, tout en 

ayant les fortes qualités de David ?»13 

  

Não pretendemos, aqui, aprofundar a tese de que as duas obras poderiam ser 

romances auto-biográficos de Eça e Balzac. O nosso objectivo consiste em perceber se Eça 

terá, de facto, copiado o seu mestre? Tal como António Coimbra Martins, nós também 

nos/vos questionamos: 

              «Como é possível que a obra queirosiana, esse quadro tão verdadeiro da sociedade lusa, 

deva tanto a modelos estrangeiros, e tão caracteristicamente franceses, como são Balzac e 

Flaubert14?»15 

 

Perante algumas dúvidas face a estas questões, propomo-nos comparar as duas 

obras. Daremos especial atenção a questões ligadas ao dandismo, isto é, às personagens 

                                                 
11 Cf., Maria Filomena Mónica, Eça de Queirós, op. cit., pág.160. 
12 João Gaspar Simões e João Medina, Conhecer Eça de Queirós, Circulo de Leitores, (1ª Ed.), 1978, pág.128. 
13 Honoré de Balzac, Les Illusions Perdues, édition critique commentée par Gilber Mayer , Librairie Droz, 
Paris, 1946, pág. XVII. 
14 Note-se que A Capital também já foi comparada a L`Education Sentimentale de Flaubert. 
15 Ensaios Queirosianos, op. cit. pág. 294. 
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dândis e à forma como se apresentam e movimentam nas duas obras. 
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3 – DÂNDIS – (DES) ILUSÕES 
 
 
 
 
 

Mais je vous vois entrant  dans le monde 

littéraire et journaliste avec des illusions. Vous croyez 

aux amis. Nous sommes tous amis ou ennemis selon 

les circonstances. Nous nous frappons les premiers 

avec l`arme qui devrait ne nous servir qu`à frapper les 

autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous 

n`obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous 

êtes bon, faites-vous méchant. 

 
Illusions Perdues, op. cit. pág. 358. 

 
 
 
 

 
 

1 – ILUSÃO E REALIDADE 
 
 

Deparamo-nos em A Capital e em Illusions Perdues com dois jovens heróis, Artur 

Corvelo e Lucien de Rubempré, que tinham dois sonhos em comum: ambos ambicionavam 

conhecer a capital dos respectivos países e desejavam vingar através da escrita.  

São várias as analogias existentes entre as duas obras, como teremos oportunidade 

de mostrar ao longo do trabalho, mas há uma preponderante, que ditará um fim muito 

semelhante para os dois heróis. Referimo-nos ao facto de ambos ansiarem por atingir uma 

celebridade rápida, que lhes permitisse fama e riqueza. Lucien e Artur, ávidos de glória, 

iludem-se e deixam-se manipular por todos os que se aproximam deles, por considerarem 

que podem ajudá-los a atingir a tão desejada notoriedade. Incapazes de distinguir a 

realidade da ilusão acabam por sofrer desilusões sucessivas e não conseguem atingir, 
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verdadeiramente, o seu objectivo. 

Artur Corvelo era filho de um escrivão de direito. Fora sempre muito protegido, 

sobretudo pela mãe, e por isso cresceu débil1. Aos oito anos já recitava poemas ultra-

românticos2 e todos o consideravam extremamente inteligente. O pai, embevecido, previa-

lhe um futuro risonho:  

              «-Deve ir longe, dizia num tom profundo o escrivão Corvelo acariciando 

compenetradamente os três pelos da calva. Agora era todo um espectáculo ouvi-lo recitar 

ternamente a fábula dos “Dois pombos”:»3.  

 

Lucien era filho de um farmacêutico e de uma senhora, que apesar da sua 

ascendência nobre se via obrigada a trabalhar, tais eram as dificuldades financeiras que 

assolaram a família, nomeadamente, após a morte do marido. 

Tal como Artur Corvelo, Lucien era visto pelos familiares como um ser bastante dotado. 

Apesar das dificuldades financeiras, o pouco que conseguiam poupar era para Lucien. A 

mãe e a irmã eram-lhe extremamente dedicadas e tudo faziam para que este tivesse um 

futuro próspero: 

            «La stricte économie (…), presque entièrement absorbée par Lucien. Madame Chardon et sa 

fille Ève croyaient en Lucien comme la femme de Mahomet crut en son mari ; leur 

dévouement à son avenir était sans bornes.»4 

 

As previsões de Corvelo (pai) acabam por não se verificar, pois Artur nunca “foi 

longe”, e os sacrifícios da família Chardon revelaram-se inúteis, porque Lucien não soube 

aproveitar as oportunidades que lhe surgiram. 

Na província, Lucien tem sempre por perto quer a família, quer o seu melhor amigo, 

                                                 
1 Cf., «Mas então a mãe, que depois do parto ficara sempre adoentada, afligia-se muito do tamanho das lições 
(...); de Verão e de Inverno cobria-o de flanelas, e se o ouvia espirrar fazia-o beber ao jantar água quente, (...) 
e o próprio pai o ia buscar à escola para impedir que os outros pequenos o fizessem correr ou lhe dissessem 
chufas.» , Eça de Queirós, A Capital!(Começos de uma carreira), Edição de Luiz Fagundes Duarte, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 1992, pág. 100. 
2 Note-se que o facto do jovem Artur recitar poemas ultra-românticos não constitui uma forma de mostrar a 
sua inteligência. Eça pretendia, provavelmente, através desta personagem satirizar o ultra-romântismo, tal 
como fez em Os Maias, com a personagem típica Tomás de Alencar. 
3 A Capital, op. cit., pág. 100. 
4 Honoré de Balzac, Illusions Perdues, Pocket Classiques, 1991. pág. 42. 
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David Séchard. Artur Corvelo, pelo contrário, após a morte do pai5, encontra-se 

praticamente sozinho. Esquece-se, rapidamente, dos objectivos que o levaram a Coimbra e 

os estudos são completamente postos de lado. Sempre na companhia de amigos, também 

eles pouco votados ao estudo, leva uma vida romântico-mundana. Os seus dias são 

ocupados com amantes e bebedeiras: 

            «E como a felicidade desejada, o beijo ao luar, não chegavam, - para seguir a tradição 

romântica dos desesperados6, começou a embebedar-se. Eram então, com o Taveira, 

noitadas de exaltação platónica, regada com meios – quartilhos (…).»7 

 

Com a vida que levava em Coimbra, Artur dava-nos conta do quanto era indeciso e 

deixava-nos a par dos seus ideais, ainda muito indefinidos. 

Em Coimbra, Artur Corvelo quis, desde logo, pertencer a um grupo denominado 

Cenáculo8, constituído por pessoas que ele próprio apelidava de génios: 

              «Então para igualar estes génios, poder ter uma frase nestas discussões, começou a devorar 

todos os livros de Teodósio, com uma sofreguidão confusa, indo de Petrarca à História da 

Revolução Francesa, (...) e para a legião dos Românticos.»9 

 

Os discursos destes génios (que, na realidade, não passavam de falsos filósofos), apesar de 

pouco interessantes e sem grande consistência, despertavam grande admiração por parte de 

Artur: 

              «Estas audácias, estas frases, pareciam a Artur prodigiosas, duma raça de homens 

superiores aos mortais, e ansiava pelas imitar. O que o exaltava, porém, acima de tudo, era 

o cavaco – aquele faiscante cavaco do Cenáculo em que todas as noites se formavam, 

fumando cigarros, novas concepções do Universo (...).»10 

 

                                                 
5 Artur era órfão de pai e mãe, Lucien Chardon era órfão só de pai. O facto de ter perdido as duas pessoas 
mais próximas já é um mau presságio na vida de Artur, pois este não terá ninguém a quem recorrer, nos 
momentos de maior agonia. Lucien poderá contar sempre com o apoio da mãe e dos restanres familiares. 
6 Através de Artur, Eça aproveita para ridicularizar os românticos. 
7 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 109 (o sublinhado é nosso). 
8 Cf., «A esta vaga associação de fanatismos chamava-se em Coimbra – os Filósofos ou também ao Ateus: 
eles mesmos denominavam-se o Cenáculo.(...) E Artur sentiu os olhos humedecerem-se-lhe de entusiasmo 
quando pela primeira vez, na fumarada de cigarros, (...) ouviu vozes fanáticas discutirem em estilo da ode, a 
Arte, as Religiões, o Panteísmo, o Positivismo, a estupidez dos lentes, o Ser, (...).», Idem, pág. 103. 
9 Idem, pág. 106 (o sublinhado é nosso). 
10 Ibidem, pág. 106 (o sublinhado é nosso).  
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Na verdade, o que num determinado momento lhe parecia fabuloso, poderia, num 

curto espaço de tempo, tornar-se desinteressante, pois os ideais de Artur:   

            «(…) eram tão indefinidos, que lhe parecia que só árias e melodias os poderiam exprimir; 

imaginava então estudar música; (...). Outra vez era a cor, a beleza das linhas que o 

interessava; quereria então ser pintor, (...).»11 
 

As citações anteriores, nomeadamente as palavras ou expressões que sublinhámos, 

mostram-nos um protagonista constantemente indeciso e pouco determinado, que tentava 

imitar sempre aqueles com quem convivia. Estas características acompanhá-lo-ão durante 

toda diegese e marcarão o seu destino. Aliás, parece-nos que, desde o início da narrativa, 

Eça deixa transparecer que Artur não terá um final apoteótico, como seria de esperar, pois 

trata-se do herói do romance. Estes indícios de fracasso serão, depois, confirmados ao 

longo da narrativa. 

Pouco empenhado no seu curso de direito, Artur preferia escrever versos: 

            «(…) versos que apenas ousava mostrar a um companheiro que vivia no quarto vizinho, e 

que não pertencia ao Cenáculo.»12 

 

O jovem poeta parecia recear a opinião dos membros do Cenáculo, relativamente 

aos seus poemas. Apesar do seu receio inicial, consegue que alguns versos sejam 

publicados na revista «Pensamento13». Embora se tratasse de uma revista com uma 

importância diminuta, Artur considerava ter realizado um sonho e antevia já uma 

promissora carreira poética: 

«(…) sentia-se já igual ao Taveira, e mais tarde célebre como Musset, (...)».14 
 

O herói d`A Capital facilmente se impressiona com a publicação dos versos na 

revista e parece interessado em enveredar pela carreira de escritor: 

            « (…) ambição de compor durante a formatura um poema histórico; iria depois estabelecer-

se em Lisboa, advogar, e lançar a sua epopeia.»15 

                                                 
11 Idem, pág. 107 (o sublinhado é nosso). 
12 Ibidem, pág. 107. 
13 Cf., «Esta pequena revista semanal fora originalmente fundada, num alto espírito de fraternidade moça, 
para criar recursos ao Taveira, rapaz extremamente pobre, e o grande lírico do grupo (...).», Idem, pág. 103. 
14 Idem, pág. 109. 
15 Idem, pág. 110-111. 
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Este desejo de escrever poesia inicia uma sequência de ilusões, que só terminarão 

quando Artur perceber que não tem futuro como escritor e que a sociedade lisboeta o 

menospreza. 

Em Angoulême, o herói de Illusions Perdues também ambicionava tornar-se célebre 

através da literatura, tendo já redigido duas obras, que obviamente pretendia dar a conhecer 

e publicar. A oportunidade para mostrar o seu trabalho surge na sequência do convite 

efectuado pela mulher mais influente da sociedade aristocrata de Angoulême. Mme de 

Bargeton, ansiosa por conhecer novos talentos, permite que Lucien frequente o seu salão 

assiduamente e aí dê a conhecer as suas poesias.  

Anaïs de Bargeton também se ilude, considerando que facilmente conseguiria o que 

mais desejava, isto é, trocar a província por Paris: 

            «Munie d`un chaperon, elle conduirait a son gré sa fortune à l`abri d`une raison sociale, et à 

l`aide des liaisons que son esprit et sa beauté lui procureraient à Paris.»16 

 

Na realidade, a facilidade antecipada pela rainha da sociedade aristocrata de 

Angoulême, não se verificou, pois a sua beleza e elegância perdem todo o esplendor 

aquando da sua chegada à capital. Efectivamente, só poderia ser considerada rainha da 

aristocracia da província, visto que não podia, de forma alguma, assemelhar-se à 

aristocracia parisiense, que lhe era muito superior.  

Outra situação bastante ilusória, é o facto de Mme de Bargeton e Lucien pensarem 

que a relação de ambos se manteria na capital. Aliás, nenhum dos dois antevia quaisquer 

entraves ao relacionamento. Mas mais caricato, ainda, é a certeza de Anaïs relativamente ao 

sucesso do seu protegido: 

«(…) Naïs pronostiquait un grand avenir, une gloire immense à Lucien.»17 

 

Note-se que, na origem desta previsão, não terão estado os poemas, mas sim os atributos do 

jovem poeta, nomeadamente a beleza. Mme de Bargeton demonstra, deste modo, uma certa 

leviandade, mas também um total desconhecimento da realidade, prevendo um futuro 

notável ao seu protegido porque este se fazia notar, devido à beleza natural.  

                                                 
16 Illusions Perdues, op. cit., pág. 60. 
17 Idem, pág. 74. 
 



Dândis – (des) ilusões, em Illusions Perdues e A Capital 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 30

Lucien confia nas palavras da sua amada e sente-se ainda mais pretensioso, capaz de 

obter tudo o que deseja, com relativa facilidade e rapidez: 

            «-Si je vis avec Louise, un écu par jour sera pour moi comme une fortune, et cela ne fait que 

mille francs pour un an, (…). Or, dans six mois je serai riche !»18 

 

Jovem e sem grande experiência de vida, Lucien demonstra uma grande 

ingenuidade e um desconhecimento total da realidade. Inicialmente, acreditava que junto 

dos aristocratas de Angoulême poderia realizar os seus sonhos, contudo, um pouco de 

convivência bastou para perceber que não seria tão fácil como pensava, pois apesar de 

frequentar os mesmos locais, continuava a não ser aceite por eles: 

              «Lucien fut dès ce soir  violemment introduit dans la société de madame de Bargeton ; mais 

il y fut accepté comme une substance vénéneuse que chacun se promit d`expulser en la 

soumettant aux réactifs de l`impertinence.»19 

 

Lucien apresenta-se como um ser persistente, que não desiste com facilidade, 

mesmo quando confrontado com dificuldades. Apesar da relação pouco amistosa que 

mantém com os nobres de Angoulême e das desilusões que sofre no meio aristocrático, o 

jovem poeta não desiste, mantém-se firme nos seus propósitos:  

            «Loin de le décourager, la rage de l`ambitieux repoussé donnait à Lucien de 

nouvelles forces. Comme tous les gens emmenés par leur instinct dans une sphère 

élevée où ils arrivent avant de pouvoir s`y soutenir, il se promettait de tout sacrifier 

pour demeurer dans la haute société.»20 

 

Este desejo de convivência com a alta sociedade, aliado a uma ambição 

desmesurada, conduzirão Lucien, ao mesmo destino que Artur Corvelo. Referimo-nos, 

obviamente, ao abandono das respectivas capitais, por não possuírem condições para aí 

continuarem: ambos acabam, praticamente, na penúria. 

Os heróis de ambas as obras em estudo terminarão, ao contrário do que é hábito, 

sem esplendor e sem terem justificado o título, pois em momento algum se comportam 

                                                 
18 Idem, pág. 169-170 (o sublinhado é nosso). 
19 Idem, pág. 78. 
20 Idem, pág. 124 (o sublinado é nosso). 
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como tal, pelo contrário, demonstram ser fracos e deixam-se levar pelas  ilusões, sem terem 

noção da realidade. 

Eça de Queirós, tal como Balzac, à medida que descreve o poeta, vai-nos 

antecipando o destino que havia reservado para ele.  

O escritor d`A Capital não apresenta muitas oportunidades ao seu herói, optando por 

colocá-lo, normalmente, perante situações pouco animadoras.  

Depois de se ver obrigado a deixar Coimbra, visto que não tinha posses para aí 

viver, Artur tem de pedir ajuda às tias que viviam em Oliveira de Azeméis. Habituado à 

vida boémia da cidade dos estudantes, Artur é conduzido a uma pequena vila onde nada 

acontece.  

Em Oliveira, Artur podia somente contar com um companheiro do botequim da 

Corcovada (Rabecaz), que havia habitado na capital, e com a compreensão de uma das tias 

(Sabina21):  

            «Só na tia Sabina achou simpatia, essa, desde a descoberta do caderno dos Esmaltes e Jóias, 

pareceu estimá-lo mais, como se a habilidade poética fosse uma evidência da ternura da 

alma.»22 

 

A vila e os seus habitantes não estariam preparados para que um jovem escritor 

desse provas do seu talento, declamando poemas, como Lucien fez perante a alta sociedade 

de Angoulême. Em Oliveira, não havia os serões de Mme de Bargeton, nem nada que se lhe 

pudesse comparar. Artur: 

            «(…) ansiava então, incessantemente, por alguém com quem desabafar! Quereria ler 

os seus versos, e aquecer-se a uma admiração amiga, falar dos seus poetas queridos, 

de entusiasmos, de aspirações revolucionárias. Mas a casa das tias só vinham os 

Vascos: a botica era apenas frequentada por um velho, o Sequeira, caturra e 

obsoleto, e por um proprietário, o Abreu, que todas as noites, (...) murmurava 

sombriamente as mesmas palavras: «Então que há de política? As coisas vão mal … 

                                                 
21 No que diz respeito à correspondência de personagens entre as duas obras, António Coimbra Martins 
considera que esta personagem equivale a David e Ève : «Por essa amizade espontânea, pronta sempre à 
indulgência, Sabina é n`A Capital, a personagem mais próxima de uma equivalência com Eva e David 
Séchard, que amam Lucien, e se sacrificam por ele, e lhe perdoam tudo.», Ensaios Queirosianos, op. cit. pág. 
297 
22 A Capital!(Começos de uma carreira), op. cit., pág. 135. 



Dândis – (des) ilusões, em Illusions Perdues e A Capital 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 32

as coisas vão mal...!» Na vila havia dois moços bacharéis, mas não os conhecia:»23 

 

Onde e a quem poderia Artur divulgar os seus poemas? O poeta via-se, assim, 

confrontado com a ausência de pessoas que lhe permitissem expor as suas ideias e o seu 

trabalho. Artur encontrava-se, portanto, numa situação algo complicada: Oliveira de 

Azeméis era um meio pouco desenvolvido e as pessoas tinham pouca instrução, não havia 

actividades que interessassem àquele novo habitante e ninguém compreendia o seu gosto 

pelos livros e pela poesia: 

            «Artur empalidecia de raiva. Mas foi sobretudo Cristina que o indignou, dizendo-lhe que em 

lugar de perder o tempo com pieguices, devia entreter-se indo à fazenda olhar pelas terras, 

tirar as contas aos caseiros. (…) E no fim, não era preferível a todos os versos do mundo ir 

ver os pomares, as casas, os celeiros, a criação, as colheitas?»24 

 

Uma das tias (Ricardina) reprovava veementemente o interesse que Artur 

demonstrava pela poesia, pois considerava que esta não o conduziria a um futuro 

promissor, pelo contrário, levá-lo-ia à miséria:  

            «E era para isso, para fazer versos, que arrasava a sua saúde, deitando-se de madrugada e 

trazendo aquela cara escaveirada. Vissem onde os versos tinham levado o avô Teotónio! E 

era um talentão, esse, íntimo de fidalgos, conhecido na Corte!...Pois lá morrera numa 

enxerga de hospedaria, com uma camisa na mala e um montão de papelada!...E no seu 

horror à Poesia, que ela considerava a origem fatal do vício, pediu ao Vasco que trouxesse o 

menino a ideias mais sérias, mais práticas, de carreira e de futuro (…).»25 

                                                 
23 Idem, pág. 136. Artur não gozava de qualquer apoio, nem sequer da simpatia dos habitantes de Oliveira. As 
duas tentativas levadas a cabo para se aproximar das pessoas mais influentes da vila, revelam-se infrutíferas: 
«Começou a ir à missa (…) cumprimentava respeitosamente os cavalheiros ao lado, o bacharel Pimenta, o 
administrador.», Idem, pág. 162. Como não conseguira impressionar ninguém, tentou uma aproximação aos 
membros da Assembleia, que recusam terminantemente a sua admissão:«- O quê? Ora essa! Se deixamos 
entrar o ajudante de farmácia, temos cá amanhã o marcador de bilhar ... (…) Sócios ricaços, como o Castro, o 
Boavida, informados da pretensão de Artur, tinham mesmo rosnado: - Ora o garoto!», Ibidem, pág. 162. 
A condição social de Artur, a ausência de bens, o seu emprego na farmácia não lhe permitiam uma ascensão 
social. Os homens mais ricos de Oliveira não queriam ter Artur por perto, pois tratava-se de um simples 
ajudante de farmácia, pobre e, portanto, não suscitava qualquer interesse. 
24 Idem, pág. 135. 
25 Idem, pág. 134 (o sublinhado é nosso). Através do relato das vivências do avô Teotónio, a tia faz uma 
antevisão sobre aquilo que poderia a acontecer a Artur, caso este enveredasse pela poesia. Parece-nos existir 
em Illusions Perdues uma antevisão semelhante à da tia Ricardina, quando David Séchar prevê que Lucien 
poderá arruinar a sua carreira poética, ao lado da aristocrata Anaïs de Bageton : «Que donnera madame de 
Bargeton à votre frère (…) ? (…) nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir cette société, qui est 
doublement ruineuse. (…) après lui avoir fait  perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût 
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A tia Ricardina, tendo em conta a experiência de um familiar, considerava que, 

mesmo dotado de talento e bem relacionado, seria impossível vingar através da poesia. Esta 

opinião seria, com certeza, a da população em geral. Esta via os poetas, aliás todos os 

escritores, como pessoas sem conduta, sem regras, que viviam ao sabor dos vícios. Escrever 

não era considerado um acto sério.  

Pelas razões que já enumerámos, a casa das tias não era de forma alguma o local 

onde Artur queria habitar. Como já tivemos oportunidade de ver, a falta de instrução dos 

familiares, que não demonstravam o mínimo interesse pela poesia26, contribuía para que 

Artur desejasse fervorosamente deixar a pequena vila. Confrontado com a falta de 

inspiração, Artur cria que tal se devia à monotonia de Oliveira: 

           «Acusava então, desesperado, a monotonia da vila [o] triste [o] burguês que o esterilizavam. 

Ah, se estivesse em Coimbra, em Lisboa sobretudo – lá, entre os jornalistas, a ópera, os 

poetas, o seu cérebro, que era agora como uma pedra que apesar de muito batida guarda 

obstinadamente a sua faísca, flamejaria numa inspiração contínua!...»27 

 

Artur iludia-se, considerando que a sua falta de talento se devia ao facto de viver na 

província. Sonhava, por isso, com a capital e, apesar de não conhecer Lisboa28, acreditava 

que este seria o local propício para a realização de todos os sonhos, pois era frequentado 

                                                                                                                                                     
du luxe, le mépris de votre vie sobre, l`amour des jouissances, son penchant à l`oisiveté, cette débauche des 
âmes poétiques.», Illusions Perdues, op. cit. pág. 126. 
É possível observar os receios de David e da tia Ricardina não diferem muito : a convivência com a sociedade 
nobre acabaria por lhes impor vícios que os conduziriam ao infortúnio. 
26 Pretendemos reportar-nos aos comentários proferidos no sentido de demover Artur da escrita, pois esta 
nada significava para aqueles seres, habituados à pacata vila e aos seus afazeres domésticos. O desinteresse 
pela escrita, nomeadamente pela poesia, é também perceptível na sociedade de Angoulême, em Illusions 
Perdues. Há, no entanto, uma diferença : os habitantes de Oliveira de Azeméis demonstram abertamente o seu 
repúdio pela poesia, mas a sociedade aristocrata de Angoulême não dá a conhecer publicamente a sua 
ignorância, bem como o seu desagrado diante de um recital de poesia. 
27 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 134 (o sublinhado é nosso). 
28 Apesar de não conhecer Lisboa, Artur havia já concebido algumas ideias sobre a capital, curiosamente a 
partir da leitura de algumas obras de Balzac: «Concebia a vida que a enchia, violenta e grandiosa, como o 
mundo da Comédia Humana de Balzac: era de resto pelos romances franceses que reconstruía a Sociedade de 
Lisboa; (…) imaginava a existência das personalidades atormentadas, de romance ou de teatro – os 
Rastignacs pungidos de ambição, os Vautrins (…).», A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 
148. 
Para além desta, podemos encontrar outras referências a Balzac n` A Capital. Concluímos, portanto, que Artur 
Corvelo era um leitor assíduo do romancista francês. Através de Artur, Eça transmite de forma bastante 
explícita a sua admiração por Balzac e pela sua obra. Outro aspecto interessante, é o facto de Eça ter referido 
n`A Capital o nome de personagens que figuram em Illusions Perdues, mostram, assim, que conhecia a obra. 
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por poetas, filósofos e lá poderia conviver com os intelectuais. Sem meios, no entanto, para 

atingir o seu objectivo, ia vivendo, com desagrado, em Oliveira de Azeméis: 

            « (...) aquele isolamento amargurava-o, como um desterro numa rocha deserta. A nostalgia 

de Coimbra, das cavaqueiras poéticas, do Cenáculo, que lhe parecia tão sublime, voltava 

mais pungente: e ávido de poetas, e de filósofos - tinha de se vir sentar, entre o sonolento 

movimento das agulhas das tias, e o Albuquerquezinho, compenetrado, elaborando as 

paciências ou revistando as esquadras.»29 

 

Artur encontrava-se, portanto, numa situação bastante complicada e sem grandes 

possibilidades de realizar os seus sonhos, uma vez que não possuía meios que lhe 

permitissem sobreviver na grande cidade. 

 Ao contrário de Eça, Balzac tende a facilitar30 um pouco a vida a Lucien. A par do 

constante apoio da mãe e da irmã, Lucien pode contar, ainda, com a protecção de Mme de 

Bargeton, que estava disposta a ajudá-lo, introduzindo-o num dos salões parisienses, 

frequentado pelas pessoas mais influentes : 

            «Je vous ferai recevoir chez madame d`Espard; personne n`a facilement l`entrée de son 

salon, où vous trouverez tous les grandes  personnages, les ministres, les ambassadeurs, les 

orateurs de la Chambre, les pairs les plus influents, des gens riches ou célèbres.»31 

 

Disposta a viajar até Paris na companhia de Lucien, a aristocrata de Angoulême 

incentiva o jovem poeta a trocar a vida medíocre da província por uma vida de sucesso, só 

possível na capital: 

                                                 
29 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 136. 
30 Esta aparente facilidade podia ser, na realidade, uma estratégia de Balzac para pôr o herói à prova. Habitua 
Lucien ao apoio incondicional dos familiares e, durante algum tempo, de Mme de Bargeton, à amizade dos 
membros do Cenáculo e ao amor de Coralie. Os esforços de todos, para que Lucien conseguisse o futuro que 
ambicionava, revelaram-se infrutíferos. O jovem poeta, habituado ao apoio e incentivo por parte dos que lhe 
eram próximos, ilude-se, pensando que tudo seria fácil de obter.  
31 Illusions Perdues, op. cit., pág. 167. Numa atitude de completa ignorância,  Mme de Bargeton não foi capaz 
de antever que seria difícil introduzir Lucien nos salões aristocráticos da capital. Embora tendo assistido às 
críticas proferidas contra Lucien, pela aristocracia de Angoulême, Anaïs de Bargeton não teve o 
discernimento de perceber que a aristocracia da capital seria mais exigente e que Lucien não seria aceite pelos 
nobres.  
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            «D`ailleurs Paris, capitale du monde intellectuel est le théâtre de vos succès!(...) 

Rapprochez-vous de la cour et du pouvoir. Ni les distinctions ni les dignités ne viennent 

trouver le talent qui s`étoile dans une petite ville.»32 

 

David Séchard33 também encoraja o amigo e procura mostrar que Lucien tem 

reunidas as condições que lhe permitirão alcançar uma posição de destaque, junto da 

aristocracia francesa:  

            «D`ailleurs tu peux demain entreprendre autre chose, étudier le Droit, la diplomatie, entrer 

dans l`Administration. Enfin tu n`es ni chiffré ni casé. Profite de ta virginité sociale, marche 

seul et mets la main sur les honneurs! Savoure joyeusement tous les plaisirs, même ceux qui 

procurent la vanité. Soit heureux, je jouerais de tes succès, (...). À toi les fêtes, l`éclat du 

monde et les rapides ressorts de ses intrigues. (...) Tu seras notre aristocratie, (...).»34 

 

Perante a possibilidade de viajar até à capital francesa, na companhia de Mme de 

Bargeton, Lucien não hesita e aceita a proposta, pois ilude-se pensando que a sua protectora 

lhe abriria as portas dos salões aristocráticos parisienses: 

             «(...) puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables? N`est-ce pas toute ma 

fortune que d`entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise d`Espard?»35 

                                                 
32 Ibidem, pág. 167. 
33 Parece-nos importante referir que tal como Artur e Lucien, que acreditam ser capazes de conquistar a glória 
através da escrita, também David se iludem, pensando que conseguiria enriquecer à custa do seu trabalho: 
fabricar papel a preços muito reduzidos. Infelizmente, David não teve melhor sorte do que os dois poetas, pois 
tudo não passava de uma ilusão e não conseguiu a riqueza que tanto desejava. Há, no entanto, uma diferença 
essencial, pois David não perdeu tudo, continuava a ter o apoio da família. Provavelmente, como recompensa, 
porque David queria obter riqueza através do seu trabalho, Balzac concede-lhe, em parte, o seu desejo, 
permitindo-lhe viver feliz e sem dificuldades financeiras, graças ao que herdou do pai. Parece-nos que Balzac 
quis mostrar a diferença entre as ilusões de David, que sempre demonstrou vontade em partilhar a possível 
riqueza com a família, inclusive Lucien. Este último pensa somente em si próprio e, para dar azo às suas 
ilusões acaba por prejudicar os que o rodeiam. 
34 Illusions Perdues, op. cit., pág. 92. Apesar do incentivo e da ajuda que sempre disponibilizou a Lucien, 
David receava pelo futuro do amigo, pois tinha consciência de que o convívio com a aristocracia poderia 
conduzir o jovem poeta, ainda em início de carreira e sem meios de subsistência, a uma vida desregrada : 
«Comment se soutiendra-t-il dans le monde où le portent ses goûts ? Je le connais ! il est de nature à aimer les 
récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens 
qui n`ont que leur intelligence pour fortune ; il aime à briller, le monde irritera ses désirs qu`aucune somme ne 
pourra satisfaire, il dépensera de l`argent et n`en gagnera pas ; (…).», Idem, pág. 126. 
35 Idem, pág. 172. 
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Lucien, tal como Artur, estava ciente de que não bastava ter talento, era necessário 

mostrar-se, era fundamental ter um público, não o público das pequenas vilas, mas o 

público das respectivas capitais, concretamente a alta sociedade: 

             «(...) il est utile à un jeune talent d`être mis en lumière par la haute société. (…) Pour les 

artistes, le grande problème à résoudre est de se mettre en vue.»36 

 

Artur Corvelo, tal como Lucien37, considera que, na província, nunca poderá 

desenvolver as suas capacidades e também demonstra uma certa ambição pretendendo 

mesmo habitar em Lisboa. Contudo, não é lutador como Lucien Chardon, desiste 

facilmente dos seus projectos, quando confrontado com alguma dificuldade:  

            «Atirou os manuscritos com rancor para o fundo do baú – e recaiu numa vida inerte. Agora 

que da Literatura não podia tirar a Celebridade, ou uma posição em Lisboa, abandonara os 

livros. Pouco a pouco o seu espírito, como uma água isolada e presa numa baixa, ia-se 

enrolando, morrendo, perdeu a transparência viva que reflectia os azuis e as nuvens: na 

farmácia, com uma lassidão quase satisfeita, lia o Almanaque de Lembranças, (...) Artur 

erguia-se, aviava-os melancolicamente; (...).»38 

 

Por outro lado, quando se depara com alguma situação mais favorável, entusiasma-

se desmedidamente, sem ter em conta a origem ou a credibilidade das oportunidades que 

surgem: 

                                                 
36 Idem, pág. 167. Carussus considera que as relações e o meio são extremamente importantes para que o 
dândi se desenvolva e consiga o que tanto deseja, isto é, melhorar a sua condição social e económica : «A 
défaut de naissance et de fortune, faut-il compter sur la distinction naturelle ? Mieux vaut éviter cette 
mauvaise plaisanterie. Cette distinction prétendument naturelle dépend en fait étroitement du milieu, des 
relations, de l`éducation. (…) Le grand ennui (…)c`est de laisser supposer que l`individu peut se développer 
tout seul, que les chances sont égales au départ. N`est pas dandy qui veut.»,  Emilien Carassus, Le Mythe du 
Dandy, op. cit., p. 83. 
Segundo Balleroche, o dândi escolhe o seu público de forma bastante selectiva e só a opinião desse público 
tem valor: « Il gaspille sa vie, ses forces, son talent, (...), son génie (...) pour “ être  loué”,par quelques-uns. 
Ces happy few formant le seul public qu`il juge digne de lui, c`est-à-dire de son oeuvre, et les seuls 
partenaires avec lesquels il consent à jouer ; le reste de l`humanité ne l`intéresse pas, il lui suffit de voir sa 
valeur reconnue non par la masse, mais par un groupe dont  le jugement présente à ses yeux l`importance 
capitale.»,  Du Dandy au Play-Boy, op., cit., pág. 128. 
37 Lucien também havia considerado que na província não teria oportunidade de desenvolver as suas 
capacidades e que só em Paris tal seria possível: « (…) crut n`avoir jusqu`alors joui que la moitié de son 
cerveau ; il lui sembla que l`autre moitié se découvrait, tant ses idées s`agrandirent ;: il se vit, dans 
Angoulême, comme une grenouille sous sa pierre au fond d`un marécage.», Illusions Perdues, op. cit., pág. 
168. Vemos, uma vez mais, os dois jovens poetas em perfeita consonância de opiniões, revelando que só na 
capital poderiam mostrar e desenvolver todo o talento que possuíam. 
38 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág.159 (o sublinhado é nosso). 
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            «A certeza que o Rabecaz lhe deu de celebridade em Lisboa, ele que a conhecia tão 

completamente, inflamara-lhe o desejo de habitar lá, ser uma das suas personalidades 

essenciais. Lisboa era agora a sua necessidade, o seu ideal, a sua mania: pensava que lá na 

Capital, as suas faculdades se desenvolveriam prodigiosamente como certas plantas raras 

que necessitam de um terreno rico;»39 

Ou ainda: 

            «O Vilela que pretendia fundar um jornal em Oliveira de Azeméis. Falou a Artur, que 

flamejou logo, num entusiasmo desordenado. Viu-se imediatamente na banca da redacção, 

dominando Oliveira, sendo uma força no distrito, lido na Assembleia, em Lisboa.»40 

 

Para além de um entusiasmo desmedido e exagerado, as citações anteriores dão-nos 

conta que Artur vivia obcecado com a ideia de se tornar célebre e de ver o seu nome 

reconhecido na capital. Celebridade e Lisboa eram palavras sempre presentes no 

subconsciente do jovem poeta.  

O facto de Artur se iludir facilmente com tudo o que lhe propõem, condu-lo, muitas 

vezes, à desilusão e consequente abandono de projectos, porque não reflecte sobre os seus 

actos, mas, sobretudo, porque não tem noção da realidade e deixa-se influenciar e 

manipular pelos outros. Também é possível observar a situação anteriormente descrita no 

romance de Balzac, pois Lucien confunde sonhos com realidade, apresenta uma 

personalidade inconstante («esprit mobile»41), deixando-se influenciar facilmente, e com 

tendência para tomar o caminho mais fácil, embora não sendo o mais correcto.    

            «Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à 

saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble 

amitié de d`Arthez et la facile camaraderie de Lousteau.»42 

 

 

                                                 
39 Idem, pág. 14 1 (o sublinhado é nosso). 
40 Idem, pág. 161 (o sublinhado é nosso). A tentativa para fundar um jornal revela-se mais uma desilusão para 
o jovem poeta, pois não conseguiu arranjar as assinaturas necessárias e, portanto, não pôde dar continuidade 
ao projecto. 
41 Illusions Perdues, op. cit. pág. 281. 
42 Ibidem, pág. 281. 
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No que concerne à ilusão e à confiança excessiva, Artur não difere de Lucien. Como 

sabemos, Artur ambicionava publicar um livro de poesia intitulado «Esmaltes e Jóias»43, 

livro esse que, segundo ele, lhe daria a possibilidade de brilhar no mundo dos escritores: 

            «E decidiu então, reunir, pacientemente, um volume de poesias a que daria o título cintilante 

de – Esmaltes e Jóias! E mesmo antes de o compor já o coração lhe batia à ideia de ver “o 

seu livro” na vidraça dos livreiros (...).»44 

 

Uma sugestão do Rabecaz45 fá-lo mudar imediatamente de opinião, a partir daquele 

momento, dedicar-se-ia incondicionalmente a escrever um drama.  

Artur, sem conhecer o mundo do espectáculo, considera ter encontrado a solução 

que lhe garantiria o sucesso na Capital:  

            «Foi como a aparição duma luz salvadora. Um drama, o teatro! Atraía-o por todos os seus 

resultados: era a glória directa, mais palpavelmente gozada, recebida na face, em palmas e 

bouquets: era a celebridade rápida, penetrando todas as classes, ou letradas ou apenas 

impressionáveis: era o dinheiro cobrado todas as manhãs, na caixa, de contado! (...) O 

Rabecaz tinha razão, devia escrever pra o teatro!...»46 

 

 Constatamos, assim, que não era o interesse pela escrita, mas sim o desejo de glória 

que movia Artur. Acima de tudo, estava o seu desejo de se tornar célebre facilmente, 

conseguindo uma posição social de destaque e uma situação económica favorável. 

Provavelmente, a sugestão do Rabecaz  tê-lo-ia conduzido ao sucesso, visto que na Capital 

                                                 
43 O título Esmaltes e Jóias remete-nos para Émaux et Camées de Théophile Gautier. Pensamos que, uma vez 
mais, Eça pretende anunciar antecipadamente o fim pouco glorioso do herói de A Capital. A obra Émaux et 
Camées insere-se na corrente parnasiana, cujo lema era «arte pela arte». A obra de Eça, como já tivemos 
oportunidade de afirmar, insere-se na corrente estético-literária denominada realismo, que surgiu 
precisamente como reacção ao formalismo da «arte pela arte», procurando repor o compromisso da arte com 
os valores ideológicos do homem e da sociedade. Parece-nos, portanto, que Eça de Queirós pretendia mostrar, 
através do insucesso da obra de Artur Corvelo, que o parnasianismo não seria uma opção a seguir. Parece-nos 
interessante referir que Lucien declama numa soirée um poema de Gautier. A escolha de Eça, pelo título 
Esmaltes e Jóias, pode advir do facto de Balzac também ter escolhido um poema de Théophile Gautier. 
44 A Capita! (Começos de uma carreira), op. cit.  pág. 133 (o sublinhado é nosso). 
45 Rabecaz era companheiro de Artur no botequim, em Oliveira. O facto de ter vivido em Lisboa foi o 
bastante para que Corvelo se interessasse pelas suas conversas: «- Se você fizesse dramas... (...) E depois, o 
menino, estando-se de dentro com as actrizes, com as pequenas dos coros, apanha-se do bom e grátis...», 
Idem, pág. 150 
46 Ibidem, 150 (o sublinhado é nosso). 
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a sociedade mais influente ia frequentemente ao teatro47 e, portanto, Artur teria a 

possibilidade de dar a conhecer o seu  drama. No entanto, desde o início, foi difícil 

conceber um drama que estivesse à altura da sociedade lisboeta. Escasseavam as ideias e o 

talento que lhe permitiriam redigir a obra: 

            «Veio para casa, todo no delírio desta esperança. Mas que escreveria? Uma comédia à 

Sardou, um drama à Hugo? Pensou toda uma semana, sem achar: entrevia títulos, lances, 

decorações; ouvia bem as rebecas gemerem nos finais dos actos; via-se, curvado, 

agradecendo...Sentia as palmas –mas não tinha a ideia! (...) Decidiu-se pelo moderno. E 

tendo facilmente achado um título -  Amores de Poeta - deduziu dele uma acção.»48 

 

O dom da escrita continuava obscuro, sem se manifestar, contudo Artur antevia já as 

palmas, o sucesso. Mais uma vez, Artur confunde a possibilidade com a realidade, 

iludindo-se a ele próprio.  

A necessidade de ver o respectivo nome entre os mais famosos do mundo das letras 

também é manifestada por Lucien:  

            «(…) car il apercevait le jour où le roman historique49 auquel il travaillait depuis deux ans, 

L`Archer de Charles IX, et un volume de poésies intitulées Les Marguerites, répandraient 

son nom dans le monde littéraire, (…)»50 

 

Lucien Chardon pretendia publicar um Romance Histórico, um género muito em 

voga no séc. XIX51. Lucien consegue que o seu romance seja publicado. Contudo, embora 

de qualidade, o romance não tem sucesso, porque os inimigos, numa tentativa de se 

vingarem do jovem escritor, condenam a obra ao fracasso: 

                                                 
47 O drama era, efectivamente, um género lucrativo, pois o público afluía aos teatros. Também Balzac havia 
transmitido esta ideia, através de Blondet: «Le besoi de l`époque est le drame. Le drame est le voeu d`un 
siècle où la politique est un mimodrame perpectuel.», Illusions Perdues, op. cit. pág. 408. 
48 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 151 ( o sublinhado é nosso). 
49 Cf., «(…) c`est une œuvre historique dans le genre de Walter Scott, où le caractère de la lutte entre les 
protestants et les catholiques est présenté comme un combat entre deux systèmes de gouvernement, et où le 
trône était sérieusement menacé. J`ai pris parti pour les catholiques.», Illusions Perdues, op. cit., pág. 230.  
50 Idem, 148. 
51 Cf., «Le roman historique est né au début du XIX siècle, à peu près à l`époque de la chute de Napoléon 
(Waverley de Walter Scott a paru en 1814).», George Lukacs, Le Roman Historique, traduit par Robert 
Sailley, Editions Payot, Paris, 1965, pág. 17. 
Cf., «(… ) é esse o séc. da plena expansão e desenvolvimento do romance enquanto género e, mais relevante 
neste caso, o séc. em que a História atinge estatuto de ciência e passa a ser encarada como determinante para 
o desenvolvimento social, político, económico e cultural da humanidade.», Maria Aurélia da Rocha Couto, 
Contar a (s) História (s), Tese de Mestrado, Porto, inédita, 1996. pág. 46. 
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            «(…) sous un titre bizarre, à lui tout à fait inconnu, brillait son nom (…) Son ouvrage 

paraissait, il n`en avait rien su, les journaux se taisaient.»52 

             «(…) le livre de Lucien garnissait les parapets des ponts et les quais de Paris.»53 

 

No que concerne à publicação dos livros, Artur não teve melhor sorte do que 

Lucien. Aliás, o desfecho é sensivelmente o mesmo, pois a publicação de Esmaltes e Jóias 

não lhe trouxe a tão desejada celebridade. À semelhança do que acontecera com o romance 

de Lucien, Esmaltes e Jóias também não passou das vitrinas das livrarias e não teve o apoio 

da imprensa: 

            «O seu livro, (…) repelido, ignorado da imprensa, (…)»54 

            « (…) pensou em recolher os produtos da venda dos Esmaltes e Jóias, (…), voltou com 

oitocentos reis, preço de dois exemplares vendidos.»55 

 

Vemos que os dois heróis foram abandonados pelos jornalistas, que diziam ser seus amigos, 

no momento em que necessitavam deles para que a publicação dos livros fosse divulgada. 

Lucien viu o seu romance publicado com um título diferente daquele que havia escolhido, 

sem que tivesse dado consentimento. Mas a acção dos inimigos de Lucien não se restringe 

ao seu livro: publicam uma notícia atribuída a Lucien, na qual tecem duras críticas ao rei, 

que posteriormente nega o nome Rubempré ao jovem dândi. 

           «Sa Grandeur a déchiré votre ordonnance préparée, la voici ! Il montra le premier papier 

venu déchiré en quatre. (…) Vous vous dites royaliste, monsieur, et vous êtes collaborateur 

de cet infâme journal (…).»56 

 

 Uma situação bastante idêntica acontece com Artur, quando é confrontado com 

uma notícia do Século, na qual surgem informações deturpadas, relativas ao drama Amores 

de Poeta: 

            « (…) é um estudo de costumes da alta sociedade, e (…) um protesto contra as teorias  

subversivas que os que em Portugal pretendem introduzir as ideias republicanas em 

                                                 
52 Illusions Perdues, op. cit. pág. 497 (o sublinhado é nosso). 
53 Idem, pág. 500 (o sublinhado é nosso). 
54 Capital! (Começos de uma Carreira), op. cit. pág. 310 (o sublinhado é nosso). 
55 Idem, pág. 331. 
56 Illusions Perdues, op. cit. pág. 496. 
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Portugal (…). Os Amores de Poeta são dedicados a um augusto personagem.»57 

 

Sem que Artur tivesse autorizado, surgem insinuações contra os republicanos e uma 

dedicatória ao rei, que acabam por condená-lo à expulsão do Clube Republicano.  

Lucien e Artur acabam por ser vítimas daqueles que consideravam serem seus 

amigos. Na realidade, Artur não tivera nenhum amigo na capital, só se relacionou com 

pessoas que se serviram da sua simpatia, por vezes saloia, e que nunca lhe deram nada em 

troca. Lucien, para além do seu talento, podia contar com um grupo de verdadeiros 

amigos58, que o aceitaram como membro, mas a sua ambição excessiva desvia-o para o 

mundo corrupto do jornalismo. 

Percebemos que quer Lucien, quer Artur ansiavam por habitar na capital dos 

respectivos países, porque só aí poderiam realizar os sonhos, obviamente não da forma que 

previam. Quando nos referimos à concretização dos sonhos, obviamente excluímos Artur. 

Este nunca consegue alcançar momentos de glória. O facto de ter chegado à capital não foi 

suficiente para que o jovem Corvelo se tornasse célebre e conseguisse conviver com a alta 

sociedade lisboeta. Na realidade, conviveu com alguns dos espíritos mais corruptos e 

enganadores da capital, que acabam por conduzi-lo ao fracasso. Aliás, fracasso ao qual 

Artur estava votado desde sempre, pois era um ser pouco dotado, ao contrário de Lucien. 

Convém, contudo, referir que Artur conseguiu que o seu nome aparecesse no jornal de 

Oliveira, relatando alguns momentos da sua estadia em Lisboa. Podemos, assim, considerar 

que Artur atingiu uma celebridade local. Lucien consegue, de facto, ter os seus momentos 

de glória, mas demonstra não saber aproveitá-los. Tal como aconteceu com Artur, mas com 

mais provas dadas, Lucien parece ter-se tornado célebre somente para as gentes da sua vila, 

Angoulême. 

O fracasso dos dois deve-se, provavelmente, ao facto de terem criado expectativas 

demasiado altas, mas sobretudo de se deixarem iludir facilmente pelas pessoas com as quais 

conviveram, considerando que todos os desejos seriam possíveis de realizar, desde que 

conseguissem aproximar-se das pessoas mais influentes da sociedade.  

                                                 
57 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 312 (o sublinhado é nosso). 
58 O grupo, composto de nove intelectuais, denominava-se Cénacle: «Cês neuf personnes composaient un 
Cénacle où l`estime et l`amitié faisaient régner la paix entre les idées et les doctrines les plus opposées. (…)  
lls n`avaient point de vanité, étant eux-mêmes leur auditoire. Ils se communiquaient leurs travaux, et se 
consultaient avec l`adorable bonne foi de la jeunesse.», Illusions Perdues, op. cit. pág. 246. 
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Lucien iludia-se, pensando que em Paris: 

             «Les gens illustres allait lui donner l`accolade  fraternelle. Là tout souriait au génie. Là ni 

gentillâtres jaloux qui lançassent des mots piquants pour humilier l`écrivain, ni sotte 

indifférence pour la poésie. De là jaillissaient les œuvres des poètes, là elles étaient payées 

et mises en lumière.»59 

 

Artur Corvelo imaginava algo que nunca chegaria a acontecer : 

              «E via-se então lá, numa soirée, já ilustre : falava baixo, num vão de boudoir acetinado, a 

Clara, que sorria, fanatizada com a doçura dos seus conceitos ; pediam-lhe depois para 

recitar ; ele erguia-se devagar, pensativo ; em redor murmurava-se “ é o Corvelo, é um 

Génio !”.»60 

 

Parece-nos importante referir que quer Artur, quer Lucien nunca põem em causa o 

sucesso das obras que, eventualmente, publiquem. Acreditavam que o facto de irem para a 

capital bastava para publicarem as suas e que o sucesso destas estava garantido. Ambos 

consideravam as respectivas capitais locais onde arte, cultura e inteligência se 

manifestavam por toda a parte, sendo, portanto, locais propícios para se inserirem e 

alcançarem a tão desejada glória: 

            Artur: «(…) imaginava sentir nos cafés, entre os ouros dos espelhos, balançar-se a 

sussurração das conversas literárias; ver à porta dos teatros apinhar-se uma multidão sôfrega 

de arte; e nas praças em redor, todas alumiadas, grupos discutirem – com subtileza, a 

estética dos poetas, a política dos oradores. Depois parecia-lhe avistar as janelas embaciadas 

dos restaurantes, onde artistas e cortesãs celebram orgias poéticas como galas. E mais longe 

os balcões dos salões aristocráticos,(…).»61 

            Lucien: « Ce pays est celui des écrivains, des penseurs, des poètes. Là seulement se cultive 

la gloire, (…). (…) Paris, où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s`assimile ce 

qui lui est propre.»62 

 

                                                 
59 Illusions Perdues, op. cit., pág. 168. 
60 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 148-9. 
61 Idem, pág. 148. 
62 Illusions Perdues, op. cit., pág. 218. 
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Certamente desconheciam que a vida, quer em Paris, quer em Lisboa, não se 

pautava pelas facilidades e subtilezas que ambos antecipavam. Conseguem, contudo, 

saborear alguns momentos de felicidade, que estimulam ainda mais o desejo de celebridade 

e de vida fácil: 

            Artur: «(…) resumia o seu dia: fora maravilhoso: fizera fato, jantara no Universal, 

conhecera deputados, o baixo Sarrotini, o bom Meirinho; vira-a a ela, tão linda no luxo da 

ópera, (…); pela local entrava na celebridade. E sentia-se em Lisboa como num elemento 

natural: a vida ser-lhe-ia fácil, sem abalos, luminosa: os Esmaltes e Jóias torná-lo-iam 

ilustre; pelo Meirinho conhecê-la-ia, a ela; amar-se-iam; teriam outros dias divinos, com 

bons jantares, uma ópera escutada, de casaca, nas cadeiras; e ela sorrir-lhe-ia, dum modo 

disfarçado e lânguido.»63 

            Lucien: «Lucien éprouva le plus indéfinissable mouvement de bonheur, de vanité satisfaite 

et d`espérance  en se voyant le maître de ces lieux, (…).Lucien songeait presque. En 

quelques mois sa vie avait si brusquement changé d`aspect, il était si promptement passé de 

l`extrême misère à l`extrême opulence, (…).»64 

 

Em pouco tempo, a vida de Lucien melhora significativamente, levando-o a crer que 

a vida fácil se manteria. Em momento algum, o poeta de Angoulême põe em causa o súbito 

sucesso, nem mesmo quando aqueles que se preocupavam verdadeiramente com o seu 

futuro o aconselham, na tentativa de lhe mostrarem a realidade do mundo onde se movia: 

             «Il te sera plus difficile qu`à tout autre de te conserver pur et d`avoir ta propre estime. Tu 

souffriras beaucoup, (…), quand tu te verras méprisé par ceux-là même à qui tu te seras 

dévoué.»65 

             «- Tu réussiras, mon petit ; mais ne sois pas aussi bon que tu es beau, tu te perdrais. Soit 

méchant avec les hommes, c`est bon genre.»66 

 

Em alguns momentos, Artur demonstra ter alguma noção da realidade, isto é, dá a 

entender que se havia iludido, relativamente à vida e às pessoas da capital:  

            «(…) veio-lhe como a indefinida consciência da sua inabilidade para a luta: necessitaria ter 

uma amizade forte, ou um amor inspirador, apoiar-se a alguma coisa de duradouro, de 

                                                 
63 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 217. 
64 Illusions Perdues, op. cit., pág. 420. 
65 Idem, pág. 470. 
66 Idem, pág. 382. 
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consolador…O Quê? (…) Lisboa impacientava-o já. E vinha-lhe como uma desconsolação 

de tudo, uma sensação de mal-estar; (…).»67 

 

O jovem Corvelo, facilmente impressionável, quando se depara com alguma 

situação mais favorável, rapidamente esquece os desgostos e deixa-se levar por um 

entusiasmo desmedido e as ilusões renovam-se: 

            «Artur saltou alegremente para o chão. A linda manhã, o alegre rodar dos trens, aquele 

ensaio, ao lado, duma ária elegante, que o punham numa intimidade de bastidores, a ideia 

da Concha «que o queria ver», davam-lhe como rebates de felicidade: sentia-se leve, 

desejoso de ir para a rua, ver mulheres com toilettes bonitas, (…).(…) vinham-lhe vagas 

dilatações de vaidade, de desejo…»68 

 

Apesar de terem estado muito próximos da fama (nomeadamente Lucien), não 

conseguem que esta se perpetue e acabam por tomar consciência de alguns dos erros 

cometidos: 

             Artur: «(…) a cada passo que dava na vida, surgia-lhe uma indiferença, um escárnio, uma 

humilhação, uma traição, uma desfeita! –Teve a consciência da sua fraqueza moral, 

(…).Não tinha dinheiro, nem posição, nem uma amizade, nem um amor!»69 

             Lucien : «Il se vit le jouet d`hommes envieux, avides et perfides. Qu`était-il dans ce monde 

d`ambitions ? Un enfant qui courrait après les plaisirs et les jouissances de vanité, leur 

sacrifiant tout ; un poète, sans réflexion profonde, (…), sans plans fixe, l`esclave des 

circonstances, pensant bien et agissant mal.»70 

          

Por fim, quando percebem que a vida na capital não correspondia às suas 

expectativas, desiludidos, os dois poetas sentem necessidade de regressar à província. Mas 

as desilusões não se restringem aos dois heróis. Todos os que, de alguma forma, tentaram 

ajudá-los, acabam por sentir que se haviam enganado71 a respeito dos jovens poetas. 

                                                 
67 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 310-311. 
68 Idem, pág. 280. 
69 Idem, pág. 364. 
70 Illusions Perdues, op. cit. pág. 497. 
71 Obviamente, o caso de Lucien é mais notório, quando nos referimos às desilusões dos que o apoiaram. Ève, 
a leal irmã, sempre pronta a sacrificar-se por Lucien, depois de todos os actos estouvados deste, considera que 
ele não parece a mesma pessoa, indiciando, deste modo, que se havia enganado em relação ao irmão: «(…) 
mon pauvre Lucien n`est plus le candide et tendre poéte que nous avons connu., Idem, pág. 646. 
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 O desejo de celebridade; o facto de procurarem aproximar-se da sociedade 

aristocrata, com o intuito de se mostrarem e darem a conhecer as respectivas obras; a 

alternância entre esplendor e miséria na vida dos dois jovens, são razões que nos levam a 

considerar que os dois heróis se encaixam no perfil dândi. Obviamente, nas duas obras, há 

outras personagens dândis e outras características, que daremos a conhecer no capítulo 

seguinte. 
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2 – DÂNDIS E COMPANHIA 
 

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS DO DANDISMO 

 

Temos noção de que as características que passaremos a enumerar podem não ser 

consensuais, esta espécie de lista não está isenta de erros, poderá haver quem não a 

considere completa ou, eventualmente, quem a veja como demasiado extensa. Queríamos, 

por isso, precisar que, quando na primeira parte deste estudo nos referíamos a 

características do dandismo, reportávamo-nos a uma conjunto de aspectos que são 

apontados pela generalidade da crítica como determinantes para caracterizar aqueles que 

adoptaram este fenómeno como filosofia de vida. São esses aspectos que nos propomos 

encontrar ao longo das duas obras, a fim de fazermos a caracterização das personagens 

dândis. 

 

 

2.1.1– IMPORTÂNCIA CONFERIDA À APARÊNCIA 

 

Como já referimos no primeiro capítulo do presente trabalho, a aparência ocupava o 

topo das preocupações do dândi, pois através da sua elegância tencionava impor-se à 

sociedade:  

             «Car le dandy est d`abord apparence, spectacle offert aux autres, chef d`œuvre reconstruit 

chaque jour, chaque heure. (…). C`est pourquoi l`élégance est sa première règle.»1  

 

O vestuário e um vasto número de acessórios mereciam toda a atenção por parte do 

dândi, pois através da indumentária conseguiria atrair as atenções, colocando em relevo a 

                                                 
1Du dandy au play-boy, op. cit. pág. 62. 
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elegância. Esta elegância constituía um meio de aproximação da sociedade mais nobre, 

desviando a atenção de outros aspectos importantes que, raramente possuíam (riqueza e 

títulos de nobreza).  

 

 

a) VESTUÁRIO 

 

As personagens dândis das obras em estudo têm noção da importância conferida ao 

vestuário. Assim, Lucien, a partir do momento em que começa a frequentar os salões de 

Angoulême, tenta vestir-se melhor. A própria irmã, que deseja vê-lo o melhor possível, 

tudo faz para que Lucien possa estar à altura das pessoas com quem passou a conviver:  

            «En bonne ménagère, en divine devineresse, Ève sortit quelques louis du trésor pour aller 

acheter à Lucien des souliers fins chez le meilleur bottier d`Angoulême, um habillement 

neuf chez le plus célèbre tailleur. Elle lui garnit sa meilleur chemise d`un jabot qu`elle 

blanchit et plissa elle-même.»2 

 

 Apesar de um maior cuidado com o vestuário, Lucien não consegue obedecer, 

ainda, aos requisitos da elegância aristocrática e tem perfeita consciência disso: 

 «Le poète conçut des doutes sur la convenance de son costume, car il était en bottes.»3 

 

O vestuário provinciano do jovem poeta, concebido em Angoulême, não passa 

despercebido a Sixte du Châtelet. Este último, ao analisar pormenorizadamente as roupas 

do seu rival, compreende imediatamente que a falta de elegância de Lucien poderá 

constituir um ponto a seu favor, perante Mme de Bargeton:  

             

            «Il (...) regarda le pantalon de nankin, les bottes, le gilet, l`habit bleut fai à Angoulême de 

Lucien, enfin tout son rival. (...) Le baron semblait faire peser sur Lucien tout le poids de sa 

fortune pour mieux humilier cette misère.»4 

 

                                                 
2 Illusions Perdues, op. cit , pág. 71. 
3 Idem, pág. 99. 
4 Idem, pág. 100. 
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Sixte du Châtelet percebeu que a sua elegância poderia aniquilar o jovem e belo 

Lucien. Este último, que desconhecia ainda os meandros da aristocracia, julgava ser capaz 

de se impor, mostrando o seu talento: 

            «Lucien pensa qu`il aurait sa revanche quand  il montrerait à l`assemblée son visage animé 

par la poésie;»5 

 

O barão envergava uma toillete ao estilo parisiense. As viagens, a estadia em Paris e 

a convivência com pessoas importantes foram determinantes para que du Châtelet se 

tornasse numa pessoa extremamente elegante, conhecedor das últimas tendências de moda, 

capaz de se movimentar no meio dos aristocratas, surpreendendo com o seu requinte e bom 

gosto. No salão de Mme de Bargeton : 

            «Le baron entra fort aisément, salua son ami Bargeton, et fit à Lucien une petite inclination 

de tête qui était alors à la mode, (...). Sixte du Châtelet portait un pantalon d`une blancheur 

éblouissante, à sous-pieds intérieurs qui le maintenaient dans ses plis. Il avait des souliers 

fins et des bas de fil écossais. Sur son gilet blanc flottait le ruban noir de son lorgnon. Enfin 

son habit noir se recommandait par une coupe et une forme parisiennes.»6 

 

Constatámos que a elegância de Sixte du Châtelet é a do dândi de 1830, porque :  

             «(...) c`est de cette époque que date la mode du gilet blanc, (...).»7 

 

 A título de curiosidade, podemos citar Balzac, em Eugénie Grandet, onde o escritor 

descreve um dândi ao estilo de du Châtelet, Charles Grandet : 

             «À Tours,(...) ; il y avait changé de linge, et mis une cravate de satin noir combiné avec un 

col rond de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de 

                                                 
5 Ibidem, pág. 100 
6 Idem, pág. 66. A roupa branca, neste caso concreto a calça, apresentavam uma dupla simbologia. Branco é 
símbolo de pureza e até mesmo de limpeza, mas há um segundo significado que nos interessa particularmente: 
é também símbolo de ociosidade, pois só aqueles que não trabalhavam, como os aristocratas, podiam 
conservar a limpeza da roupa branca. A roupa branca era, portanto, um símbolo de distinção:«(…) a prévalu 
de porter en blanc le pantalon et le gilet. Cette mode est non seulement recommandable pour l`apparence; 
mais elle sert encore mieux à distinguer les rangs, car elle ne peut convenir à l`artisan ou aux classes peu 
relevées.», Henriette Vanier, La Mode et ses Métiers Frivolités et luttes des classes (1830 – 1870), Librairie 
Armand Colin, 1960, pág. 17. 
7 Nota de Martine Reid, in Eugénie Grandet, Honoré de Balzac , Le Livre de Poche, 1996, pág.  100. 
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voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille, et laissait voir un gilet de cachemire à châle 

sous lequel était un second gilet blanc.»8 

 

À semelhança destes dândis balzaquianos, Brummell e d`Orsay, segundo escreve 

Emilien Carussus, também eram adeptos do colete branco :  

            «L`habit de Brummell est strict, bleu à boutons unis ; le soir son gilet blanc, son pantalon 

noir. Du même d`Orsay, après le grand habit blanc dont il se revêtis quelque temps, imposa 

l`habit noir.»9 

 

Du Châtelet faz uso da sua elegância para impressionar as pessoas da província, 

nomeadamente as mulheres, pois estas estavam habituadas a conviver com homens algo 

desleixados, em matéria de vestuário : 

            «Sa cravate était toujours nouée de manière à présenter deux pointes menaçantes, l`une à 

l`auteur de l`oreille droite, l` autre abaissée vers le  ruban rouge de sa croix. Les basques de 

son habit étaient violemment renversées. Son gilet très ouvert laissait voir une chemise 

gonflée, empesée, fermée par des épingles surchargées d`orfèvrerie. Enfin tout son 

vêtement avait un caractère exagéré qui lui donnait une si grande ressemblance avec les 

caricatures qu`en le voyant les étrangers ne pouvaient s`empêcher de sourire.»10 

 

 No caso dos aristocratas de Angoulême, Sixte du Châtelet não teria que levar a 

cabo grande esforço para mostrar o quão ridículo era o vestuário deles. Aquele vestuário 

completamente ultrapassado não poderia fazer concorrência à elegância do barão, que 

facilmente consegue atrair as atenções do sexo oposto, ridicularizando e causando inveja 

aos demais do sexo masculino, sobretudo aqueles que anteriormente tinham sucesso. 

Analisemos, por exemplo, o comportamento de monsieur du Chandour, Stanislas, que, 

apesar de se apresentar com um vestuário démodé, proferindo discursos pouco inteligentes, 

conseguia impor-se: 

 «(…) dans la société aristocratique de laquelle il était le beau.»11 

 

                                                 
8 Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, Le Livre de Poche, 1996, pág. 100.  
9 Emilien Carassus, Le Mythe du Dandy, Op. Cit., p. 101-2. 
10 Illusions Perdues, op. cit., pág. 102. 
11 Ibidem, pág. 102. 
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Aquele que antes conseguira impressionar, nomeadamente as mulheres, vê o seu 

estatuto desvanecer-se com a presença do barão, pois as preferências recaem sobre este 

último, mostrando, assim, o quanto era importante o vestuário. 

A mulher que realmente interessava ao Director das Contribuições continuava a ser 

Mme de Bargeton. É, por isso, que o astuto dândi utiliza a sua elegância para a 

impressionar e mostrar a sua superioridade perante o seu rival Lucien Chardon. Du Châtelet 

estava decidido a mostrar que era ele o homem que convinha a Anaïs de Bargeton. Para tal, 

nada mais eficaz do que apresentar-se em toda a sua elegância e proporcionar à aristocrata 

provinciana uma vida à altura da sociedade elegante da capital.  

Aquando da primeira visita, na capital, a Mme de Bargeton, o barão consegue 

imediatamente que esta veja as diferenças substanciais existentes entre os dois rivais. Por 

um lado a elegância e uma situação económica estável de Sixte du Châtelet : 

            «Il s`était montré dans toute l`élégance d`une mise parisienne ; un joli cabriolet bien attelé 

l`avait amené.»12 

 

 Por outro lado, a aparência, algo desmazelada, de Lucien :  

            «(…) Lucien, brusquement éveillé, brusquement habillé, se produisit à ses regards dans son 

pantalon de nankin de l`an dernier, avec sa méchante petite redingote. Il était beau, mais 

ridiculement mis.13 
 

Este contraste, no que se refere à elegância, não passou despercebido a Anaïs de Bargeton, 

bem como a Mme d`Espard : 

             «Une femme du monde voit tout, et la marquise remarqua la tenue supérieure de du 

Châtelet.»14 

 

Apesar da beleza natural do jovem poeta, Mme de Bargeton percebeu que poderia 

sofrer alguns desgostos, caso se mantivesse ao lado de Lucien. Fazer-se acompanhar por 

alguém que não possuía a característica principal – a elegância, num meio onde as pessoas 

                                                 
12 Idem, pág.179 (o sublinhado é nosso). 
13 Ibidem, pág. 179 (o sublinhado é nosso). 
14 Idem, pág. 198-199. 
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são julgadas exactamente pelo vestuário que usam, despoletou algumas situações 

embaraçosas à mulher que havia prometido conduzir o poeta até junto da sociedade mais 

ilustre. Não podemos deixar de referir que a própria Mme de Bargeton, enquanto não pôde 

usufruir dos conselhos de Mme d`Espard, era, tal com Lucien, motivo de troça, por parte 

dos membros da aristocracia : 

             « (…) son regard allait de Lucien à madame de Bargeton, et de madame de Bargeton à 

Lucien, en les appareillant par une pensée moqueuse qui les mortifia cruellement l`un et 

l`autre ; il les examinait comme deux bêtes curieuses, et il souriait.»15  

             «Les femmes les plus élégantes examinaient certainement madame de Bargeton, car elles 

souriaient toutes en se parlant.»16 

             «Les uns allèrent expliquer madame de Bargeton aux femmes intriguées de sa présence les 

autres racontèrent l`arrivée du poète et se moquèrent de sa toilette, (…).»17 

 

Parece-nos importante referir que só na capital Mme de Bargeton se dá conta do 

provincianismo do seu amante. Aquele que em Angoulême lhe despertara todo o interesse, 

parecia agora envergonhá-la, na capital. Com Lucien sucede exactamente o mesmo, a 

mulher que na província lhe arrebatara o coração, perdera qualidades ao chegar a Paris : 

            «Le voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si élégamment, si fraîchement mises, lui fit 

remarquer la vieillerie de la toilette de madame de Bargeton, quoiqu`elle fût passablement 

ambitieuse : ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs n`étaient pas à la mode. La coiffure 

qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d`un goût affreux comparée aux délicates 

inventions par lesquelles se recommandait chaque femme.»18 

  

Está, assim, em causa a relatividade da beleza, demonstrando que tudo é belo ou 

deixa de o ser, dependendo das comparações que se efectuam. No meio do provincianismo 

das mulheres de Angoulême, Mme de Bargeton conseguia despertar interesse em Lucien, o 

seu vestuário parecia adequado, as suas jóias magníficas, os seus penteados modernos :  

                                                 
15 Idem, pág. 200. 
16 Idem, pág. 195. 
17 Idem, pág. 203. 
18 Idem, pág. 187-188 (o sublinhado é nosso). 
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            «Madame de Bargeton portait, suivant une mode nouvelle, un béret tailladé en velours noir. 

Cette coiffure comporte un souvenir du Moyen âge, qui en impose à un jeune homme en 

amplifiant pour ainsi dire la femme ;»19 

            «Elle portait un turban juif enrichit d`une agrafe orientale. Une écharpe de gaze sous 

laquelle brillaient les camées d`un collier était gracieusement tournée à son cou. Sa robe de 

mousseline peinte, à manches courtes, lui permettait de montrer plusieurs bracelets étagés 

sur ses beaux bras blancs. Cette mise théâtrale charma Lucien.»20 

 

De um momento para o outro, quando comparada às mulheres parisienses, Mme de 

Bargeton não passa de uma vulgar mulher, que nada tinha de especial. Relativamente a 

Lucien, Anaïs demonstra o mesmo desencanto, o vestuário era ridículo, enfim, o poeta 

deixa de a fascinar como outrora :  

            «Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n`avait point de tournure. Sa redingote dont les 

manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le rendaient 

prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon : madame de Bargeton lui 

trouvait un air piteux.»21 

 

Paris condicionava facilmente os sentimentos, os sonhos, a vida das pessoas. Mme 

de Bargeton deixa-se persuadir pelos conselhos de Mme d`Espard e acaba por abandonar o 

seu protegido. Era uma atitude necessária, pois a aristocracia não lhe perdoaria se 

continuasse ao lado de monsieur Chardon22, filho de um farmacêutico, que não sabia 

                                                 
19 Idem, pág. 72. 
20 Idem, pág. 101. 
21 Idem, pág. 186. 
22 Chardon era o nome de família que Lucien herdara do pai. Era, no entanto, o nome de família da mãe que 
Lucien ambicionava usar, uma vez que esta era descendente de uma família nobre, a família Rubempré : 
«Gentilhomme par sa mère, Lucien avait jusqu`au pied courbé du Franc ; (Sous la Restauration, la cambrure 
du pied était considéré comme un signe inné de noblesse.)», Honoré de Balzac, Illusions Perdues, op. cit., 
pág. 84-85. 
Ciente da importância conferida à ascendência nobre, Lucien opta por se apelidar de Rubempré, evitando, 
assim, o nome do pai, diante da aristocracia parisiense. Esta farsa não prossegue por muito tempo, o seu 
verdadeiro nome de família é revelado por um dândi, descendente de Angoulême: «(…) le garçon de noces 
endimanché qu`elle avait  eu le malheur d`admettre dans sa loge ne se nommait pás plus monsieur de 
Rubempré qu`un juif n`a de nom de baptême. Lucien était le fils d`un apothicaire nommé Chardon.», Idem, 
pág. 205.  
 Após esta revelação, Lucien foi rejeitado pela aristocracia, que se recusava conviver com o filho de um 
farmacêutico. Tal como acontecera com os nobres de Angoulême, que haviam rejeitado Lucien, porque este 
não possuía título aristocrático, a aristocracia parisiense também não lhe perdoa o facto de não ter uma 
ascendência nobre.  
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apresentar-se, nem comportar-se, não podendo, por isso, pertencer à sociedade mais 

elegante : 

             «Cette mise de boutiquier endimanché prouve que ce garçon n`est ni riche ni gentilhomme ; 

sa figure est belle, mais il me paraît un fort sot, il ne sait ni se tenir ni parler ; enfin il n`est 

pas élevé, par quel hasard le protégez-vous ?»23 

 

Assim, Anaïs se Bargeton sente que se havia iludido, relativamente a Lucien. As 

observações proferidas por Mme d`Espard revelam-lhe que a beleza natural de Lucien não 

era suficiente para que esta lhe conferisse tanta atenção. Afinal, o que de facto interessava 

àquelas duas aristocratas eram homens que tivessem o mesmo estatuto social e económico. 

Por seu lado, Lucien, constata que os planos que havia construído com Anaïs, não serão 

possíveis de realizar em conjunto : 

             «La vie s`y agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une force nouvelle 

aux yeux de Louise.»24 

             «Madame de Bargeton, (…) renia Lucien, comme Lucien l`avait reniée en lui-même, (..).»25 

 

As ilusões que haviam criado sobre a relação de ambos, ao chegarem à capital, 

deixam de fazer sentido. As ilusões acabaram por se transformar em desilusões, sobretudo 

quando verificaram que a imagem que haviam criado um do outro, não correspondia, em 

Paris, aos padrões de elegância estipulados pela alta sociedade.  

Algumas das desilusões de Lucien são comuns a Artur Corvelo. Comecemos por 

analisar a forma como os dois heróis se apresentam e o que sentem ao pisarem as 

respectivas capitais. 

                                                 
23 Idem, pág. 207. Consideramos importante referir um pormenor, que reforça a ideia de que Paris condiciona 
os sentimentos, as opiniões e, consequentemente, as acções. Em Angoulême, quando a aristocracia teceu 
duras críticas a Lucien por este ser oriundo de uma família modesta, Mme de Bargeton imediatamente 
defendeu o jovem poeta e a sua família: «Ma chère, (...) en prenant un air tout à fait royal, qu`y a-t-il 
d`extraordinaire à ceci? n `est-elle pas la veuve d`un apothicaire ? une pauvre destinée pour une demoiselle de 
Rubempré. Supposons-nous sans un sou vaillant ?...que ferions-nous pour vivre, nous ? Comment nourririez-
vous vos enfants ?», Idem, pág. 77.  
Esta reacção de Anaïs de Bargeton, tentando justificar e até valorizar o facto da mãe de Lucien trabalhar, 
difere bastante daquela que adoptou quando o jovem poeta foi humilhado pela aristocracia. Em Paris, 
mostrou-se indiferente às críticas e sentiu vergonha do seu amante. 
24 Idem, pág. 186. 
25 Idem, pág. 207. 
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Um rápido olhar pelas ruas foi suficiente para que Lucien se deixasse impressionar 

pela grandiosidade e pelo luxo da capital : 

            « (…) le luxe des boutiques, l`auteur des maisons, l`affluence des voitures, les constants 

oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère  (…)»26 

 

Quando, pela primeira vez, pôde passear-se por Lisboa, Artur Corvelo também se 

deixou fascinar por tudo quanto vira :  

            «Embasbacava para as vitrines alumiadas nas lojas ; estacava, pasmando para os rostinhos 

pálidos das mulheres que passavam ; voltava-se com admiração para seguir as carruagens 

de criados ; (…) da vastidão das ruas, da multidão sussurrante, (…)»27 

 

Vejamos que os dois jovens são atraídos pelo luxo e pelo movimento, algo que 

nunca tinham presenciado, pois só existia nas grandes cidades.  

Tal como Balzac fizera a Lucien, Eça também dá conhecer ao herói a miséria que 

coabitava com todo aquele esplendor: 

            «Artur aprumou-se e tirou cinco tostões da algibeira, que meteu na mão que lhe estendia um 

sujeito de chapéu alto e sobrecasaca coçada, a gola presa com um alfinete. Aquela miséria 

entrevista entristeceu-o mais.»28 

 

Habituados à vida calma e rotineira da província, são confrontados com a cidade, 

local bastante mais agitado e povoado, onde tudo lhes causava admiração e uma certa 

desorientação : 

           Artur : «Pôs-se a caminhar depressa pela rua do Arsenal ; mas no Terreiro do Paço perdeu-

se : confundia já as ruas largas, (…), paralelas, infindáveis.»29 

            Lucien : « (…) il prit la route du Palais-Royal, après l`avoir demandée, car il ne connaissait 

pas encore la topographie de son quartier.»30 

 

                                                 
26 Idem, pág. 184 (o sublinhado é nosso). 
27 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 185 (o sublinhado é nosso). 
28 Idem, pág. 187 (o sublinhado é nosso). 
29 Idem, pág. 187. Artur, depois de se ver perdido, chamou uma tipóia para que o conduzisse ao hotel, mas ele 
já se encontrava junto ao hotel. Eça, mais cruel com Artur do que o seu mestre havia sido com Lucien, 
ridiculariza mais uma vez o jovem poeta, dando conta deste desnorteamento um pouco exagerado. Cf. pág. 
187-188.  
30 Illusions Perdues, op. cit. pág. 192.  
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Vejamos, ainda, outro aspecto comum às duas obras, dando-nos conta de que os 

dois poetas, perante a agitação das cidades, chegam a sentir algum desconforto : 

Artur : «(…) o trotar das parelhas entontecia-o ;»31 

Lucien : «Lucien, étourdi de la rapidité du tournoisement parisien, (…)»32 

 

Não era só em relação às ruas que os dois jovens demonstravam completo 

desconhecimento. Relativamente à forma como se deveriam comportar e apresentar perante 

a alta aristocracia, ambos revelavam extrema ignorância. Como sabemos, os poetas 

desejavam fervorosamente aproximar-se da sociedade mais influente, mas tal só lhes seria 

possível se conseguissem atenuar as diferenças que os separavam daquele mundo 

excêntrico, o mundo dos dândis, onde a aparência desempenhava um papel preponderante, 

pois funcionava como meio de distinção. 

Apesar de se apresentar com o seu vestuário provinciano, o herói de Balzac, mais 

decidido do que Artur Corvelo, ainda se aventura pelas ruas de Paris (Le Jardin des 

Tuilleries), chegando à triste conclusão de que a sua aparência revelava a sua modesta 

condição social: 

           «- J`ai l`air du fils d`un apothicaire, d`un vrai courtaud de boutique! Se dit-il à lui-même 

avec rage en voyant passer les gracieux, les  coquets, les élégants jeunes gens des familles 

du faubourg Saint-Germain33 qui tous avaient une manière à eux qui les rendait tous 

semblables par la finesse des contours, par la noblesse de la tenue, par l`air du visage ; et 

tous différents par le cadre que chacun s`était choisi pour se faire valoir.»34 

 

Receando, desde a sua chegada, os comentários a que estaria exposto devido ao seu 

fato produzido em Oliveira de Azeméis, Artur não ousou sair à rua, durante o dia : 

«(…) só saiu à rua, depois de aceso o gás.»35 

 

Após terem examinado as toilettes dos homens, os dois poetas constatam que o 

respectivo vestuário não estava à altura da sociedade mais elegante : 

                                                 
31 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 185 (o sublinhado é nosso). 
32 Illusions Perdues, op. cit. pág. 85 (o sublinhado é nosso). 
33 Era considerado um dos bairros mais chiques e exuberantes de Paris, nos séc. XVIII e XIX. 
34 Illusions Perdues, op. cit. pág. 190-191 (o sublinhado é nosso). 
35 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 185. 
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            Artur Corvelo: «O criado, então, revirou as botas na mão, considerou um momento com 

melancolia o elástico desfiado e o tacão tombado (…). (…) o seu fato de Oliveira era mal 

talhado e provinciano(…). (…) tinha vergonha do seu velho paletot, mais curto que as abas 

da sobrecasaca que trazia ;»36 

            Lucien : «Après avoir reconnu qu`il y avait une mise du matin et une mise du soir37, le 

poète (…) reconnut la laideur de sa défroque, les défectuosités qui frappaient de ridicule 

son habit dont la coupe était passé de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était 

outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop longtemps portées, penchaient 

l`une vers l`autre ; les boutons avaient rougi, les plis dessinaient de fatales lignes blanches. 

Puis son gilet était très court et la façon si grotesquement provinciale (…) il ne voyait de 

pantalon nankin qu`aux gens communs. (…) tous les pantalons étaient à sous- pieds, et le 

sien se mariait très mal avec les talons de ses bottes, pour lesquels les bords de l`étoffe 

recroquevillée manifestaient une violente antipathie.»38 

 

As citações anteriores levam-nos a constatar que o vestuário de ambos, se 

comparado com o das pessoas de Paris ou de Lisboa, é considerado ridículo e ultrapassado. 

Há, no entanto, outro aspecto, em nossa opinião fundamental, a reter das referidas citações : 

são notórias as semelhanças entre a falta de elegância que cada um dos heróis manifesta (o 

colete demasiado curto, as botas muito usadas, os fatos provincianos).  

Não querendo passar por pessoas vulgares, ao usarem vestuário medíocre, Lucien e 

Artur sentem necessidade de mudar por completo o guarda-roupa : 

           Artur :  «(…) Artur ia pensando no novo fato que faria (…).»39 

           «Para se apresentar com chique, comprou, num armazém de fato feito, um paletó de pano 

azulado com gola de veludo, (…) ornou-se de botas de verniz, (…).»40 

            Lucien : « (…) redescendit au Palais-Royal41 pour s`y habiller de pied en cap. (…) Lucien 

sorti possédant un habit vert, un pantalon blanc et un gilet de fantaisie (…). Il eut bientôt 

trouvé une paire de bottes fort élégante (…). »42 

                                                 
36 Idem, pág. 184-185 (o sublinhado é nosso). 
37 Cf. pág. 11 do presente trabalho. 
38 Illusions Perdues, op. cit. pág. 189 (o sublinhado é nosso). 
39 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 186. 
40 Idem, pág. 189. 
41 «Centre de la vie parisienne, (…) les établissements de plaisir (…) commerces les plus variés, comme les 
boutiques de luxe, des théâtres, des cafés, (…) et même des attractions de foire. Tout le monde y accourt, 
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Após a aquisição de novo vestuário, os dois jovens não conseguem, ainda seguir as 

tendências da moda, ditada pela alta sociedade. Embora tivessem já analisado o vestuário 

daqueles que pretendiam imitar, não foram capazes de lhe seguir o exemplo, acabando, 

mais uma vez, por fazer figura ridícula. Parece-nos que a causa deste fracasso não terá sido 

somente o vestuário que usavam, mas principalmente a forma como o envergavam, porque: 

            « La toilette est, tout à la fois, une science, un art, une habitude, un sentiment. La toilette ne 

consiste pas tant dans le vêtement que dans une certaine manière de le porter.»43 

 

Apesar do cuidado com o vestuário, Artur e Lucien não conseguiam impor-se, pois 

a atitude e a postura dos dois em nada condizia com a dos aristocratas. Obviamente, 

acabaram por denunciar a sua estreia no universo da alta sociedade e deixam transparecer 

que aquelas roupas não se ajustavam a eles próprios. Revelam não estar em harmonia com 

o vestuário que estavam a usar pela primeira vez. 

A ida à ópera é, provavelmente, um dos melhores exemplos para ilustrarmos como 

Artur e Lucien não se enquadravam naquela moldura : 

            Artur : «O seu fato separava-o daquela sociedade bem vestida, com ruge-ruges de seda, 

gravatas brancas : havia em todas aquelas pessoas como a afinidade duma frequentação 

permanente : conheciam-se : sabiam uns dos outros, os sentimentos, os rendimentos, os 

timbres de voz, as parentelas : sentia-se vagamente um intruso (…).»44 

            Lucien : «À l`aspect d`un homme dont l`élégance empruntée le faisaient ressembler  à un 

premier garçon de noces, (…).»45 

 «Chacun regardait le pauvre inconnu avec une si cruelle indifférence, il était si bien là 

comme un étranger qui ne savait pas la langue, (…).»46 

 

De salientar que Artur e Lucien, compreendem que aquele mundo lhes é estranho, 

assim como eles não passam de dois desconhecidos, no meio daquela sociedade elegante. A 

sociedade Lisboeta nem chega a tecer comentários sobre Artur Corvelo, nem sobre o seu 

                                                                                                                                                     
notamment les provinciaux et les étrangers qui ne voudraient pour rien au monde manquer les plaisirs de la 
capitale.», Bernard Chevallier, L`Art de vivre au temps de Joséphine, Flammarion, Paris, 1998, pág. 110. 
42 Illusions Perdues, op. cit. pág. 193. 
43 Traité de la vie élégante, op. cit. pág. 85. 
44 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 211 (o sublinhado é nosso). 
45 Illusions Perdues, op. cit. pág. 194 (o sublinhado é nosso). 
46 Idem, pág. 200 (o sublinhado é nosso). 
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vestuário. É ele próprio quem tira as ilações, ao comparar-se com as restantes pessoas. 

Digamos que Corvelo passa despercebido, sem atrair as atenções. Lucien Chardon não 

consegue escapar ao sarcasmo da aristocracia parisiense, que posteriormente o ignora. 

Novamente, Eça coloca Artur perante os mesmos problemas que o herói de Balzac 

havia vivido. A ida à ópera representava para Artur Corvelo, bem como para Lucien, a 

concretização de um sonho. No entanto, o sonho acaba por se revelar um pesadelo, porque 

os dois percebem que aquela sociedade, que tanto os atraía, não seria fácil de conquistar.  

Abandonados47 na capital, sem alguém que os pudesse encaminhar, conjecturam 

sobre as possibilidades que possuíam para penetrar as barreiras que os separam da elite : 

            Artur : «Como conseguiria fazer conhecimentos, relacionar-se, viver, furar, naquela grande 

cidade rumorosa ? Agora tudo lhe parecia mais difícil, (…) uma sensação de isolamento e 

de inacessibilidade …»48 

            Lucien : «Lucien se voyait séparé de ce monde par un abîme, il se demandait par quels 

moyens il pouvait le franchir, car il voulait être semblable à cette svelte et délicate jeunesse 

parisienne.»49 

 

Não se revelara tão fácil, como previam, a sua adaptação ao meio Lisboeta e 

parisiense. Artur, que precisava constantemente de algo que o estimulasse, perante as 

dificuldades encontradas, demonstra um certo desalento: 

                «A sua vontade, (…) recaía desfalecida : a celebridade, as relações, os amores – tudo o 

que em Oliveira lhe parecera de conquista tão fácil, à mão, recuava agora para cimos 

inacessíveis (…).»50 

 

                                                 
47 Lucien perdeu a protecção da sua amante, que o abandonara porque o jovem se tornou um estorvo, e 
acabaria por prejudicar a relação de Anaïs com a aristocracia : «Madame de Bargeton ne serait pas reçue par 
sa cousine si elle continnuait à vous voir.», Illusions Perdues, op. cit. pág. 212. 
 Relativamente a Artur, nem se pode dizer que este alguma vez tivesse contado com qualquer tipo de apoio, 
após a sua chegada a Lisboa. Na bagagem levava, simplesmente, cartas de apresentação, da parte do Rabecaz 
e a esperança de encontrar um dos companheiros do tempo de Coimbra, o Damião. As cartas de apresentação 
de pouco lhe serviram, pois os destinatários, afinal, não conheciam as pessoas que o pudessem ajudar. O 
Damião estava ausente, não podendo, portanto, servir de guia a Artur: «Contava com o Damião para o guiar, 
lhe mostrar Lisboa, apresentá-lo a escritores, escutar o seu drama, (…).», A Capital ! (Começos de uma 
carreira), op. cit. pág. 186. 
48 Idem, pág. 187. 
49 Illusions Perdues, op. cit. pág. 192. 
50 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 191 (o sublinhado é nosso). 
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Mais batalhador, Lucien, após aquela noite fatídica, não esmorece e decide lutar 

para eliminar os entraves que se colocavam à sua aproximação à aristocracia : 

             «Voilà donc mon royaume ! (…), voilà le monde que je dois dompter.»51 

 

Deparamo-nos, portanto, com uma diferença fundamental entre os dois heróis. 

Lucien mostra-se decidido a ultrapassar as barreiras que o afastavam do mundo dos dândis.. 

O luxo da sociedade aristocrata, era o que mais o fascinava e por isso também queria ser 

um dos deles. Artur, embora também desejasse fervorosamente relacionar-se com pessoas 

ilustres, não manifesta a coragem e a firmeza de Lucien, facilmente se deixava esmorecer. 

Disposto a vingar-se de todos os que o haviam humilhado, Lucien Chardon não 

hesita e procura que o seu vestuário se iguale ao dos aristocratas : 

            « (…) sa première  occupation fut de ce rendre chez Staub, le tailleur le plus célèbre de cette 

époque. Il obtient (…) une délicieuse redingote, un gilet et un pantalon (…) et ce fit prendre 

mesure de souliers et de bottes par un cordonnier célèbre.»52 

  

Artur Corvelo, absorvido em recrutar relações literárias, procura relacionar-se com 

um jornalista do Século, Melchior Cordeiro53. Convém, no entanto, referir que Artur, à 

semelhança de Lucien, também decide adoptar um estilo mais elegante, pois o seu vestuário 

deveria estar em consonância com o das pessoas com as quais passou a conviver:  

                                                 
51 Illusions Perdues, op. cit. pág. 208 (o sublinhado é nosso). 
52 Ibidem, pág. 208 (o sublinhado é nosso). Para comprar novo vestuário, a escolha de Lucien dirige-se ao 
alfaiate mais afamado da época. Optar pela roupa dos alfaiates mais conceituados revelou-se uma preferência 
dos dândis, pois funcionava como sinal de riqueza e de bom gosto. Cf., Le Mythe du Dandy, op., cit. pág. 104. 
Artur Corvelo foi encomendar as suas roupas ao alfaiate Vitorino, «(…) que lembrava a Artur, o 
estabelecimento triste do Serrão, o seu alfaiate em Oliveira.», A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. 
pág. 200. 
Pensamos que esta desigualdade, no que respeita à escolha de alfaiate, indicia que Lucien surgirá sempre 
como um dândi mais autêntico, mais extravagante do que Artur. 
53 Pensando que Melchior seria, realmente, um literato, que se interessaria por conversas inteligentes, 
preocupou-se em estar à altura do jornalista: «(…) desejando mostrar-se, elevado nas críticas, original nas 
frases – preparou mesmo duas definições pitorescas de Lisboa e da Província : 
             Lisboa é a estação central da inteligência. 
             A Província é a penitenciária do Espírito.», A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 192. 
Parece-nos interessante verificar que, tal como Artur, Lucien também definia a sua capital como um local 
onde a inteligência sobressaía, contrapondo-se à província, local onde nada ocorre, sem possibilidades de 
instrução : «On apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre pendant une demi-heure qu`en 
province en dix ans. Ici, vraiment, tout est spectacle, comparaison et instruction.», Illusions Perdues, op. cit. 
pág. 218. 
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            «- Com franqueza, aconselho-lhe. Em Lisboa é necessário andar bem vestido. Que tal lhe 

parece isto ? E rodava sobre os calcanhares, mostrando um fato de cheviote claro. Muito 

chic, não é verdade ?»54 

             «- Faça casaca, deve fazer casaca ! Em Lisboa é essencial …(…) E sobrecasaca…É de 

rigor…»55 

 

As palavras de Melchior não podiam ser mais explícitas, em Lisboa era necessário 

ter uma aparência bastante cuidada, era necessário ser chic. O jornalista sabia o quanto era 

importante apresentar-se de forma elegante para conseguir introduzir-se em locais, 

normalmente frequentados pela sociedade mais influente, sem demonstrar que não 

pertenciam àquele meio elitista. Percebemos, portanto, que a aparência funcionava como 

meio de atracção ou de repulsa, perante a sociedade mais elegante. Através do vestuário 

que cada um envergava, formavam-se concepções que poderiam conduzir ao sucesso ou ao 

fracasso todos aqueles que tentavam aproximar-se de um meio que não era o deles por 

natureza.  

Lucien também fora induzido a vestir-se melhor, para causar boa impressão, quando 

estava em causa a publicação do seu romance: 

           (…) allez mettre votre meilleur habit, enfin soyez convenable. (…) Soyez en tenue, moins à 

cause de Florine que du libraire.»56 

 

Torna-se bastante evidente que a aparência de Lucien poderia influenciar a escolha 

do editor na publicação do livro. Somos levados a crer que o aspecto do poeta seria o 

primeiro aspecto tido em conta e só depois seria analisada a qualidade do romance. 

Convicto de que uma aparência mais cuidada poderia impressionar, e não querendo perder 

                                                 
54 Idem, pág. 198. 
55 Idem, pág. 200 (o sublinhado é nosso). Melchior Cordeiro aconselha Artur a comprar sobrecasaca, pois 
tratava-se de uma peça essencial para quem queria seguir as tendências da moda lisboeta. Constatámos que 
Lucien também teve a preocupação de adquirir uma nova sobrecasaca (Cf. pág. anterior). A moda da 
sobrecasa – redingote –  surgiu por volta de 1850 : « (…) la redingote et surtout la redingote veste ne prennent 
leur essor qu`après 1850.», Le Mythe du Dandy, op. cit., pág. 99. Relativamente à moda do redingote, há um 
aspecto curioso, pois Balzac conseguiu antecipar o uso desta peça, em pelo menos 15 anos, pois a obra 
Illusions Perdues foi publicada em 1835 e a peça só em 1850 começou a fazer parte da indumentária do 
dândi. N`A Capital, não se verifica a mesma situação, uma vez que esta obra só foi escrita por volta de 1877, 
quando a moda da sobrecasaca já tinha atingido o seu auge. 
56 Illusions Perdues, op. cit., pág. 280. 
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a oportunidade de se relacionar com pessoas ligadas às letras, Lucien opta por envergar o 

mesmo vestuário que lhe trouxera dissabores, na sua primeira ida à ópera: 

            «Il mit son beau pantalon collant de couleur claire, des jolies bottes, (…) et son habit de 

bal.»57 

 

Lucien, que facilmente se adaptou à vida parisiense, conseguiu com o mesmo 

vestuário, mas com um porte diferente, impressionar com a sua elegância. Aliás, segundo o 

editor, a sua toilette não se assemelhava de forma alguma à das pessoas ligadas às letras:  

            «Barbet jeta sur Lucien un regard de profond étonnement, (…). – On voit que monsieur n`a 

pas le malheur d`être homme de lettres.»58 

 

Entendemos que os homens ligados às letras apresentavam uma toilette sem 

qualquer luxo, simples, algo negligenciada. A vida de escritor não lhe permitia ter uma vida 

luxuosa, nem seguir as tendências da moda. Era, precisamente, nesta situação que se 

encontrava Lucien quando apresentou pela primeira vez o seu livro a um editor, Doguereau. 

Disposto a comprar o romance de Lucien, o comportamento do editor altera-se à medida 

que se apercebe da miséria em que vive o jovem escritor: 

            «Il était décidé à payer mille francs (…) En voyant l`hôtel, le vieux renard se ravisa. – Un 

jeune homme logé n`a que des goûts modestes, il aime l`étude, le travail ; Je peux ne lui 

donner que huit cents francs.»59 

 

Após ter reconhecido o talento de Lucien, Doguereau pretendia pagar-lhe o romance 

pelo preço justo, no entanto a sua oferta foi baixando, pois considerava que o poeta, 

vivendo de forma tão simples, aceitaria qualquer quantia. Obviamente este tipo de 

escritores convinha-lhe, pois trabalharia incessantemente, sem se preocupar com os luxos 

ou divertimentos e seria muito fácil negociar, porque o escritor pretendia vender os seus 

livros à medida que os escrevia, já que daí advinha o seu sustento. Por isso, defendia que 

Lucien mantivesse o seu nível de vida e que os restantes homens das letras lhe seguissem o 

exemplo: 

                                                 
57 Idem, pág. 281. 
58 Idem, pág. 284. 
59 Idem, pág. 232. 
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            «Voilà comment devraient vivre les gens de lettres, au lieu de faire ripaille dans les cafés, 

dans les restaurants, d`y perdre leur temps, leur talent et notre argent.»60 

 

Certamente esta descrição refere-se aos escritores que, para além da escrita, 

procuram deleitar-se com os prazeres da vida e demonstram grande preocupação com a 

aparência. É nesta categoria que se inserem os escritores que adoptaram o dandismo como 

filosofia de vida. Estes terão colocado a vida social em primeiro lugar, relegando a escrita 

para um segundo plano. Receando que tal se verificasse com Lucien, caso este tivesse 

dinheiro, o editor considera mais prudente oferecer-lhe uma pequena quantia pelo seu 

trabalho:  

«(…) s`il gagnait trop d`argent, il se dissiperait, il ne travaillerait plus.»61  

 

As duas obras em estudo estão povoadas de personagens que exemplificam as duas 

situações que acabámos de referir. Vejamos primeiramente qual a importância atribuída à 

aparência pelos homens que se dedicam exclusivamente às letras, mantendo inalterados os 

seus ideais. Em Illusions Perdues, poderíamos enumerar vários exemplos, mas ficámo-nos 

por um dos mais evidentes, Daniel D`Arthez: 

            «(…) avait ordinairement un pantalon à pied dans des souliers à grosses semelles, une 

redingote de drape commun, une cravate noir, un gilet de drape gris, mélangé de blanc, 

boutonné jusqu`en haut, et un chapeau à bon marché.»62 

 

Torna-se bastante evidente que o vestuário não representava qualquer preocupação 

para o honesto e simples D`Arthez. As peças que usava não seguiam as tendências da moda 

e eram confeccionadas com tecidos vulgares. Ao contrário de Daniel D`Arthez, Lucien 

procura, como já vimos, apresentar-se com: 

                                                 
60 Idem, pág. 233. Doguereau, astuto na arte de negociar, vieux renard, não parece conferir muita importância 
à aparência, pois apresenta-se com um vestuário que não rege pelos padrões da moda: « Doguereau portait un 
habit noir à grandes basques carrées, et la mode taillait alors les fracs en queue de morue. Il avait un gilet 
d`étoffe commune à carreaux de diverses couleurs d`où pendaient, à l`étroit du gousset, une chaîne d`acier et 
une clef de cuivre qui jouaient sur une vaste culotte noire.», Idem, pág. 230. 
61 Idem, pág. 232.  
62 Idem, pág. 235. Daniel usava “un pantalon à pied”, mas a moda ditava “des pantalons collants”; o colete 
estava ultrapassado, na moda estava o colete branco; o chapéu era comum e barato. O contraste entre o 
vestuário elegante de Lucien e o vestuário démodé do seu amigo do Cenáculo é bem visível. Tenhamos em 
conta o calçado de ambos: Daniel: « des souliers à grosses semelles » ; Lucien : «(…) c´ était, comme la mode 
ordonnait alors de les porter, une pair de bottes entières, très élégants, et à glands, (…).», Idem, pág. 351. 
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«(…) une toilette (…) soignée (…).»63 

 

A indiferença que D`Arthez demonstra pelo vestuário também é manifestada n`A 

Capital por Nazareno, que usava: 

«(…) uma sobrecasaca coçada, (…).»64 

Obviamente, Lucien e Artur não se incluem no grupo dos homens que lutam pelos 

seus sonhos, que aspiram simplesmente a ter uma carreira de sucesso, a fim de ganharem o 

suficiente para viver. O objectivo principal de ambos parece ser mesmo a toilette65, pois 

esta constituía uma forma de se aproximarem da alta sociedade e de viverem luxuosamente.  

Não pretendiam levar uma vida tão modesta e discreta como a dos seus amigos do 

Cenáculo (Lucien) e dos membros do Clube Republicano (Artur). Ambos concluem que só 

poderão aceder a uma vida sumptuosa, se optarem por outras companhias melhor 

relacionadas, que os conduzam junto das pessoas poderosas.  

Artur deixa-se fascinar facilmente pela sociedade mais elegante e conclui que o 

clube não era a melhor opção de vida, pois não desejava viver como eles:  

            «E revia a sala de D. Joana Coutinho, as toilettes de seda, os homens de casaca: ali 

apreciava-se a poesia amorosa e elegante; e via o Nazareno, habitando num quinto andar, 

(…) , relações pulhas, os dedos queimados do cigarro, (…).»66  

 
Lucien, perante a vida difícil, mas honesta junto dos amigos do Cenáculo, decide 

enveredar pelo mundo do jornalismo, mais fácil, mas corrupto:  

            «Au lieux d`être saisi d`horreur à l`aspect du coeur même de cette corruption parisienne (…) 

il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires sous 

                                                 
63 Idem, pág. 281. 
64 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 313. 
65 A título de curiosidade, referimos que, tal como os heróis que ambos criaram n`A Capital e em Illusions 
Perdues, Eça e Balzac, respectivamente, procuraram levar uma vida ao estilo dândi, pois consagravam grande 
importância à aparência e procuravam seguir as tendências da moda. Sobre Eça: «Gosta (…) de toilettes 
extravagantes.»; «Tinha vestido um elegante costume do campo e posto uma gravata de Bretanha em listras 
azuis e brancas.»; «(…) o modo de vestir , impecável, no cabelo acamado, no próprio verniz das botas.», 
Retratos de Eça de Queirós (Quarenta olhares de escritores e artistas sobre a prosa de E. Q.), Asa Editores, 
2000, pág. 17, 143, 176, respectivamente. Balzac tinha, como já afirmámos, pretensões de se tornar numa 
pessoa elegante, mas Stefan Zweig defende que o romancista nunca atingiu verdadeiramente o seu objectivo: 
«Les couleurs de son habit et de son pantalon jurant ensemble, (…) à quoi sert le lorgnon d`or si les ongles 
des doits qui les tiennent sont salles; si les lacets de souliers se balancent dénoués sur les bas se soie ; (…). 
Balzac porte son élégance qui, par la suite de la vulgarité de ses goûts, vise de plus en plus à la pompe et à 
l`extravagance, (…).», Stefan Zweing, Balzac, Le Roman de sa vie, Éditions Albin Michel, 1950, pág. 165. 
66 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit.,, pág. 313. 
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l`armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froid analyse, il les trouvait 

supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle.»67 

 

O mundo dos escritores e jornalistas, é-nos apresentado de duas formas 

completamente distintas68: aqueles que pretendiam alcançar a notoriedade, utilizando os 

meios mais adulterados, e outro grupo que mantém as suas firmes convicções inalteradas, 

primando pelo bom senso e honestidade, procurando obter a celebridade, mas através do 

trabalho. Estes últimos, não compactuam com o jogo de interesses e influências vivido no 

seio dos jornalistas e editores, são atacados e derrotados pelos métodos mais infames e 

ultrajantes. Facilmente se entende por que razão lhes era praticamente impossível subir na 

vida, vendo-se obrigados a viver de forma miserável: 

            «(…) vous pouviez faire le pied de grue encore pendant trois ans ou mourir de faim, comme 

d`Arthez, dans un grenier. Quand d`Arthez será devenue aussi instruit que Bayle et aussi 

grand écrivain que Rousseau69, nous auront fait notre fortune, nous serons maîtres (…) de la 

gloire.»70 

 

Os que colaboram com o primeiro grupo, facilmente conseguiam o que mais 

ambicionavam. Vejamos o exemplo de Finot:  

            «(…) il gagne vingt mille francs par an ; il a tous les jours les plus somptueux dîners du 

monde, il a un cabriolet depuis un mois, enfin le voilà demain à la tête d`un journal 

hebdomadaire, (…).»71 

 

Fica, assim, bem patente que, para ascender a uma vida melhor, não bastava ter 

talento. Na realidade, era necessário posicionar-se ao lado daqueles que não se coibiam em 

martirizar todos os que, de alguma forma, lhe poderiam dificultar as acções realizadas em 

benefício próprio.  

                                                 
67 Illusions Perdues, op. cit. pág. 348. 
68 Balzac coloca Lucien diante de dois caminhos possíveis: trabalho árduo, uma vida simples e decente ou 
uma ascensão rápida, uma vida sem escrúpulos, actuando em função dos seus interesses. O intenso desejo de 
celebridade e de uma vida fácil levam-no a optar pelo mundo do jornalistas, obrigando-o a “prostituir-se” 
intelectualmente. Eça preferiu conduzir Artur Corvelo simplesmente ao mundo dos jornalistas, sem lhe dar a 
oportunidade de enveredar pelo bom caminho. 
69 Rousseau viveu de forma austera e rejeitava qualquer manifestação de luxo. 
70 Illusions Perdues, op. cit. pág. 321. 
71 Idem, pág. 322. 
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Lucien, para atingir uma celebridade rápida, optou pelo caminho mais fácil, pelo 

jornalismo. Artur não tinha grandes alternativas, para além do Clube Republicano, de onde 

foi expulso, só podia contar com o jornalista Melchior.  

Os companheiros dos dois heróis, normalmente, sem posses, trajavam de acordo 

com a moda, pois através do vestuário que envergavam, aparentavam ter uma situação 

económica bastante estável, por vezes elevada. N`A Capital, um dos casos mais evidentes é 

o do jornalista Melchior. Este orienta o jovem poeta, após a sua chegada à capital, sempre 

com a intenção de tirar algum proveito e não por amizade. Melchior torna-se, assim, uma 

espécie de parasita de Artur, à espera que o jovem endinheirado lhe proporcione o que mais 

deseja:  

            «Uma cavaqueira com um bom amigo, uma comidizinha num hotel conhecido, bela 

rapaziada…O mais é parvoíce!»72 

 

Este modo de vida exigia ao jornalista um certo cuidado com a aparência, logo não poderia 

descurar a indumentária. Efectivamente, Melchior demonstrava grande preocupação com o 

vestuário, pois através dele podia disfarçar a sua falta de posses e demonstrar o quanto era 

chic. Na perspectiva deste dândi, ser chic significava seguir as tendências da moda, mas 

sem consumir muito dinheiro, optando sempre por adquirir o seu vestuário em alfaiates 

pouco célebres: 

            «Dezesseis mil reis. No Strauss eram quarenta. (…), provou-lhe que devia fazer fato no «seu 

homem», (…) o Victorino dos Calafates.»73 

 

Para além da companhia do jornalista Melchior, Artur associou-se a outros amigos 

(pelo menos assim se intitulavam). O jovem provinciano passa a estar rodeado de homens 

desprovidos de qualquer característica que justificasse a sua notoriedade. Convém, contudo, 

referir que esta notoriedade só tinha significado para Artur e para aqueles que faziam parte 

da panelinha74, como por exemplo Meirinho75, Carvalhosa e o Savedra. Na realidade, todos 

                                                 
72 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit, pág. 199. 
73 Idem, pág. 198. 
74 Este vocábulo era utilizado para denominar um grupo de pessoas que se regiam pelos mesmos ideais. O 
grupo da panelinha primava pela vida fácil, com belas roupas, refeições caras e muito divertimento. Artur 
também passa a fazer parte desta súcia: «- Isto é cá pra nós, disse Meirinho, isto é cá para a panelinha! Artur 
recostou-se com satisfação – feliz de ser da «panelinha»., Idem, pág. 227. 



Dândis – (des) ilusões, em Illusions Perdues e A Capital 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 66

os homens com quem Artur conviveu eram boémios, que procuravam ter uma vida fácil, 

sem terem condições para tal. 

Na capital francesa, Lucien também convive com homens que se distinguem através 

do uso de um vestuário bastante cuidado, ostentando uma riqueza que não é verdadeira. Um 

dos casos mais evidentes é o de Étienne Lousteau76, aquele que conduziu Lucien ao mundo 

do jornalismo. Antes de fazermos qualquer consideração sobre o vestuário deste jornalista, 

analisemos o local onde vivia: 

             «Cette chambre, à la fois sale et triste, annonçait une vie sans repos et sans dignité : on y 

dormait, on y travaillait à la hâte, elle était habitée par force, on éprouvait le besoin de la 

quitter.»77 
 

Seríamos tentados a afirmar que alguém que vive num local como este, onde 

sobressai a miséria, não teria condições para se vestir de forma elegante. Na realidade, a 

pobreza expressa no quarto de Lousteau, não se reflecte na sua aparência, pois o jornalista 

apresenta um vestuário esmerado: 

             «Étienne Lousteau avait un pantalon noir, des bottes bien cirées, un habit boutonné jusqu`au 

cou ; sa chemise, (…) était cachée par un col de velours, (…).»78 

 

                                                                                                                                                     
Há outra panelinha n`A Capital, são os membros do Clube Republicano: «Então você agora é da panelinha do 
Nazareno?», Idem, pág. 303. 
75 Meirinho é, em nossa opinião um verdadeiro dândi, na medida em que consegue relacionar-se com as 
pessoas da alta sociedade, sem possuir qualquer título de nobreza, e consegue manter uma vida com um certo 
conforto, sem exercer qualquer profissão. Este dândi que gostava de “obsequiar”, fora mesmo apelidado de 
“ornamento do high-life”, a quando da publicação de uma notícia sobre a sua chegada à capital, vindo de 
Paris. A expressão high-life é usada por Eça, várias vezes, ao longo da obra, para denominar um grupo de 
pessoas que, tal como Meirinho, pretendiam (e por vezes conseguiam) levar a cabo uma vida de luxo, sem 
terem condições para tal. Meirinho era, no entanto, o único que apresentava sinais de alguma nobreza, através 
do vestuário que usava e de alguns acessórios: «(…) com a mão bem tratada, onde reluzia um brilhante, tinha 
na sobrecasaca a roseta da Comenda de Carlos III de Espanha.», A Capital ! (Começos de uma carreira), op. 
cit., pág. 205; «(…) fazendo girar no dedo o seu anel de armas, como para se comprazer na pureza da sua 
nobreza, (…).», Idem, pág. 248. 
76 António Coimbra Martins entende que esta personagem equivale a Melchior Cordeiro, d`A Capital. De 
facto as semelhanças são consideráveis: ambos manipulam os dois jovens recém-chegados à capital, 
orientando-os no sentido que mais lhes convinha, aproveitam-se da ingenuidade dos dois poetas (Lousteau 
pretendia tirar dividendos do sucesso de Lucien; Melchior queria aproveitar-se do facto de Artur ter algum 
dinheiro), apresentam aos dois jovens as respectivas amantes (Coralie e Concha). António Coimbra Martins, 
estabelece também algumas diferenças importantes entre os dois jornalistas. Cf., Ensaios Queirosianos, op. 
cit. pág. 321 a 329. 
77 Illusions Perdues, op. cit. pág. 282. 
78 Idem, pág. 283. 
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Lousteau, através do vestuário, transmite uma situação económica estável, que não 

corresponde, de forma alguma, à realidade. Embora sem posses, não descura do vestuário 

porque era uma forma de se impor à sociedade. Esta atitude de Lousteau, que é, aliás, muito 

comum aos dândis, justifica a opinião de Emilien Carrassus: 

            «Les dandys – ou ceux qui ont la prétention de l`être – restreignent au besoin sur le 

logement, la nourriture, pour consacrer un plus substantiel budget à la toilette. (…) le 

vêtement les situe dans la société : ils ne peuvent négliger cette tenue sans laquelle il n`est 

pas question de figurer dans le monde.»79 

 

Torna-se, assim, bastante evidente que o dândi era capaz de consumir todo o 

dinheiro em vestuário, conferindo-lhe, portanto, mais relevância do que à alimentação ou 

ao alojamento. 

 A convivência com homens que primavam pela elegância, leva os jovens poetas a 

tomarem consciência de que o vestuário deveria ser uma prioridade. Artur e Lucien 

decidem investir na aparência e passam a ser vistos de outra forma, por todos aqueles com 

quem se relacionavam: 

           Artur: «Pareceu reparar, com satisfação na toilette mais correcta de Artur. Afirmou-lhe 

“que estava um janota” – e julgando decerto, que estava bastante bem vestido para se 

relacionar, aconselhou-lhe que se fizesse sócio do Grémio. E se quisesse, ele levava-o a 

casa da D. Joana Coutinho!»80 

           Lucien :«(…) sa métamorphose excita une sorte d`envie contenue chez les jeunes gens  qui 

s`y trouvèrent, et qui tenaient le haut du pavé dans le royaume de la fashion, (…).»81 

 

Concluímos que o facto de estar vestido de forma mais elegante foi decisivo para 

que Artur se conseguisse aproximar de Meirinho, que por sua vez lhe facilitaria a entrada 

no mundo dos poetas, políticos, filósofos e aristocratas. Através de Meirinho que, apesar de 

não possuir qualquer título, conseguia relacionar-se com as pessoas da alta sociedade, o 

herói d`A Capital, poderia concretizar um sonho. Referimo-nos, obviamente, à 

                                                 
79 Le Mythe du Dandy, op. cit. pág. 103. 
80 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 222. 
81 Illusions Perdues, op. cit. pág. 430. 
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possibilidade de frequentar os salões82 onde decorriam as soirées, neste caso concreto, a 

soirée em casa de D. Joana Coutinho, uma das mulheres mais respeitadas da sociedade 

lisboeta.  

No caso de Lucien, a transformação operada pelo novo vestuário foi tão expressiva 

que os dândis aristocratas que o haviam humilhado e rejeitado, a quando da sua primeira 

ida à ópera, mudam radicalmente de atitude, a partir do momento em que este se apresenta 

vestido de forma tão ou mais elegante do que eles, apresentando um vestuário sumptuoso: 

            «Sa mise et sa tournure rivalisaient avec celles des dandies les plus célèbres. (…) Lucien eut 

(…) des boutons en diamants, (…) des gilets mirifiques en assez grand nombre pour 

pouvoir assortir les couleurs de sa mise»83 

 

O vestuário provinciano do poeta cedera lugar a peças verdadeiramente magníficas 

e bastante caras. Através do uso deste vestuário, que só estaria ao alcance dos nobres mais 

abastados, Lucien ostenta uma posição social que não é a sua. Esta era, aliás, a intenção do 

jovem dândi, que utilizava o vestuário para ocultar a falta de meios e de título aristocrático. 

Através do vestuário Lucien consegue competir e atrair a atenção dos dândis mais 

elegantes, mas as mulheres, como seria de esperar, também não ficaram indiferentes: 

             

             «La comtesse de Montecornet et la marquise d`Espard, (…), eurent Lucien entre elles, et le 

comblèrent de coquetteries.»84 

 

                                                 
82 Para aceder aos salões aristocráticos e tornar-se célebre, Artur não poderia continuar ao lado dos 
republicanos, deveria juntar-se aos simpatizantes do rei: «Você se mete com essa gente está perdido. (…) Se 
você quer fama, e que se fale de si, e que se lhe apresente o drama, e tratar com gente fina, deve deixar essa 
cambada. O que eles lhe podem dar? Divertimentos, -onde? Empregos, -que é deles? Posição, -nicles! Levá-lo 
à sociedade, -olha quem, os pelintras!», A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 313. Lucien 
também sente necessidade de se aproximar dos apoiantes do rei, les  royalistes, a fim de conseguir o tão 
desejado título nobre e uma vida semelhante à dos aristocratas: «La seul manière d`obtenir une ordonnance du 
roi qui vous rende le titre et le nom de vos ancêtres maternels, est de la demander en recompense des services 
que vous rendez au Château. Les Libéraux ne vous feront jamais comte. (…) Lucien fut (…) séduit par les 
réflexions du gentilhomme, et charmé de voir s`ouvrir devant lui les portes des salons (…).», Illusions 
Perdues, op. cit. pág. 413. Os dois poetas demonstram que escolhiam certas companhias, porque daí podiam 
tirar mais proveito. A relação de Corvelo com o Clube Republicano só acontece quando o jovem poeta está 
revoltado com a alta sociedade e não porque haja realmente uma grande empatia. Lucien, apesar da amizade e 
admiração que sente pelos membros do Cenáculo, não consegue seguir-lhes o exemplo, porque ambicionava 
tornar-se ilustre. 
83 Illusions Perdues, op. cit. pág. 429-430. 
84 Idem, pág. 430. 
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Apesar das dificuldades que tiveram de enfrentar quando chegaram às respectivas 

capitais, Artur Corvelo e Lucien, no que concerne ao vestuário, acabaram por “conquistar” 

o mundo da alta sociedade, porque a sua toilette se tornou similar à dos elegantes 

aristocratas.  

Verificámos que os jovens poetas passam a ser respeitados e a merecer a atenção 

daqueles que, outrora os haviam humilhado ou, até mesmo, renegado. A situação de Lucien 

parece-nos mais flagrante no que toca a humilhações provocadas pelo uso de vestuário 

provinciano, pois não bastou o constrangimento a que fora sujeito pela aristocracia 

parisiense, também foi completamente ignorado:  

            «(…) il les salua: madame de Bargeton ne voulut pas le voir, la marquise le lorgna et ne 

répondit pas à son salut. (…) pour madame d`Espard, il n`existait même pas.»85 

 

É explícita a mudança de atitude de madame d`Espard relativamente a Lucien. 

Torna-se bastante evidente que esta senhora da alta sociedade parisiense tinha um grande 

preconceito em relação ao vestuário, pois a falta de elegância foi uma das razões que a 

levou a renegar Lucien. Ao constatar que o jovem poeta se tornara um homem elegante, 

quase irreconhecível, tenta uma aproximação: 

«J`ai une querelle à vous faire!vous me deviez une visite, et je l`attends encore. »89 

 

Através da sua elegância, Lucien conseguiu tornar-se um dândi, ao estilo parisiense 

e, assim, conseguiu obter a admiração da sociedade aristocrata. As mulheres aristocratas 

foram as primeiras a aproveitar a companhia do jovem provinciano, que se tornara elegante: 

             «(…) Lucien se vit, (…), le héros de la soirée : il fut caressé, câliné, fêté par ces trois  

femmes qui l`entortillèrent avec un art infini.»90 

 

A metamorfose de Lucien é também responsável pela sua presença, que se tornara 

assídua, em locais somente frequentados pela elite aristocrática. O aspecto mais curioso 

reside no facto de os convites surgirem exactamente da sociedade mais elegante, que antes 

lhe fora tão adversa: 

                                                 
85 Idem, pág. 210. 
89 Idem, pág. 430. 
90 Idem, pág. 440. 
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            «(…) j`aurais le plaisir de vous voir chez moi, dit la comtesse de Montecornet (…).»91 

«(…) tout le monde lui souriait, (…).»92 

 

Fica assim bem patente que era a partir da observação do vestuário que se fazia um 

primeira apreciação das pessoas. O porte de um vestuário mais ou menos elegante poderia 

conduzir ao êxito ou ao insucesso aquele que estava a ser observado. Em Illusions Perdues 

e n`A Capital, os dois heróis só conseguem alguns momentos de glória, junto da 

aristocracia das respectivas capitais, a partir do momento em que o vestuário de ambos 

expressa uma condição social mais elevada. 

Relativamente ao vestuário há, ainda, um aspecto que nos parece bastante 

interessante: após tomarem consciência de que a sociedade da capital os enganara e 

renegara, Lucien e Artur demonstram menos preocupação com o vestuário. Cientes de que 

nada poderia alterar o amargo desfecho reservado à estadia na capital, ambos descuram do 

vestuário. Assim, a ânsia de Lucien no sentido de se igualar aos dândis parisienses, perde 

todo o sentido num momento de desespero protagonizado pelo jovem: 

            «Il marcha de cette allure affaissée et décomposée que connaissent les malheureux, jusqu`à 

l`hotel de Camille Maupin, il y entra sans faire attention au désordre de ses vêtements, 

(…).»93 

 

 Artur, por seu lado, manifesta uma enorme vontade de se separar de tudo o que o 

ligava à sociedade, aliás como já havia feito em momentos de desagrado com a aristocracia 

lisboeta.Era, provavelmente, uma tentativa de quebrar os laços que alguma vez o uniram à 

sociedade elegante:  

             «Despiu, com cólera impaciente, a casaca, arrancou bruscamente a gravata – como se 

quisesse arrojar de si, com a toilette que lhe representava a soirée odiosa, todos os seus 

desejos de sociedade, de encontros amorosos em salas aristocráticas, …»94 

 

Embora tenham demonstrado algum desleixo ou algum repúdio pelo vestuário que 

simbolizava a sua entrada no mundo da aristocracia, Lucien e Artur mantêm bem acesa a 

                                                 
91 Idem, pág. 431. 
92 Idem, pág. 433. 
93 Idem, pág. 506 (o sublinhado é nosso). 
94 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 268 (o sublinhado é nosso). 
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chama da elegância, após o regresso à província. Artur não conseguiu partir de Lisboa sem 

levar consigo algumas peças chics: 

            «Eram dois pares de luvas pretas, e um plastron negro, (…), que levava para Oliveira – para 

usar coisas chics, coisas de Lisboa (…).»95 

 

Lucien, embora não leve consigo o vestuário elegante para Angoulême, pede que 

lho comprem e enviem: 

            «(…) Veille à ce que je reçoive, (…), un charmant habillement du matin: petite redingote 

vert-bronze foncé, trois gilets, l`un couleur soufre, l`autre de fantaisie, genre écossais, le 

troisième d`une entière blancheur ; plus trois, pantalons à faire des femmes, l`un blanc 

étoffe anglaise, l`autre nankin, le troisième en léger casimir noir ; enfin un habit noir et un 

gilet de satin noir pour soirée.»96 

 

 Os dois jovens poetas demonstram, assim, um enorme desejo de se apresentarem 

com vestuário elegante, perante os habitantes da província, com o nítido desejo de 

impressionarem os seus conterrâneos. A este respeito, parece-nos oportuno referir que os 

dois poetas pretendem causar sensação, mas a níveis diferentes. Lucien pretendia que o seu 

vestuário estivesse à altura das expectativas que se haviam formado em torno da sua 

pessoa, mas o seu objectivo principal ia muito para além disso. A sua intenção era, na 

realidade, a de atrair a atenção da aristocracia de Angoulême e tentar uma nova 

aproximação, nomeadamente a madame du Châtelet (Anaïs de Bargeton). O ambicioso 

poeta, após as desventuras passadas em Paris, parece disposto a recomeçar a luta pela 

celebridade e faz uso do seu vestuário elegante, que tão bem conhecia, para sobressair no 

meio de uma sociedade que, apesar dos títulos de nobreza, não conseguia igualar a 

elegância do jovem poeta: 

            «(…) le poète avait fait une toilette qui devait lui donner, sans contestation, une supériorité 

sur tous les hommes. (…) Suivant la mode (…), il avait mis un pantalon noir collant. Les 

hommes dessinaient encore leurs formes au grand désespoir des gens maigres ou mal faits ; 

et celles de Lucien étaient apolloniennes.»97 

                                                 
95 Idem, pág. 390. 
96 Illusions Perdues, o. cit. pág. 639. 
97 Idem, pág. 653. 
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Artur pretendia somente que os habitantes de Oliveira lhe admirassem o vestuário e 

o considerassem um janota. Contentava-se em descrever o que viveu e o que conhecia de 

Lisboa: 

            «Mas o que o deleitava era perorar, narrar os lados íntimos da vida de Lisboa (…) Gostava 

de deslumbrar aqueles burgueses, fazendo-lhes ver a vida literária mais brilhante, para 

parecer ele mais interessante: afirmava que os literatos em Lisboa eram tudo (…).»98 

 

 O desejo de celebridade de Lucien, sempre muito superior ao de Artur, revela-se 

mais uma vez, quando o poeta de Angoulême se apresenta elegantemente vestido, porque 

não queria deixar escapar a fama que havia conseguido, junto dos habitantes da vila. Lucien 

tinha perfeita noção de que o seu vestuário elegante era a única forma de que dispunha para 

se distinguir da sociedade provinciana, que desejava conhecer as novidades da capital: 

             «Le succès de Lucien comme élégant fut le seul triomphe réel qu`il obtint, mais il fut 

immense. (…) Les femmes raffolèrent de lui, les hommes en médirent, et il put s`écrier 

comme le chansonnier : O mon habit, que je te remercie.» 

  

Fica assim provado que foi graças ao vestuário elegante que exibiram na província 

que os dois poetas se viram objecto de admiração e curiosidade. Era o único testemunho do 

sucesso. Talvez por isso, Lucien não queira separar-se do seu vestuário de dândi, nem 

mesmo quando decide pôr termo à vida: 

            «(…) mis comme s`il allait à une fête, car il s`était fait un linceul de ces habits parisiens et 

de son joli harnais de dandy.»99 

 

Artur Corvelo, numa tentativa de prolongar a experiência junto da sociedade mais 

elegante de Lisboa, atrasa o momento de despir a casaca, demonstrando ter perfeita 

consciência de que só o vestuário o aproximava da sociedade aristocrata. Esta peça 

simbolizava a vida em sociedade: 

            «E passeava no quarto, de casaca, retardando o momento de a despir – como se ela fosse a 

encarnação mesma da vida social que o cativava.»100 

 

                                                 
98 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 393. 
99 Illusions Perdues, o. cit. pág. 667. 
100 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 222. 
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b) ACESSÓRIOS 

 

            « (…) L`élégance est l`art de l`accessoire, et qu`à l`inverse le détail malvenu peut anéantir la 

composition la plus remarquable. Ceci parce que l`accessoire est la seul partie du vêtement 

où s`exprime la créativité de celui qui la porte. Tout le reste est affaire de tailleur, de bottier 

ou de chapelier.»101  

 

A par de uma constante preocupação com o vestuário, e para que a elegância 

atingisse o seu expoente máximo, o dândi demonstrava uma vigilância cuidada no que 

respeita aos acessórios. Visto que a escolha dos acessórios estava a cargo do dândi, este 

conferia um toque pessoal à sua toilette, podendo, assim, prejudicar ou favorecer a sua 

aparência geral: 

            « Gants, chaussures, chapeaux – éventuellement cigares et lorgnettes – prennent (…) place 

dans la gamme variée des accessoires. Dés à présent, on peut concevoir qu`en ce domaine 

l`accessoire est souvent essentiel : il contribue fortement à personnaliser le vêtement.»102 

 

Entre os vários acessórios considerados essenciais para o dândi, destacámos a 

gravata, as luvas, o chapéu, a bengala, o monóculo e/ou binóculo. Através das personagens 

dândis que surgem nas duas obras em estudo, daremos conta do uso destes acessórios e da 

importância que lhe é conferida. 

A gravata era tida como um acessório fundamental. Carassus considera que: 

« (…) l`art de mettre la cravate offre la possibilité d`une aristocratique distinction.»103 

 

Efectivamente, a forma como era colocada a gravata, concretamente a forma como 

era executado o nó, poderia ditar o sucesso ou o infortúnio daquele que a exibia104. 

                                                 
101 L`esprit Dandy de Brummell à Baudelaire, op. cit. pág. 14.  
A este propósito, Balzac, em Physiologie de la Toilette, expressa uma opinião muito semelhante à apresentada 
por Levillain , dando-nos conta que o vestuário não  é produto daquele que o exibe, mas sim daquele que o 
executa: «De votre chapeau, de votre tailleur, ou bottier, qui vous les ont livrés dans tout l`éclat; vous n`avez 
rien mis du vôtre», in Les Parisiens comme ils sont (1830-1846), La Palatine, Genève, 1947, pág. 64. 
102Le Mythe du Dandy, op. cit. pág. 99. 
103 Idem, pág. 98. 
104 Brummel expressava a sua elegância através da forma como executava o nó da gravata: «(…) Brummel 
(…) mettait trois heures pour faire son noeud de cravate. Toute son élégance était dans son nœud de cravate, 
et tout le monde l`imitait, Mais c`etait (…) ce qui était le plus personnel chez lui et le plus extraordinaire.», Le 
dandy solitaire et singulier, Françoise Dolto, Éditions Mercure de France, 1999, pág. 38. 
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Em Physiologie de la Toilette, Balzac expressa a sua opinião relativamente ao porte 

deste simples acessório, que tanto revelava sobre o homem que a usava. Balzac considerava 

que os homens que usavam gravata se poderiam agrupar em três categorias:  

             «(…) d`hommes qui portent la cravate sans la sentir, ni la comprendre, (…). (…) ceux qui 

entrevoient ce qu`il y a de bien dans la cravate et ce qu`on peut en faire, mais qui, n`en 

pouvant tirer aucun parti par eux-mêmes, sont réduits à copier autrui. Esprits étroits, 

stériles, sans imagination, sans une idée à eux, ils étudient chaque jour le nœud qu`ils 

reproduiront le lendemain. (…) Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et 

solides par eux-mêmes, qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce 

qu`elle a d`essentiel et d`intime, avec cette énergie d`intelligence, cette puissance de génie, 

départies à ces mortels privilégiés quos aequus amavit Jupiter.»105 

 

O primeiro grupo apontado por Balzac comportava os operários cuja profissão lhes 

exigia o porte da gravata. Tratava-se, pois, de mais um acessório, que nada representava 

para aqueles que a usavam. No segundo grupo, estariam incluídos os burgueses, que 

usavam a gravata numa tentativa de se assemelharem aos elegantes aristocratas, mas sem 

compreenderem verdadeiramente o significado do acessório. Por último, Balzac refere-se a 

todos aqueles que usavam este acessório como meio de se distinguirem dos demais, 

primando pela originalidade, considerando o porte da gravata uma arte. Neste último grupo, 

estariam incluídos, com certeza, os dândis. Balzac defende, ainda, que a arte de colocar a 

gravata não podia ser imitada, pois tratava-se de um movimento espontâneo: 

            «Ce n`est ni par étude ni par travail qu`on arrive à bien ; c`est spontanément c`est d`instinct, 

d`inspiration que se met la cravate. Une cravate bien mise, c`est un des traits de génie qui se 

sentent, qui s` admirent, mais ne s`analysent ni s`enseignent.»106 

 

A gravata era, portanto, um acessório através do qual era possível o homem 

distinguir-se, isto é, mostrar a sua superioridade em termos de elegância.  

Não nos surpreende, por isso, que nas duas obras em estudo, os dândis demonstrem 

uma grande preocupação com a gravata. Certos de que através do uso deste acessório, 

poderiam conferir mais elegância à toillete e simular uma condição social elevada, Artur 

                                                 
105 Physiologie de la Toilette, in Les Parisiens comme ils sont (1830-1846), op. cit. pág. 65-66 (o sublinado é 
nosso). 
106 Idem, pág. 66. 
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Corvelo e Lucien esforçam-se por apresentar gravatas idênticas às das pessoas mais 

elegantes.  

Pouco conhecedor das tendências da moda, quando chega à capital, Lucien não 

consegue evitar um momento bastante constrangedor, na altura em que toma consciência de 

que estava a usar uma gravata idêntica à de um jovem operário: 

           «Il avait une cravate blanche à touts brodés (…) semblables à monsieur du Hautoy, à 

monsieur du Chandour, (…).»107 

           «(…) Lucien vit passer (…) un garçon épicier (…), et sur qui l`homme d`Angoulême surprit 

deux bouts de cravate bordés (…).»108 

 

O poeta, que apresentava uma gravata semelhante à de um aristocrata de 

Angoulême, percebe que não poderia continuar a fazer uso dela, pois não estava à altura da 

aristocracia parisiense. A gravata do jovem Lucien estava de acordo com as tendências da 

moda que vigorava na província, contudo, na capital, era utilizada por pessoas que 

pertenciam à classe operária. Fica, deste modo, bem explícita a falta de elegância dos 

aristocratas da província:  

            «(...) des comparses qui dans les petits théâtres figurent la haute société invitée aux 

noces.»109 

 

Lucien só poderia acompanhar as tendências da moda se tomasse como exemplo os 

homens mais elegantes da capital, que realmente se distinguiam através da gravata: 

«(…) l`un tordait une charmante cravate, (…).»110 

«(…) harmonie de son noeud de cravate, (…).»111 

 

Artur Corvelo também deixa transparecer o gosto pela gravata: 

«(…) apetecer prodigiosamente uma gravata azul (…)»112 

«(…) gravatas que compraria, (…)»113 

                                                 
107 Illusions Perdues, op. cit. pág. 189-190. 
108 Idem, pág. 190. 
109 Idem, pág. 105 
110 Idem, pág. 191. 
111 Idem, pág. 304. 
112 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 185. 
113 Idem, pág. 219. 
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No que concerne a este acessório, acrescentamos um último ponto importante, que 

tem a ver com a cor da gravata. A selecção da gravata não era feita ao acaso, deveria estar 

de acordo com a ocasião. Por exemplo, a gravata branca só era usada em ocasiões mais 

cerimoniais, geralmente à noite: 

           «(…) personne, excepté les gens graves, quelques, vieux financiers, quelques sévères 

administrateurs, ne portaient d cravate blanche le matin (…).»114 

            «E gravata preta. Escusado gravata branca…»115 
 

A propósito dos acessórios eleitos pelo dândi, muito há ainda a dizer. Luvas e 

chapéus eram essenciais para que o dândi se fizesse notar, em todo o seu esplendor.  

Em ambas as obras em estudo, o chapéu funciona como factor de elegância e de 

distinção. Apresentar-se sem este acessório seria considerado um gesto sem classe, pouco 

nobre, portanto.  

Artur Corvelo, numa tentativa de se aproximar e impressionar os habitantes mais 

respeitados de Oliveira de Azeméis, adquire: 

             «(…) chapéu novo, luvas pretas:.»116  

 

O uso destes acessórios funcionaria como um meio de se distinguir dos habitantes 

mais comuns, demonstrando a sua superioridade mediante estes e, simultaneamente, 

apresentar-se perante as pessoas mais influentes como seu semelhante, no que concerne à 

elegância.  

Se na província o factor de distinção residia no facto de usar ou não estes 

acessórios, na capital está em causa a forma como são usados e as cores escolhidas 

(sobretudo das luvas).  

Na capital, seria impensável sair à rua sem usar o chapéu, seria uma manifesta 

revelação da falta de classe. Eça faz questão de nos mostrar o quão ridículo seria 

apresentar-se sem chapéu: 

                                                 
114 Illusions Perdues, op. cit., pág. 190. 
N`A Capital, durante o dia, a gravata branca também estava reservada aos operários: «(…) as gravatas 
brancas dos criados, (…).», A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 203. 
115 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 255. Meirinho aconselha Artur a usar gravata branca 
para comparecer à soirée de D. Joana Coutinho. Seria, provavelmente, uma forma de mostrar que a soirée era 
um encontro formal, sem cerimónia. 
116 A Capital! (Começos de uma carreira), op. Cit., pág. 162. 
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            «É o seu chapéu. Então o senhor saiu sem o chapéu? (…) Que vergonha, meu caro 

amigo!»117 

 

Apesar desta falha imperdoável, perante a sociedade mais elegante, Artur 

demonstrava seguir as tendências da moda118 no que respeita aos chapéus:  

«(…) e com a claque colada à coxa, (…).»119 

 

Na obra de Balzac as referências ao chapéu são escassas, no entanto são suficientes 

para termos noção da importância que este acessório representava, funcionando como um 

complemento essencial de elegância: 

«(…) en tenant d`une main (…) son chapeau qu`il ne quitta pas, (…).»120 

 

Se o chapéu era imprescindível, as luvas não o eram menos. Ninguém elegante 

ousava negligenciar o uso deste acessório. As luvas eram um símbolo de riqueza e de 

superioridade, mas também uma forma de evitar o contacto directo em tudo o quanto 

tocavam121. 

Em ambas as obras em estudo, surgem imensas referências às luvas. Os dois heróis, 

bem como aqueles com convivem, juntam as luvas ao vasto conjunto de acessórios, tidos 

como essenciais. 

Dispostos a imitar as pessoas mais elegantes da capital, também no que respeita aos 

acessórios, Artur e Lucien rejeitam as luvas que levavam na bagagem: 

            Artur: «Quis ao menos comprar luvas claras…»122  

             «(…) comprava «mais» um par de luvas, (…).»123 

                                                 
117 Idem, pág. 269. 
118 Cf., «Le chapeau à claque n`intervient que vers 1825 ; (…)», Le mythe du dandy, op., cit. pág. 99. 
119 A Capital! (Começos de uma Carreira), op., cit. pág. 265. 
120 Illusions Perdues, op., cit. pág. 653. 
121 Chamamos a atenção para o facto de haver trabalhadores cuja profissão exige o uso de luvas, como 
protecção. Naturalmente, para o dândi, que regra geral não exercia qualquer profissão, as luvas seriam um 
símbolo de ociosidade. Tendo em conta que pessoas tidas como comuns, podiam as luvas como acessório de 
trabalho, o factor de distinção residia nas próprias luvas, nomeadamente na cor. Note-se que Lucien, ao 
chegar à capital compara as suas luvas às dos homens elegantes e percebe que as suas luvas se assemelhavam 
às de um guarda: «Tous ces élégants gentilshommes étaient merveilleusement gantés, et il avait des gants de 
gendarme!», Illusions Perdues, op. cit., pág. 191.  
122 A Capital! (Começos de uma Carreira), op., cit. pág. 202. 
123 Idem, pág. 225. 
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             «(…) calçava , (…) as luvas cor de palha (…).»124 

            Lucien: «Il acheta (…) des gants (…).»125 

             «Ses petits mains (…) belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir  dégantées.»126 

  

Os amigos dos jovens poetas, que também procuravam distinguir-se através da 

aparência, manifestam igualmente o apreço pelas luvas: 

             Lousteau : «- Mais il me faut des gants.»127  

             Melchior:«- Homem, (…), também eu preciso de luvas!»128 

 

Para que a lista de acessórios eleitos pelo dândi fique completa não podemos deixar 

de mencionar a bengala.  

Actualmente, a bengala poderá ser utilizada como objecto de apoio às pessoas que 

apresentem dificuldades motoras. No séc. XIX, a utilização da bengala funcionava como 

um acessório indispensável ao dândi, não como apoio, mas sob o pretexto de conferir mais 

elegância e requinte à toilette:  

            «La canne a pris peu à peu le relais avec la variété de ses formes, de sa matière, la 

multiplicité possible des façons de la manœuvrer.»129 

 

O herói de Balzac130 fazia-se acompanhar de bengalas magníficas, que realçavam o 

luxo da sua toilette: 

             «(…) jolie canne, (…).»131 

             «Lucien eut alors des cannes merveilleuses, (…).»132 

             «(…) en tenant d`une main sa canne (…).»133 

                                                 
124 Idem, pág. 258. As luvas de cor clara seriam mais adequadas a ocasiões mais formais. Em França, os 
homens que usavam as luvas claras, para dar sinais da sua nobreza, eram apelidados de «gris-perle». 
125 Illusions Perdues, op. cit pág. 208. 
126 Idem, pág. 653. 
127 Idem, pág. 286. 
128 A Capital! (Começos de uma Carreira), op., cit. pág. 202. O desejo que Melchior e Lousteau (Cf. nota 
anterior) manifestam em adquirir luvas, leva-nos, uma vez mais, a aproximar estas duas personagens. Ambos 
tentam que Artur e Lucien, respectivamente, lhes paguem as luvas, pois encontram-se sem dinheiro: «Je n`ai 
pas un liard; et; d`ailleurs,  il me faut des gants.», Illusions Perdues, op. cit. pág. 283; «Mas, que ferro, tinha-
lhe esquecido dinheiro!», A Capital! (Começos de uma Carreira), op., cit. pág. 202. 
129 Le mythe du dandy, op., cit. pág. 99. 
130 Balzac também era adepto da bengala:« Balzac, possesseur d`une nouvelle canne, (…).», Idem, pág. 99. 
131 Illusions Perdues, op. cit., pág. 208. 
132 Idem, pág. 429-430. 
133 Idem, pág. 653. 
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Na obra de Eça não há muitas alusões a este acessório, no entanto percebemos que 

Corvelo também seguia o exemplo dos homens mais elegantes, pois dispunha da sua 

bengala: 

«E apertava (…) a bengala (…).»134 

 

Outro acessório, ainda não referido, mas indispensável ao dândi, era o monóculo ou 

o binóculo: 

            «L`une des frêles survivantes du XIXe, ce siècle d`or des dandies, est le port du 

monocle.»135 

 

Fazia parte da indumentária do dândi, utilizado para observar aqueles que o 

rodeavam, mostrando uma certa superioridade. Sixte du Châtelet utiliza o seu, em casa de 

Mme. de Bargeton, para analisar o vestuário de Lucien: 

            «Il prit son lorgnon, (...). Puis il remit froidement le lorgnon dans la poche de son gilet 

comme s`il eût dit: - Je suis content.»136 

 

A forma como manuseou o monóculo, deixou transparecer o seu contentamento, 

perante a falta de elegância do seu rival. Outra personagem dândi, já anteriormente referida, 

Charles Grandet, também se fazia acompanhar do seu monóculo, quando chegou à 

província: 

            « Monsieur Charles, (…) prit un petit lorgnon suspendu par une chaîne à son col, l`appliqua 

sur son œil droit pour examiner et ce qu`il y avait sur la table et les personnes qui y étaient 

assises, lorgna fort impertinemment madame des Grassins, (…). »137 

 

O monóculo aparece como um acessório essencial, o qual permite ao dândi atrair 

atenções, demonstrar descontentamento, mostrar-se lisonjeiro e ser desagradável. Parece-

nos tratar-se de mais um acessório através do qual o dândi consegue impor-se perante a 

sociedade. 

A importância deste acessório torna-se bastante evidente em Illusions Perdues: 

                                                 
134 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 245. 
135 Du Dandy au Play-boy, op., cit., pág. 71. 
136 Illusions Perdues, op. cit., pág. 100. 
137 Eugénie Grandet, op., cit. pág. 96 (o sublinhado é nosso). 
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            « (…) la marquise le lorgna et ne répondit pas à son salut. (…) le lion parisien laissa 

retomber son lorgnon si singulièrement qu`il semblait à Lucien que ce fût le couteau de la 

guillotine.»138 

 

Constatamos que acto que não nos sugere nada de ofensivo, consegue aniquilar, por 

completo, Lucien, simplesmente através da forma como o monóculo foi utilizado.  

O dândi também utiliza o monóculo para avaliar, minuciosamente, quem está por 

perto. Obviamente, desperta atenção e, simultaneamente, inquietação por parte de quem se 

sente observado, pois pode ser detectado algum aspecto negativo: 

            «(…) de Marsay prit son lorgnon pour le voir; (…), et il souriait. Ce sourire fut un coup de 

poignard pour le grand homme de province.»139 

 

Não há dúvida de que o monóculo, um objecto aparentemente inofensivo, podia 

causar muito sofrimento e angústia àquele que era observado. Lucien pôde constatar isso 

mesmo, pois foi uma das “vítimas do monóculo”. Posteriormente, também o jovem poeta 

fará uso do monóculo, quando se torna um dândi: 

«(…) une charmante lorgnette, (…).»140 

 

N`A Capital não há menção ao monóculo, mas sim ao binóculo, limitando-se a sua 

utilização aos espectáculos de ópera, auxiliando a visualizar à distância: 

«Procurava-a até nas torrinhas, com o binóculo.»141 

«(…) sondando os camarotes com o binóculo, (…).»142 

 

À vasta lista de acessórios já apresentada, juntamos as pistolas. Este seria um 

acessório menos importante, tendo em conta que o objectivo do dândi era distinguir-se 

através da aparência. Contudo, quer n`A Capital, quer em Illusions Perdues, as pistolas 

fazem parte dos acessórios considerados elegantes: 

                                                 
138 Illusions Perdues, op. cit., pág. 211.  
139 Idem, pág. 200-201. 
140 Idem, pág. 430. 
141 A Capital ! (Começos de uma carreira), op., cit. pág. 211. 
142 Idem, pág. 303. 
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            «Nenhum rapaz elegante podia estar sem um par de pistolas. Em Lisboa era mesmo mal 

visto! Dava chic num toucador. O Conde Lambertini, o Alonso, (…), todos os grandes 

atiradores de Paris, tinham daquelas pistolas.»143 

            «Sur le manteau de la cheminée erraient un rasoir, une pair de pistolets, (…).»144 

 

O facto de possuir pistolas não significava, de forma alguma, que o dândi tinha 

propensão para o crime: 

             «L`alliance du dandy et du crime est d`ailleurs ordinairement d`ordre verbale et rhétorique. 

La participation active est généralement bannie (…).»145 

 

N`A Capital é possível constatar que, efectivamente, o dândi preferia “agredir” os 

inimigos, atacando-os verbalmente: 

             «E então injuriou o Manolo: se o tivesse ali, fazia-o em pedacinhos! (…) estendeu o seu 

ódio do espanhol a toda a Espanha, (…) um covil de pulhas!(…) caloteiros!»146 

 

Note-se que esta manifestação de fúria, protagonizada pelo jovem Corvelo, acontece 

porque: 

«(…) o bourbogne lhe exaltara a loquacidade, (…).»147 

 

Deduzimos, portanto, que a exaltação de Artur não reflecte o seu íntimo, trata-se 

quase de um acto involuntário, que só ocorre devido ao seu estado alterado. Note que Artur 

tinha em sua posse um par de pistolas, mas nunca fez uso delas, nem mesmo quando se 

apercebe da traição da amante. 

Em Illusions Perdues, Lucien é desafiado para um duelo, que não pode recusar, mas 

fica bem patente o seu repúdio pelos acessórios associados ao crime: 

«Je n`ai pas dans ma vie tiré un seul coup de pistolet.»148 

 

                                                 
143 Idem, pág. 224. 
144 Illusions Perdues, op., cit. pág. 282. 
145 Le mythe du dandy, op. cit. pág. 161. 
146 A Capital ! (Começos de uma carreira), op., cit. pág. 357. 
147 Idem, pág. 357. 
148 Illusions Perdues, op. cit, pág. 498. 
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Concluímos que os dois heróis encaravam as pistolas simplesmente como acessórios 

de adorno e não para serem utilizados. 

 

Até este momento, verificámos que os acessórios utilizados pelos dois heróis são 

idênticos, embora os de Lucien sejam mais sumptuosos. Esta superioridade de Lucien 

manifesta-se também através de outros acessórios utilizados e para os quais não há 

correspondência n`A Capital: 

«(…) des boutons de chemise (…)»149 

«(…) des anneaux   pour ses cravates du matin,  des bagues à la chevalerie, (…).»150 
«(…) une chaîne d`or. (…) une montre en or, (…)»151 

 

 A utilização dos acessórios anteriormente citados demonstram que Lucien 

conseguiu atingir a elegância suprema, acessível somente aos homens mais elegantes da 

capital parisiense.  

 Artur Corvelo também consegue aprimorar a sua elegância, mas nunca ostenta tanta 

riqueza e luxo como o seu congénere de Illusions Perdues. 

 

 

 

c) CABELO 

 

Como já pudemos constatar, o dândi preocupava-se acima de tudo com a aparência, 

logo o cabelo devia ter um aspecto que consolidasse a sua elegância, sendo, por isso, 

objecto de extremos cuidados. Para que o dândi se apresentasse com todo o seu esplendor, 

não bastava envergar um vestuário sumptuoso, era imperativo que o cabelo estivesse em 

consonância com toda a toilette, para que a elegância atingisse o seu expoente máximo.  

A moda da época (início séc. XIX) ditava fartas cabeleiras, repletas de caracóis 

(segundo uma nota de Daniel Mortier, na qual explica o significado de “majeure”: «Grosse 

                                                 
149 Idem, pág. 208. 
150 Idem, pág. 429-430. 
151 Idem, pág. 641. 
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boucle de cheveux sur les tempes (mode d`alors).»152). As famosas perucas153caem em 

desuso. A opção incide sobre os cabelos naturais, mais longos e frisados. Certamente, nem 

todos os homens podiam optar por este tipo de penteado. Os cabelos longos, com 

abundantes caracóis constituíam, portanto, uma forma de distinção dos homens nobres, 

demonstrando o seu repúdio por qualquer profissão (note-se que o referido penteado não 

seria muito prático, caso tivessem que exercer alguma tarefa mais árdua). 

A respeito do cabelo e das possíveis formas de o apresentar, Eça de Queirós não se 

alongou muito n`A Capital. Sabemos somente que Artur admira os cabelos bem cortados 

dos homens:  

« (…) reparava agora em homens, de cabelo lustroso e bem cortado, (…).»154 

 

À semelhança do que já acontecia com as mulheres, os homens apresentam cabelos 

bem tratados e bem penteados.  

Parece-nos indispensável assinalar uma diferença existente ao nível dos penteados 

apresentados: os cabelos longos e frisados (dos homens franceses) dão origem a cabelos 

curtos (dos homens portugueses).155 

Em Illusions Perdues, há várias alusões aos penteados das personagens dândis. 

Tenhamos em conta os mais expressivos, como é o caso de du Châtelet e, obviamente, 

Lucien Chardon. 

Havíamos referido algumas semelhanças existentes entre o vestuário de Châtelet e 

Grandet, mas também o cabelo os aproxima, pois ambos demonstram grande preocupação 

                                                 
152 Idem, pág. 101 
153 Cf., «O recuo das perucas, no fim do séc. XVIII, (…) o tema duma «arte de pentear» impôs-se: tanto mais 
conseguido quanto valoriza diferentemente cada pessoa e cada feição.», Georges Vigarello, História da 
Beleza, (Tradução de Paula Reis), Editorial Teorema, 2005 (2004 ed. Francesa), pág. 129. 
154 A Capital! (Começos de uma carreira), op., cit., pág. 211. Há também uma referência ao cabelo de 
Nazareno, que o aproxima a Daniel d`Arthez e mostra, claramente que nenhum dos dois se preocupa com a 
aparência do respectivo cabelo, ao contrário dos dândis: «A sua cabeleira, que parecia estopa negra, saía fora 
da aba do chapéu.», Idem, pág. 213; «(…) épaisse chevelure noir assez mal ténue, (…).», Illusions Perdues, 
op. cit. pág. 235. 
Para além do cabelo, existem outras semelhanças que aproximam as duas personagens referidas, 
demonstrando que Eça decalcou Nazareno de d`Arthez. António Coimbra Martins, a uma série de 
semelhanças, acrescenta algumas diferenças entre Nazareno e Daniel. Cf., Ensaios Queirosianos, op. cit. pág. 
315 a 318. 
155 Esta diferença deve-se ao facto de Eça ter escrito A Capital cerca de 40 anos após a redacção de Illusions 
Perdues. Embora Eça se tenha inspirado na obra de Balzac, fez as devidas alterações para que A Capital fosse 
um “espelho” da sociedade portuguesa da década de 70. Foi necessário, portanto, adequar o penteado dos 
homens, para estar de acordo com a moda portuguesa da época. 
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com o cabelo e apresentam penteados semelhantes, aliás os penteados da moda:  

            « (...) le sémillant baront en redressant la boucle majeure d`une de ses faces qui lui parut 

dérangée.»156 

           «À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains;»157 

   

Os dois dândis apresentam penteados que lhes complementam a toilette e exprimem 

a sua nobre condição social.  

Atento observador da aristocracia parisiense, Lucien rapidamente percebe que «Ses 

cheveux étaient mal coupés.»158 e não tarda a pôr-se à altura dos homens mais elegantes: 

            «Ses abondants et fins cheveux blonds, ils les fit friser, parfumer, ruisseler en boucles 

brillantes.»159 

             «Sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc, autour duquel les 

boucles se relevaient avec une grâce cherchée.»160 

 

Torna-se bastante evidente que o penteado podia favorecer a aparência, valorizando 

a fisionomia do rosto.  

 

 

 

d) TRAÇOS DE FEMINILIDADE 

 

            «A une époque où l`individu et la société sont soumis à l`agression systématique, la féminité 

de la beauté dandy est la preuve de sa profonde humanité : en laissant libre cours à sa 

composante féminine, le dandy affirme sa volonté de séduire avec la beauté plutôt qu`avec 

                                                 
156 Illusions Perdues, op. cit., pág. 101. 
157 Eugénie Grandet, op., cit. pág. 99. 
158 Illusions Perdues,  op. cit. pág. 191 
159 Idem, pág. 281. 
160 Idem, pág. 653. A propósito da cor dos cabelos, parece-nos importante referir que Balzac dota Lucien de 
cabelos loiros com intenção de elevar a beleza e fragilidade do jovem poeta. Estas características serão 
extremamente importantes para entendermos certas atitudes, quer do poeta, quer das pessoas que com ele 
convivem, ao longo da diegese. Por um lado, o aspecto cândido de Lucien, desperta nos familiares, no amigo 
David Séchard e em Daniel d`Arthez, as mais sinceras afeições. Por outro lado, suscita o interesse dos 
matreiros jornalistas, que vêem nele um alvo fácil de dominar. Era comum Balzac apresentar personagens 
com cabelos loiros e pele clara, nomeadamente na Comédia Humana, conferindo-lhes, normalmente, um 
carácter pouco consistente, como é o caso de Lucien: «Pour les blonds, les calculs profonds, les visées à 
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la force.»161 

 

 Beleza e feminilidade, normalmente associados às mulheres, também surgem como 

apanágio do dândi. 

Nas obras em estudo, estas características distinguem-se em várias personagens. 

Comecemos pelo o herói de Illusions Perdues: 

             «Une suavité divine respirait dans ses tempes d`un blanc doré. Une incomparable noblesse 

était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie. (…) belles dents. Il avait les 

mains de l`homme  bien né, des mains élégantes, à un signe desquelles les hommes devaient 

obéir et que les femmes aiment à baiser. Lucien était mince et de taille moyenne. A voir ses 

pieds, un homme aurait été autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée, 

que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches 

conformées comme celles d`une femme.»162  

             «(…) pleine de grâces féminines.»163 

 

É possível distinguir no jovem Lucien características pouco comuns aos homens, 

mas que lhe conferem uma beleza superior e são factor de distinção164. Note-se que o 

sucesso do poeta, junto das mulheres, se deve à sua extraordinária beleza: 

            «L`excessive beauté de Lucien, (…) tout en lui saisit madame de Bargeton.»165 

            «Il était si (…) beau, que plusieurs femmes le regardèrent, et deux ou trois furent assez 

saisies par sa beauté (…).»166 

             «(…) on le disait si beau, (…), que les femmes de l`Angoulême noble avaient toutes une 

velléité de le revoir.»167 

 

A descrição de Artur, como sendo uma criança frágil e sensível, leva-nos a crer que, 

em adulto, também possuiria certos traços femininos, mas em nada comparáveis à beleza de 

                                                                                                                                                     
longue échéense ne sont pas leur apanage.», Pierre Abraham, Créatures chez Balzac, Librairie Gallimard, 
Paris, 1931, pág. 210. 
161 Petit Dictionnaire du Dandy, op. cit., pág. 125. 
162 Illusion s Perdues, op. cit, pág. 47. 
163 Idem, pág. 48. 
164Outro factor de distinção era o facto de Lucien possuir traços nobres, herdados da mãe :  «Gentilhomme par 
sa mère, Lucien avait jusqu`au pied courbé du Franc ; (Sous la Restauration, la cambrure du pied était 
considéré comme un signe inné de noblesse.)», Honoré de Balzac, Illusions Perdues, op. cit., pág. 84-85.  
165 Idem, pág. 72. 
166 Idem, pág. 213. 
167 Idem, pág. 653. 
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Lucien: 

             Artur: «O rapaz, (...), tinha a palidez, a graça nervosa duma menina. Uma porta que de 

repente batia fazia-o despedir um grito. A sua sensibilidade era como uma corda muito 

afinada duma rabeca; uma história triste, um não de recusa, punham-lhe logo nas pálpebras 

duas grossas lágrimas.»168  

 

Mais do que beleza, esta descrição transmite-nos a fraqueza de Artur Corvelo, que 

está bem patente ao longo de toda a obra:  

             «Teve consciência da sua fraqueza moral, da sua debilidade efeminada (…) Tinham-lhe 

chamado canalha, e ficara, aparvalhado, numa tremura! Teve ódio à estrutura anémica do 

seu corpo, à debilidade romanesca da sua alma: sentiu-se um fraco, um maricas, um 

trémulo, um piegas…»169 

 

Eça apresenta-nos um herói cuja aparência revela uma certa fragilidade, que não 

funciona como uma mais valia, bem pelo contrário, parece tratar-se de uma crítica ao jovem 

poeta, que não tem força para se impor, quando é necessário. Ao contrário de Eça, Balzac 

aponta a beleza como sendo uma das virtudes de Lucien. Há, no entanto, um aspecto, a 

nosso ver importante, que merece ser referenciado. A beleza do jovem Lucien é, em parte, 

responsável pelo rumo ilusório que a sua vida toma, pois condu-lo sempre a optar pelo 

caminho mais fácil.170 

Para além dos dois heróis, as características anteriormente referida são visíveis em: 

Du Marsay: « (…) une beauté de jeune fille, beauté molle, efféminé, (…).»171 

             Manolo (o espanhol) : «(…) o rapazola, (…) que lhe fazia sobressair do jaquetão belos  

quadris de mulher, (…) os seus belos olhos gaditanos.»172 

 

Podemos afirmar que em ambas as obras é perceptível a existência de traços de 

feminilidade em algumas personagens dândi, no que concerne à beleza, é em Illusions 

Perdues que surgem os casos mais evidentes. 

                                                 
168 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 100. 
169 Idem, pág. 364.  
170 Cf., nota 160, pág. 84. 
171 Illusions Perdues, op. cit, pág. 199. 
172 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 339. 
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A par de certos traços de feminilidade, o dândi parece rivalizar com as mulheres 

também no que respeita à toilette, pois imita hábitos femininos: 

           «Ses mains de femme furent soignées, leurs ongles en amandes devinrent nets et rosés.»173 

 

Também n`A Capital há referência a estes cuidados exclusivamente femininos:  

             «O Meirinho, (…) de unha envernizada.»174 

 

Não se pense, contudo, que esta preocupação com determinados pormenores 

constitui uma forma do dândi se feminilizar175. Trata-se, somente, de (mais) uma forma de 

realçar a sua beleza. 

 

 

 

e) GESTOS 

 

             «Dans ce monde où les petites choses deviennes grandes, un geste, un mot, perdent un 

débutant.»176 

 

Tendo em conta que o dândi se preocupava com a aparência até ao mais ínfimo 

pormenor, facilmente se entende por que razão um simples gesto, ou um acto irreflectido 

podiam ditar o insucesso daquele que o executava.  

Chegado à capital, desconhecendo, ainda, a importância conferida a pequenos 

gestos, jovem Lucien, inocentemente, revela o seu provincianismo, perante a aristocracia 

parisiense: 

            «- Voici monsieur du Châtelet, dit en ce moment Lucien en levant le doit pour montrer la 

loge de madame de Sérizy (…). À ce signe madame de Bargeton se mordit les lèvres de 

dépit, (…).»177 

 

                                                 
173 Illusions Perdues, op. cit, pág. 281. 
174 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 249. 
175 Cf., «Le dandy évite de se féminiser (…). Il entend dépasser le narcissisme féminin et assumer un rôle 
humain.», Petit Dictionnaire u Dandy, op. cit., pág. 126. 
176 Illusions Perdues, op. cit, pág. 197. 
177 Illusions Perdues, op. cit., pág. 197. 
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Artur Corvelo também demonstra uma profunda ignorância no que respeita a 

atitudes elegantes, indispensáveis à vida em sociedade: 

            «(…), sinto ter de lhe dizer uma coisa…Eu levei-o a casa da D. Joana Coutinho, uma 

senhora da primeira sociedade, e o meu amigo passam dez dias, e nem sequer lhe deixa um 

bilhete…  

            As faces de Artur abrasaram-se de vergonha. 

            - Ora isto não se faz, (…). É pôr-me em má posição, dar a entender que eu levo lá gente que 

não sabe os hábitos da sociedade….»178 

 

Esta semelhança entre os dois heróis, verificada ao nível dos gestos pouco 

elegantes, atenua-se, à medida que Lucien tende a imitar os dândis mais elegantes. Lucien 

adquire, assim, gestos mais distintos, habituais à sociedade aristocrata: 

            «Il copia son maintien sur celui de De Marsay, le fameux dandy parisien, (…), en tenant  

d`une main (…), et il se servit de l`autre pour faire des gestes rares à l`aide desquels il 

commenta ses phrases.»179 

 

N`A Capital, Eça não permite que Artur evolua, como sucedeu a Lucien. O jovem 

Corvelo não tem o exemplo dos dândis elegantes, que surgem em Illusions Perdues e os 

dândis portugueses não seriam um modelo a seguir: 

            «(…) com os cotovelos na mesa, em atitudes pesadas de fartura, sujeitos falavam em 

intimidade : ao topo da mesa, numa alteração áspera, um indivíduo de lunetas gritava que o 

tomavam por tolo; um homem de pele corada, enfartado, arrotava tranquilamente; o 

Pandilhão queimava cognac no café: e o Melchior, excitado, discutia, com o Visconde, em 

palavras muito cruas, as pernas da Vizento, dançarina.»180 

«Sorveu o seu fundo de chávena, limpou a barba, - e erguendo-se, espreguiçou-se (…).»181 

 

Deparamo-nos, portanto, com um contraste, bastante evidente, entre os dândis das 

duas obras. Parece-nos tratar-se de mais uma crítica, por parte de Eça de Queirós, à 

sociedade portuguesa, dando a entender que os portugueses tinham gestos e atitudes pouco 

                                                 
178 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 284. 
179 Illusions Perdues, op. cit., pág. 653. 
180 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 206. 
181 Idem, pág. 222. 
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requintados, que em nada condiziam com o que anunciavam: 

            «(…) Lisboa não deve ter inveja a Paris (…), o talento dos escritores, e as boas maneiras do 

High-Life.»182 

 

 

 

2.1.2 – ACTIVIDADES LEVADAS A CABO PELO DÂNDI 

 

            «(…) il y a l `heure de la toilette, du déjeuner que l`on appelle dîner, de la promenade (…), 

du club, du souper et du théâtre.»183 

 

O dândi ocupava o seu tempo realizando as actividades anteriormente citadas. 

Significa, portanto, que o dândi não trabalhava, vivia na ociosidade, tal como a 

aristocracia184.  

Todas estas tarefas, incluído as mais fúteis, eram consideradas fundamentais, logo o 

dândi dedicava-lhes todo o seu tempo, não podendo, por isso, exercer qualquer profissão. 

Relativamente aos dândis presentes nas duas obras em estudo há outras actividades 

levadas a cabo, para além das citadas: Artur Corvelo, em Oliveira de Azeméis, trabalhou na 

farmácia do Vasco e Lucien, trabalhou na tipografia do amigo David. Devemos, no entanto, 

precisar que nem Artur, nem Lucien estavam satisfeitos com os cargos que 

desempenhavam na província, na realidade só trabalhavam porque não lhes restava outra 

alternativa. Na capital, Artur nunca exerceu qualquer profissão, aliás, não chegou a escrever 

nenhuma obra (só escreveu na província), mas Lucien trabalhou como jornalista e escritor. 

Estas profissões, como pudemos ver na primeira parte do presente trabalho eram, muitas 

vezes, desempenhadas por dândis.  

Existem, nas duas obras, outras personagens dândis que também exercem alguma 

profissão, mas, em todos os casos, trata-se de profissões, normalmente, associadas ao dândi. 

N`A Capital, ligados ao jornalismo e à escrita, surgem Melchior Cordeiro (jornalista), 

Savedra (redactor do Século), Roma (poeta), Xavier (folhetinista); em Illusions Perdues: 

                                                 
182 Idem, pág. 243 
183 L`Esprit Dandy de Brummel à Baudeleire, op. cit., pág. 10. 
184 Cf., (…) le dandy est comme l`aristocratie de la race des oisifs.», Idem, pág. 9. 
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Lousteau, Blondet, Finot (jornalistas), Barbet (livreiro), Dauriat, Doguereau (editores); 

desempenhando cargos políticos: Carvalhosa; Ratignac, Châtelet; exercendo funções 

ligadas ao teatro: Sarrotini e Xavier. Não se pense, no entanto, que estes homens exerciam a 

respectiva profissão trabalhando arduamente.185 

Na realidade, a ocupação dos dândis resumia-se à boémia e ao repouso. Tomemos 

como exemplo os heróis das obras em estudo, pois ilustram plenamente esta situação: 

            Lucien :«Lucien vit pendant un mois son temps pris par des soupers, des dîners, des 

déjeuners, des soirées, et fut entraîné par un courant invincible dans un tourbillon de plaisirs 

et de travaux faciles.»186 

             «Travailler! n`est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissances ? Aussi avec quelle 

facilité les écrivains ne glissent-ils dans le far niente, dans la bonne chère et les délices de la 

vie luxueuse des actrices et des femmes faciles ! Lucien senti une irrésistible envie de 

continuer la vie de ces deux folles journées.»187 

             Artur : «(…) tinha horas regaladas de malandrice, (…). Não lia um livro, nem um jornal. 

Todo o movimento de espírito lhe era odioso, como se a alma fatigada, amodorroada na 

baixeza, muito quente no choco daquela vida de galo, se recusasse a toda ascensão para 

alguma coisa de mais elevado. Quase lhe custava levantar-se, arranjar-se (…) num 

embrutecimento de bestialidade satisfeita, (…).»188 

            «(…) ia à casa Havanesa, florir-se com uma camélia, e com a boquilha em riste, (…) descia 

o Chiado, errava pela Baixa, dava uma volta ao Aterro, numa moleza de vadiagem (…).»189 

 

No que concerne à ociosidade, as semelhanças entre a obra de Eça e o romance de 

Balzac são por demais evidentes. Os dois jovens cedem às tentações da vida fácil, em 

detrimento da actividade que os levara à capital, a escrita. Há, no entanto, uma diferença 

que deve ser assinalada: Lucien, embora se entregue aos prazeres da vida boémia, dá provas 

do seu talento, como escritor. Esta situação não se verifica com Artur, pois Eça revela-nos, 

desde a chegada à capital, a total incapacidade do poeta para desenvolver qualquer 

                                                 
185 Cf., «(…) à défaut de loisir total, ces hommes, journalistes, officiers ou directeurs de théâtre, manifestent 
dans leur office une fantaisie assez peu orthodoxe, et leur plus grand soin est de jamais se laisser prendre et 
encore moins dévorer par leur travail. Ne rien faire ou ne faire rien qu`avec le plus total détachement : tel est 
des principes du dandysme.», Le Mythe du Dandy, op. cit. pág. 76-77. 
186 Illusions Perdues, op. cit., pág. 427. 
187 Idem, pág. 357. 
188 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 334. 
189 Idem, pág. 220. 
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actividade laboral, inclusivamente a escrita.  

 

 

 

a) TOILETTE 

 

             «La tenue du dandy intègre en elle tout ce temps consumé à la mettre au point, tout ce loisir 

tout ce soin. Elle n`est pas quelque chose que l`on puisse revêtir instantanément, elle n`est 

pas un «prêt-à-porter», mais quelque chose qui se prépare, s`affine, se crée. Le dandy ne 

met pas son habit, il le façonne, comme il façonne son teint, ses cheveux, son parfum. Tous 

ces travaux relèvent de l`art et son fils du loisir.»190  

 

Como já tivemos oportunidade de referir, a aparência representava uma das maiores 

preocupações do dândi191. A sua toilette era, por isso, trabalhada, de forma a mostrar a sua 

arte de bem vestir, até ao mais ínfimo pormenor192. É, aliás, através desses pormenores que 

se distingue, dando conta da sua superioridade. 

Tendo em conta que o dândi preparava meticulosamente a toilette, de forma a evitar 

qualquer negligência, facilmente se entende por que razão lhe conferia muito tempo. Visto 

que necessitava de horas para cuidar da toilette, Baudelaire considerava que o dândi não 

deveria ter: 

 « (…) d`autre profession  que l` élégance.»193 

 

Tendo em conta as palavras de Baudelaire, a preparação da toilette deveria ser 

considerada como uma profissão, justificando, deste modo, o facto de o dândi não exercer 

qualquer actividade. 

Relativamente aos heróis das obras em estudo, embora não havendo referência ao 

tempo exacto que consagravam à toilette, estamos em condições de afirmar que lhe 

conferiam grande importância194: 

                                                 
190 Le Mythe du Dandy, op. cit., pág. 105. 
191 Cf., pág. 11 do presente trabalho. 
192Cf.,«Le soin du dandy est poussé jusqu` à se préoccuper du détail presque invisible (…).», Le Mythe du 
Dandy, op. cit., pág. 106. 
193 Charles Baudelaire, Le Dandy, op. cit, pág. 559. 
194 Cf., ponto 2.1.1 (alínea a e b), deste mesmo capítulo. 
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            Artur: «Vestia-se depois com cuidado, encharcava-se de água-de-colónia , e de luvas claras, 

(…).»195 

            Lucien: «(…) il fit une toilette (…) soignée (…).»196 

 

 

 

b) REFEIÇÕES 

 

No que concerne às refeições, o dândi também procurava o luxo. Era apreciador de 

refeições requintadas e, por isso, frequentava os restaurantes mais conceituados e chiques. 

N`A Capital e em Illusions Perdues, os dois heróis, bem como os homens que com 

eles convivem, ilustram de forma bastante evidente, o apreço que o dândi manifestava por 

refeições esmeradas, em locais que não o eram menos. 

Lucien exprime o desejo de conhecer o luxo da cozinha parisiense desde que chega 

à capital: 

«(…) il irait dîner chez Véry (Restaurant de luxe au Palais-Royal.)»197 

Eça também conduz Artur a um restaurante chique, para que este saboreie as 

delícias culinárias da capital: 

«Toda a sua vaidade se dilatava ao sentir ali, uma mesa rica, (…).»197 

 

Em matéria de refeições, é possível estabelecer vários paralelismos entre as duas 

obras em apreço. No que concerne aos pratos consumidos pelos dândis, as semelhanças são 

por demais evidentes, de tal forma que, por vezes, ao lermos o menu d`A Capital temos a 

sensação de já o ter lido em Illusions Perdues.  

Eça faz questão de nos dar a conhecer o menu preparado para o jantar literário198, 

                                                 
195 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 220. 
196 Illusions Perdues, op. cit., pág. 281. 
197 Idem, pág. 188. 
197 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 204. 
198 Em Illusions Perdues, também é descrito um jantar onde impera o luxo: «Chevet avait fait le souper, les 
vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du quai Saint-Bernard, (…). Lucien, qui vit pour la 
première fois le luxe parisien fonctionnant, (…).», op. cit., pág. 340.  
Para além do luxo, no que respeita à culinária, apontamos, uma outra semelhança existente entre os dois 
jantares - o número de convidados é exactamente o mesmo: « -Nous allons être treize! (…)», Idem, pág. 334; 
« - Somos treze!», A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 241. 



Dândis – (des) ilusões, em Illusions Perdues e A Capital 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 93

escrito em francês, e no qual surgem pratos e vinhos mencionados em Illusions Perdues: 

«(…) des huîtres, des citrons, du beurre frais, et du vin de Champagne, (…)»199 

«HUÎTRES 

HORS-D-ŒUVRES 

POTAGES 

(…) 

VINS 

Bucelas, Colares, St. Julien, Champagne, Porto.»200 

 

São estas refeições compostas pela plus rafinée201 culinária francesa que fazem as 

delícias dos dois poetas, bem como dos restantes dândis que com eles convivem: 

            Artur: «Desde que fora com o Melchior ao Mata comer ostras, tomara o hábito daquela 

ceia: (….), bebia um Sauternes caro, (…).»202 

            Lucien : «Puis il savourait les premières délices de la richesse, il était sous le charme du   

luxe, sous l`empire de la bonne chère ; ses instincts capricieux se réveillaient, il buvait pour 

la première fois vin de l`élite, il faisait connaissance avec les mets de la haute cuisine;»203 

 

Após estas refeições requintadas204, o dândi tinha por hábito fumar. Digamos que 

funcionava como o complemento da refeição, para que o deleite fosse completo: 

            «(…) tous réunis à une table (…) devant un bon feu, sur des chaises ou des fauteuils, fumant 

ou riant.»205 

            «(…) depois de almoço, soprava à varanda (…), o fumo do seu charuto caro, (…). »206 

            «(…) depois do choco da roupa quente, o corpo contra o corpo, saboreavam um cigarrinho.»207 
  

N`A Capital as várias alusões ao tabaco mostram-nos, de forma explícita, que este 

era um hábito ao qual o dândi atribuía grande importância. Fumar constituía uma forma de 

                                                 
199 Illusions Perdues, op. cit, pág. 398 (o sublinhado é nosso). 
200 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 242 (o sublinhado é nosso). 
201 Idem, pág. 242. 
202 Idem, pág. 225. 
203Illusions Perdues,op. cit, pág. 348. 
204 Obviamente, o dândi não se limitava a fumar após as refeições, contudo, ao analisarmos as duas obras, 
ficámos com a impressão de que se tratava de um dos momentos mais importantes, nomeadamente n`A 
Capital. 
205 Illusions Perdues,op. cit, pág. 377. 
206 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 325. 
207 Idem, pág. 329. 
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distinção, nomeadamente através dos acessórios que com isso estavam relacionados: 

             «(…) tinha comprado uma boquilha de espuma, que representava uma cabeça de cocotte; 

(…). A sua vida tinha agora doçuras: a melhor era depois do almoço, era encostar-se à 

janela a fumar o seu charuto: (…).»208 

 

Este ritual, para além da ideia de prazer que lhe está associada, era visto como uma 

forma de ocupar o tempo. Balzac considera que se trata, também, de um divertimento: 

            «Chez les uns, c`est désoeuvrement ; et pour ceux-là, humer, entretenir et surtout voir 

tourbillonner la fumée d`un cigare, c`est tout à la fois un sujet d`occupation, d`amusement 

et d`admiration.»209 

 

 

 

b) DIVERTIMENTOS 

 

Ir à ópera, ao teatro ou frequentar os salões onde decorriam as soirées eram 

actividades que não estavam ao alcance de qualquer pessoa, só a aristocracia tinha acesso 

directo a estes espectáculos. Suscitava, por isso, um imenso fascínio em todos aqueles que 

nunca tinham frequentado tais locais. Referimo-nos, obviamente, aos dândis que 

procuravam incessantemente “invadir” os locais reservados às pessoas mais ilustres. Era, 

portanto, motivo de grande orgulho e satisfação quando conseguiam frequentar estes locais. 

Artur Corvelo e Lucien assentam perfeitamente neste perfil dândi, pois ambos desejavam 

intensamente frequentar locais tão exclusivos. A ida à ópera é a primeira “conquista” de 

cada um deles. 

A ida à ópera é mais uma analogia que encontrámos entre o romance de Eça e o 

romance de Balzac. Os dois jovens poetas vão à ópera : Lucien acompanha Mme de 

Bargeton e Artur vai a convite de Melchior Cordeiro. Ficam maravilhados com o luxo que 

os rodeia e ambos sofrem por serem demasiado provincianos. Não podemos, contudo, 

ignorar uma dissemelhança que se verifica nesta ida à ópera : Eça não seguiu o exemplo de 

                                                 
208 Idem, pág. 220. 
209 Physiologie du cigare, in Les parisiens comme ils sont (1830-1846), op. cit, pág. 57. 
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Balza. Este último expõe uma sociedade elegante e luxuosa e um espectáculo também ele 

magnífico :  

              «(...) le pompeux spectacle du ballet du cinquième acte, si célèbre par son Enfer, (…)» 

             «Le luxe qui l`avait épouvanté le matin dans les choses, il le retrouvait dans des idées. (…) 

Puis, non seulement ces cinq hommes du monde étaient à l`aise par la parole, mais ils 

étaient dans leurs habits : ils n`avaient rien de neuf ni rien de vieux. En eux, rien ne brillait, 

et tout attirait le regard. Leur luxe d`aujourd’hui était celui d`hier, il devait être celui du 

lendemain.»210 

 

Eça opta por nos dar a conhecer uma sociedade e um espectáculo bem menos 

interessantes (talvez medíocres seja a palavra mais adequada)  :  

            «A desafinação dos coros irritava os diletantes : havia ohs de escárnio. «Que escândalo», 

rosnava-se grossamente, com indignação. «Ih Jesus !», gania-se com arrepios.» ; «O sujeito 

tossiu, cuspilhou (…). (…) mostravam os dentes, mal tratados. (…) O outro encolheu os 

ombros com um jeito triste de beiços. (…) – Seu gajo!, fez o outro, dando-lhe uma 

palmadinha no estômago, com um tom canalha.»211 

               
As citações anteriores revelam um antagonismo profundo entre as sociedades, 

portuguesa e francesa, que acorria aos teatros, bem como aos espectáculos apresentados. À 

ópera francesa, um espectáculo requintado, assistiam somente pessoas que se distinguiam 

pela sua elegância. No Teatro de S. Carlos, decorria uma ópera algo negligenciada e à qual 

assistiam não só pessoas elegantes, mas também outras cujos modos e aparência deixavam 

muito a desejar. 

Também a análise que os dois poetas fazem dos parisienses e lisboetas dá conta das 

diferenças existentes entre as duas sociedades: 

           Artur: «(…) sentia, naquela sociedade, instintivamente, uma indiferença pela Arte, pela 

Poesia, pelo Génio: havia nas maneiras alguma coisa de fictício, incompatível com as 

preocupações do Ideal: nas conversações, alguma coisa de ligeiro, que denunciava a 

trivialidade das ideias.»212 

            Lucien: «Le luxe qui l`avait épouvanté le matin dans les choses, il le retrouvait dans les 

                                                 
210 Illusions Perdues,op. cit, pág. 202-203 (o sublinhado é nosso). 
211 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 214 (o sublinhado é nosso). 
212 Idem, pág. 211. 
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idées. Il se demandait par quel mystère ces gens trouvaient à brûle-pourpoint des réflexions 

piquantes, des reparties qu`il n`aurait imaginées qu`après de longues méditations.»213 

 

 Eça manifesta, uma vez mais, a opinião pouco favorável sobre a sociedade lisboeta, 

considerando-a desprovida de ideias. Balzac, pelo contrário, descreve-nos uma sociedade 

superior, que deixa Lucien fascinado. 

Os dois heróis demonstram de forma evidente o seu apreço pela ópera, de tal forma 

que as idas se tornam frequentes: 

             Lucien: «Après le dîner, les deux journalistes accompagnèrent leurs maîtresses à l`Opéra, 

(…). Ainsi Lucien reparut triomphant là où, quelques mois auparavant, il était lourdement 

tombé. Il se produisit au foyer donnant le bras à Merlin et à Blondet, regardant en face les 

dandies qui naguère l`avaient mystifié. Il tenait Châtelet sous ses pieds ! De Marsay, 

Vandenesse, Manerville, les lions de cette époque, échangèrent alors quelques airs insolents 

avec lui.»214 

            Artur : «(…) ia a S. Carlos. Para gozar o cumprimento dos porteiros, que começavam a 

conhecê-lo, tomava sempre um lugar do mesmo lado, do Rei. De resto, ali, às vezes, 

encontrava o Savedra: e gostava de lhe apertar a mão, publicamente.»215 

 

Ir à ópera ou ao teatro propiciava a convivência entre os membros da aristocracia e, 

obviamente, permitia fazer uma análise pormenorizada de todos os que ali afluíam. 

Também eram momentos adequados para exibir o luxo que os caracterizava.  

Quando não era possível ir à ópera ou ao teatro, a sociedade mais elegante reunia-se 

em salões, normalmente pertencentes às famílias mais ilustres da sociedade, onde 

decorriam as soirées.  

Para percebermos como funcionavam as soirées, nada melhor do que analisarmos 

aquelas que são relatadas em Illusions Perdues e A Capital.  

Em Angoulême, era no salão de Mme de Bargeton que se reuniam os nobres, «tous 

les mercredis». Balzac põe a nu os defeitos de uma aristocracia provinciana que mantém o 

título, mas não tem classe. Em Oliveira de Azeméis, Eça refere-se às soirées, mas não faz 

                                                 
213 Illusions Perdues,op. cit, pág. 202. 
214 Idem, pág. 401-402. 
215 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 221. 
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qualquer descrição detalhada. Não nos é difícil adivinhar que seriam admitidas, tal como 

em Angoulême, as pessoas mais conceituadas da vila.  

É, no entanto, na capital que decorrem as soirées que nos interessa referir. Em Paris, 

Lucien é convidado a assistir a várias soirées, em Lisboa, Artur, através de Meirinho, 

frequenta (uma só vez) o salão de D. Joana Coutinho: 

            «(…) j`aurais le plaisir de vous voir chez moi, dit la comtesse (…).216 

            «La belle mademoiselle de Touches, (…) l`invita pour l`un de ces mercredis à dîner, 

(…).»217 

            «(…) era um salão adorável. Excelente música, lindas mulheres, dançava-se, recitava-se, 

iam muitos estrangeiros…”Deliciosas terças-feiras”, (…).»218 

 

Lucien fica maravilhado com as soirées para as quais é convidado, Artur fica 

desiludido com a sociedade que encontra no salão de D. Joana Coutinho. Balzac apresenta-

nos uma sociedade elegante, enquanto Eça nos descreve um grupo de pessoas, que António 

Coimbra Martins apelida de «pandilha de falsos burgueses219», que admiram a imitação 

«dum burro com cio»!220.  

Em suma, não há nas soirées de D. Joana Coutinho o luxo e a elegância que 

caracterizava as soirées dos aristocratas parisienses: 

            «(…) les vieilles dorures des salons, l`ampleur des décorations, la richesse sérieuse des 

accéssoires, (…).»221 

            «(…) apenas via os dourados desbotados do caixilho (…).»222 

 

O dândi, além dos divertimentos já mencionados, também costumava passear. Os 

passeios, que aconteciam, normalmente, à tarde funcionavam como uma distracção e eram 

momentos ideais para se exibir. 

Artur e Lucien também demonstram grande apreço por esta actividade: 

            Artur: «(…) passeavam até Belém, de caleche descoberta: eram horas deliciosas para Artur 

                                                 
216 Illusions Perdues, op. cit, pág. 432 
217 Idem, pág. 440. 
218 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 205. 
219 Cf., Ensaios Queirosianos, op. cit., pág. 310. 
220 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 258. 
221 Illusions Perdues, op. cit., pág. 435. 
222 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 260. 
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muito estendido no assento da tipóia, o braço pela cinta da Concha, o coração afogado de 

concupiscência»223 

            Lucien:«Le poète éprouva la plus enivrante des jouissances (…). Le Paris des Champs-

Élysées admira ces deux beaux amants.»224 

 

Os dois poetas passeiam com as respectivas amantes, pela capital, ostentando uma 

condição social que não era efectivamente a deles.  

Na vasta lista de divertimentos do dândi devemos também incluir o jogo. Jogar era, 

nomeadamente, um acto de diversão, mas também uma forma de ganhar (ou perder) 

dinheiro. Há, ainda, outro aspecto a considerar: jogar é um risco e o dândi adora correr 

riscos. 

Em Illusions Perdues o jogo representa uma das principais actividades do dândi. 

Lucien não ficou indiferente a este vício, que, por vezes, lhe trouxe alguns dissabores: 

            «On joua. Lucien perdit tout son argent.»225 

 «Le jeu devint une passion chez lui.»226 

 

O herói d`A Capital não revela o vício pelo jogo, aliás nem sabe jogar. No entanto, 

também Eça faz referência ao jogo, como sendo uma ocupação do dândi.  

 (…) o Meirinho está com o seu Whist… (…) »227 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Idem, pág. 331. 
224 Illusions Perdues, op. cit., pág. 356. 
225 Idem, pág. 358. 
226 Idem, pág. 442. 
227 Capital! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 261. Também em Illusions Perdues se jogava o whist: 
«(…) je vous apprendrai le whist, (…).», Illusions Perdues, op. cit., pág. 437.  
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2.1.3 – RELAÇÕES AMOROSAS 

 

            «Le dandy se contente d`ignorer les femmes ou, au besoin, de voir en elles de merveilleux 

accessoires mondains qui peuvent accroître son rayonnement. Loin d`exalter des désirs, il 

les méprise plutôt, comme une gêne ou une vulgarité.»228 

 

Normalmente sedutor, o dândi facilmente consegue obter sucesso junto das 

mulheres. O facto de a conquista se revelar fácil pode dar origem a alguma indiferença que, 

por vezes, o dândi manifesta em relação à mulher. Carassus considera que o dândi chega a 

ser cruel com as mulheres229. 

Não sendo adepto do casamento, o dândi prefere optar por relações ocasionais, 

preferencialmente com mulheres fatais, sem assumir qualquer compromisso230. 

Em Ilusions Perdues e n`A Capital, os dândis revelam algumas das características 

apontadas, bem como outras, que daremos a conhecer. 

A primeira paixão do jovem Lucien acontece quando este conhece Anaïs de 

Bargeton, uma mulher vinte anos mais velha. Deixa-se seduzir pela beleza, mas também 

pela posição social de destaque que Mme de Bargeton ocupava: 

            «L`ambition se mêlait à son amour. Il aimait et voulait s`élever, (…).»231 

 

Lucien não esconde o desejo de utilizar a amada para melhorar a sua condição 

social. O poeta manifesta, deste modo, uma característica que é comum ao dândi. 

Relacionar-se com mulheres socialmente favorecidas permitia o acesso ao meio 

aristocrático. 

Artur Corvelo, que também se apaixona por uma mulher mais velha, deixa 

transparecer o seu contentamento pelo facto de se tratar de uma aristocrata: 

             «Ela viera enfim, bonita, bem vestida, e Baronesa. E todas as suas ternuras, os seus desejos, 

as suas ambições que até ali erravam no gravo, como aves inquietas e sem ninho, acharam 

                                                 
228 Le mythe du dandy, op. cit., pág. 154. 
229 Cf., ««Le dandy n`hésite pas à se montrer cruel envers les femmes (…).», Idem, pág. 153. 
230 Cf., «C`est parce qu`il le risque qu`il fréquente de préférence (…) les femmes fatales. (…) Il préfère leur 
faire des visites de courtoisie et se retirer avant qu`il ne soit trop tard, avec une grâce infinie.», Petit 
Dictionnaire du Dandy, op. cit., pág. 123. 
231 Illusions Perdues, op. cit., pág. 82. 
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um centro, ordenaram-se, pondo perpetuamente em torno daquela imagem a sussurração 

dum culto.»232 

 

O facto de a mulher ser mais velha, como se verifica em ambas as obras, não 

constitui qualquer problema. Por serem consideradas mais difíceis, o dândi considera que 

estas conquistas dão provas da sua inteligência233 

A relação com uma mulher mais velha, experiente, com uma posição social de 

destaque e com uma situação económica estável constituía uma ponte para o sucesso. 

Não tendo nascido no seio de famílias abastadas, só através das respectivas amadas, 

Artur e Lucien poderiam frequentar os locais por onde se movimentavam os aristocratas, as 

pessoas cultas, com profissões de relevo, as pessoas com influência. Ambos têm 

consciência que através das mulheres por quem se apaixonaram poderão entrar nesse 

mundo.  

Em Illusions Perdues, também Sixte du Châtelet tenta aproximar-se de Mme de 

Bargeton com a intenção de tirar algum proveito da relação: 

            «Ce vieux beau, car il avait quarante cinc ans, reconnut dans cette femme toute une jeunesse 

à ranimer, des trésors à faire valoir, peut-être une veuve riche en espérances à épouser, enfin 

une alliance avec la famille des Nègreplisses234, qui lui permettrait d`aborder à Paris la 

marquise d`Espard, dont le crédit pouvait lui rouvrir la carrière politique.»235 

 

É por demais evidente que o dândi procurava ascender a uma posição social mais 

elevada, através das mulheres com as quais se relacionava. Por vezes, o dândi, embora não 

sendo adepto de relações duradouras236, permite que o relacionamento culmine em 

casamento. O dândi permite que este acto se realize, porque lhe proporciona a obtenção de 

um título nobre. 

                                                 
232 A capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 145-6. 
233 Cf., « (…) la conquête est pour lui une stratégie dans laquelle il affirme sa maîtrise et son intelligence, en 
même temps qu`il accroît sa gloire. Les assauts les plus difficiles sont aussi les plus beaux.», Le Mythe du 
Dandy, op cit. pág. 154. 
234 Nègreplisses era o nome de família de Anais. Após o casamento com M. de Bargeton, Anais adopta o 
nome do marido. 
235 Illusions Perdues, op. cit., pág. 67. 
236 Cf., « (…) le dandy préfère l`instabilité des amours épisodiques à la lassitude résignée de la couche 
nuptial.», Petit Dictionnaire du Dandy, op. cit., pág. 121-122. 
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No que concerne ao casamento, constatamos que Lucien e Artur não concretizam tal 

acto, embora manifestem a intenção de manter uma relação mais séria e duradoura com as 

respectivas amantes: 

            Artur: «(…) jurou-lhe que daí por diante viveriam sempre juntos ! (…) dar-lhe- ia a casita 

sossegada que ela ambicionava, um amor poético e moço, toilettes, a consideração de 

esposa.»237 

           Lucien:« Je l`aime, nous vivons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai 

jamais.»238 

 

No caso de Artur, a resolução foi tomada por desespero, pois sentia-se renegado por 

todos: sociedade aristocrata e pelo Clube Republicano, imaginando que só a amante 

demonstrava algum sentimento por ele. Lucien parece ter tomado a decisão de viver com a 

amante, porque percebeu que ao lado dela a vida seria mais fácil, pois Coralie tudo fazia 

para que o seu amante tivesse uma vida de luxo. 

A relação que Artur mantém com Concha e Lucien com Coralie permite-nos 

assinalar mais uma característica do dandismo. Referimo-nos ao facto de o dândi se 

relacionar com mulheres cuja virtude era duvidosa: 

            Coralie: «Elle est rentré au théâtre par désespoir, elle avait en horreur de Marsay, son 

premier acquéreur ; et ; (…) elle a trouvé ce bon Camusot qu`elle n`aime guère ; mais il est 

comme un père pour elle, elle le souffre et se laisse aimer.»329 

            Concha: «(…) a Concha estava com ele, deixou-o, (…)!É a espanhola mais bonita que tem 

vindo a Lisboa… E rapariga fina, coitada, está naquela vida…mas muito fina.»330  

 

Mulheres de pequena virtude parecem, efectivamente, atrair a atenção do dândi. 

N`A Capital, também Melchior e Videirinha, apesar de serem casados, não resistem à 

tentação de ter amantes: 

             «Não havia, para o regalo do corpo e da alma, como uma boa pandegazinha ao 

Dafundo.»231 

                                                 
237 A Capita! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 323. 
238 Illusions Perdues, op. cit., pág. 359. 
329 Idem, pág. 329. 
330 A Capita! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 279. 
231 Idem, pág. 279. 
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            «Há três dias que não aparece em casa. Vive aqui com uma mulher…»232 

 

Em Illusions Perdues, apontamos o exemplo de Lousteau, que mantém uma relação 

com Florine: 

            «(…) nous souperons chez ma maïtresse (…).»233 

 

A propósito destes relacionamentos, parece-nos importante referir que também as 

mulheres se podem aproveitar do dândi. O caso mais evidente é o de Artur, que 

proporciona a Concha uma vida conveniente, enquanto esta o trai: 

             «(…) um vestido de seda, dois chapéus, satisfazia-lhe o desejo incessante de luvas, rendas, 

fitas, frascos de perfume. A Concha, de resto tinha uma mobilidade extrema de caprichos, 

de apetites:»234 

 

Note-se que em Illusions Perdues, sucede o inverso. Seguindo a tradição dândi, é 

Lucien que tira proveito da relação:            

             «Coralie aimait, comme tous les fanatiques, à parer son idole ; elle se ruina pour donner à 

son chère poète cet élégant mobilier des élégants qu`il avait tant désiré pendant sa première 

promenade aux Tuileries.»235 

            «(…)  il aimait la vie facile, abondante et magnifique que lui faisait l`actrice chez elle.»236 

 

O desfecho da relação que une Artur a Concha e Lucien a Coralie em nada se 

assemelha237, excepto no facto de ambos os poetas sofrerem com um final infeliz238, que 

não conseguem evitar: 

            Lucien: «Le poète demeura dans un complet abattement, (…) au pied du lit de Coralie, 

(…), jusqu`au moment où il vit les yeux de l`actrice tournés par la main de la mort.»239 

                                                 
232 Idem, pág. 378. 
233 Illusions Perdues, op cit., pág. 280. 
234 A Capita! (Começos de uma carreira), op. cit., pág. 232. 
235 Illusions Perdues, op. cit., pág. 429. 
236 Idem, pág. 371. 
237 A propósito das semelhanças e diferenças existentes entre a relação de Artur e Concha e de Lucien com 
Coralie, leia-se o que escreveu António Coimbra Martins, em Ensaios Queirosianos, op. cit., pág. 341 a 346. 
238 Cf., «(…) les amours d`un dandy sont toujours malheureuses car si, par miracle, elles devenaient 
heureuses, il cesserait aussitôt d`être un dandy…», Du Dandy au Play-boy, op. cit. pág. 159. 
239 Illusions Perdues, op. cit., pág. 505. 
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             Artur: «Quando acordou (…) estava só na cama. (…) e viu logo o chambre dela caído no 

soalho, as chinelas, uma cartoneira de chapéu aberta! Que era?, onde fora? (…) 

            - Pirou-se!»240 

 

Ao procedermos à análise d`A Capital e de Illusions Perdues, percebemos estar na 

presença de dois heróis que despertam para paixões rápidas e algo inesperadas: 

            Artur: «(…) outras mulheres impressionavam-no, e amaria qualquer, de que recebesse um 

olhar, como o que lhe deu a senhora de xadrez: (…) Artur exaltava-se entrevia logo 

encontros providenciais, uma paixão dramática, (…).»241 

             Lucien: «En perdant ses illusions sur madame de Bargeton, (…) il fut fasciné par madame 

d`Espard ; et il s`amouracha d`elle aussitôt. (…) La mobilité de son caractère le poussa 

proptement à désirer cette haute protection (…).»242 

 

A apetência por este tipo de relações imprevistas revela-se uma característica do 

dândi. 

 

 

 

2.1.4 – SITUAÇÃO ECONÓMICA 

 

             «Dépenser, consommer, se consumer au lieu de se ménager et d`accumuler (…).»243  

 

O dândi é um gastador compulsivo, incapaz de acumular riqueza. Vive o dia-a-dia, 

sem se preocupar com o futuro.  

Como já tivemos oportunidade de mostrar, o dândi não é detentor de grandes 

fortunas, bem pelo contrário. Embora, através da elegância, se aproxime dos aristocratas, a 

sua situação económica atraiçoa-o, pois vive, normalmente, assolado em dívidas. 

Eça e Balzac, através das personagens que figuram n`A Capital e em Illusions 

Perdues, demonstram de forma bastante pormenorizada como o dândi vivia em constante 

                                                 
240 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 354. 
241 Idem, pág. 221. 
242 Illusions Perdues, op. cit., pág. 204. 
243Le  Mythe du Dandy, op. cit., pág. 172. 
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sobressalto, no que respeita ao dinheiro. 

Lucien Chardon, excepto quando conta com a ajuda de Coralie e dos jornalistas 

liberais, vive com permanente insuficiência de meios, isto é, não possui o dinheiro que lhe 

permita suportar a vida (de luxo) que ambiciona.  

A situação de Corvelo é semelhante à do poeta francês. Eça apresenta o jovem 

Corvelo sempre descontente com a sua situação económica, excepto enquanto dura o 

dinheiro que herdou do padrinho. 

Os dois heróis conseguem alguma estabilidade financeira quando recebem a ajuda 

de terceiros, mas não conseguem que esse período se prolongue por muito tempo. Ambos 

revelam uma total incapacidade para controlar o desejo de consumir, gastando 

desmesuradamente: 

            Artur: «As libras iam-se!... Estava em Lisboa havia quinze dias e gastara cinquenta libras! 

Em quê, Santo Deus? (…) Decidiu-se por uma economia cautelosa… 

            Mas apenas na rua, sentia-se todo fraco, sem resistência contra as tentaçõezinhas, as 

vaidades (…)»244 

            «E com camarotes, tipóias, jantarinhos, o dinheiro ia-se! O conto de reis que Artur trouxera 

– estava quase devorado.»245 

             Lucien: «(…) Lucien vécut le jour à jour, dépensant son argent à mesure qu`il le gagnait, 

ne songeant point aux charges périodiques de la vie parisienne, si écrasantes pour ces 

bohémiens. ?»246 

 

Por vezes, demonstram ter consciência das suas fraquezas no que respeita à 

organização das respectivas finanças: 

            Lucien : «(…) trois cent francs que le poète remit entre les mains de Bérénice, en lui disant 

de ne lui rien donner s`il demandait de l`argent (…).»247 

             Artur: «Desejava escrever ao Carneiro pedindo-lhe o outro conto de reis, que tinha lá em 

depósito; mas hesitava, sentia que o gastaria depressa, naquela vida pródiga, (…).»248 

 

                                                 
244 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 225. 
245 Idem, pág. 331. 
246 Illusions Perdues, op. cit., pág. 429. 
247 Idem, pág. 504. 
248 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. 336. 
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Não se pense, no entanto, que qualquer demonstração de inquietude afasta o dândi 

do consumo compulsivo, quer em benefício próprio ou com terceiros. Despesas exageradas 

com vestuário luxuoso, refeições caras, mulheres, divertimentos conduzem-no, 

sistematicamente, a momentos de pobreza extrema: 

Artur: «Não tinha dinheiro, nem para tomar um café!...»249 

            Lucien: «Lucien sorti poussé par un désespoir qui lui conseillait de demander l`aumône 

pour enterrer sa maîtresse, (…).»250 

 

Terminados os momentos de esplendor, os dois jovens ficam na miséria, sem 

dinheiro para resolverem os problemas que os assolavam na capital. Artur e Lucien tentam 

atenuar o problema e tomam praticamente as mesmas atitudes. Ambos decidem vender a 

roupa, ou outros bens que possuíam: 

            Lucien: «Il prit ses habits et son beau linge, ne garda sur lui que le strict nécessaire, et alla 

chez Samanon qui lui offrit cinquante francs de toute sa défroque.»251 

           Artur: «(…) podia ter levado algum fato, a uma casa de penhores!»252 

            «Levou o robe-de-chambre de veludo, a casaca, o binóculo, as pistolas, (…).»253 

 

Numa atitude de desespero, Artur pede dinheiro a pessoas que não devia, Lucien 

aceita dinheiro daqueles que o haviam humilhado: 

            Artur: «(…) a dona do Hotel poderia bem emprestar duas placas (…). – Oh Manuel, tens aí 

quinze tostões?»254 

             Lucien: «(…) mademoiselle des Touches (…) lui serra la main, et y glissa deux billets de 

mille francs.»255 

 

Também tentam reaver o dinheiro que haviam emprestado: 

           Artur: «Se Melchior (…) lhe pudesse dar as dez libras – que lhe devia (…).»256 

                                                 
249 Idem, pág. 384. 
250 Illusions Perdues, op. cit., pág. 506. 
251 Idem,  pág. 510. 
252 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. 386. 
253 Idem, pág. 387. 
254 Idem, pág. 385. 
255 Illusions Perdues, op. cit., pág. 509. 
256 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 381. 
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           «(…) Artur, escreveu (…) uma carta ao Meirinho, em que lhe pedia, com circunlóquios 

afectuosos, o pagamento das dez libras, que lhe emprestara, (…).»257 

           Lucien: «Lucien fut contraint par la misère d`aller chez Lousteau réclamer les mille francs 

que cet ancien ami, ce traître, lui devait.»258 

 

Não conseguem, contudo, reavê-lo, pois Melchior, Meirinho e Lousteau encontram-

se em situação semelhante, isto é, sem dinheiro. Tal como ditava a tradição dândi, nenhum 

destes homens saldou as dívidas que possuía. O facto de se endividarem e não procederem 

ao pagamento das dívidas dava origem à penhora de bens, tal como é descrito nas obras em 

apreço: 

             «Melchior, que tinha a casaca no prego, (…).»259 

             «Les meubles furent saisis. La couturière et le tailleur, ne craignant plus le journaliste, 

poursuivirent ces deux bohémiens à outrance.»260 

 

 

 

 

2.1.5 – DESTINO 

SUÍCIDIO OU INDIFERENTISMO  

 

            «Si le dandy a le culte du suicide c`est parce qu`il refuse de compter les années, les jours et 

les minutes sur le calendrier commun: il veut être maître de leur durée, de leur sens et de 

leur terme. Et par le suicide, il s`approprie la mort, la recrée, la vit complètement.»261 

 

Em momentos de angústia e sofrimento, isto é, quando confrontado com problemas 

para os quais consegue obter solução, o dândi parece não se preocupar mais com a sua 

existência, optando pelo indiferentismo. Segundo Maria de Fátima Marinho, este 

indiferentismo é, normalmente: 

                                                 
257 Idem, pág. 382.  
258 Illusions Perdues, op. cit., pág. 502. 
259 A Capital ! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 229. 
260 Illusions Perdues, op. cit., pág. 502. 
261 Petit Dictionnaire du Dandy, op. cit., pág.183-184. 
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«(…) precedido de um desejo de morte, que aparece como salvador e bem vindo.»262 

 

É possível constatar que também no que concerne à morte, o dândi ambiciona 

distinguir-se dos restantes, pois não pretende aguardar pela ordem natural dos 

acontecimentos. O dândi considera que lhe cabe decidir quando e de que forma deve 

morrer. 

O destino aplicado aos heróis das obras em estudo, leva-nos a corroborar as 

afirmações anteriores.  

Lucien, quando percebe que fora atraiçoado pelos amigos e repelido pela 

aristocracia parisiense, encontrando-se só e sem dinheiro, estava disposto a suicidar-se: 

« (…) ce pauvre poète au désespoir : il voulait se pendre.»263 

 

Os desejos suicidas de Artur surgem ao longo de toda a obra. O poeta, quando 

confrontado com alguma situação mais difícil – e foram várias – crê que a melhor solução 

seria a morte: 

 «E entrou no quarto pensando no suicídio.»264 

             «Mais valia morrer, desaparecer, (…). Para que viveria ? (…) E a morte aparecia-lhe, como 

a doçura dum repouso, e atracção dum refúgio.»265 

 

Lucien, bem como Lucien consideravam que o facto de se suicidarem, torná-los- ia 

célebres e evidenciaria a sua coragem: 

           Lucien : «(…) la vie était devenue un mauvais rêve ; il le lui était indifférent de vivre ou de 

mourir. Le courage particulier au suicide lui servit donc à paraître en grand costume de 

bravoure aux yeux des spectateurs de son duel.»266 

           Artur : « (…) reconhecê-lo-iam, e o mistério dramático da sua morte encheria os jornais, 

dar-lhe-ia uma celebridade (…): E aquela glória em volta do seu cadáver, tentava-o 

estranhamente (…).»267 

                                                 
262 Maria de Fátima Marinho, Sentiu Garrett o fascínio do dândi?, in Revista da Faculdade de Letras Línguas 
e Literaturas, II Série, Vol. XVIII, Porto, 2001, pág. 219. 
263 Illusions Perdues, op. cit., pág. 510. 
264 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 166. 
265 Idem, pág. 364. 
266 Illusions Perdues, op. cit, pág. 499 (o sublinhado é nosso). 
267 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 365 (o sublinhado é nosso). 
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Interessante o facto de ambos pensarem em celebridade no momento em que 

estariam prestes a suicidar-se. O desejo de notoriedade mantinha-se, ultrapassava as 

barreiras da morte. 

Seguindo a tradição dândi, os dois heróis manifestam-se no sentido de colocarem 

termo à própria vida, mas acabam por não o fazer268, na realidade não conseguem levar por 

diante as intenções: 

           Artur: «Era só subir ao parapeito, saltar, estava livre! Seria (…) a paz! (…) Certos reflexos 

mais negros da água chamavam-no, (…); reteve-o o horror do frio, o sentir a roupa molhada 

colar-lhe ao corpo, – e uma vaga inércia, como a preguiça de tomar – uma resolução tão 

forte (…).»269 

            Lucien : « (…) un découragement qui le menait au suicide, si l`action eût suivi de la 

pensée. »270 

 

O recuo perante o suicídio conduz Artur Corvelo a uma vida de indiferentismo, tal 

como é apanágio do dândi. Terminada a breve celebridade de que foi alvo junto dos 

habitantes de Oliveira, tenta conformar-se com a vida na província, pois entende que não há 

outra solução: 

«Para ele, estava tudo acabado. (…) Acabou-se!»271 

 

O herói de Illusions Perdues, depois de fazer uma análise da sua conduta272, 

manifesta, uma vez mais, o desejo de se suicidar. O suicídio não chega a consumar-se, pois 

Lucien também opta por uma vida de indiferentismo, entregando a sua alma a Carlos 

Herrera: 

            «Au lieu de me tuer, j`ai vendu ma vie. Je ne m`appartiens plus, je suis plus que le secrétaire 

d`un diplomate espagnol, je suis sa créature.»273 

 

Relativamente ao destino de Lucien, parece-nos importante referir que ao contrário 

                                                 
268 Note-se, no entanto, que homens reais, como, por exemplo Nerval, acabaram por se suicidar, cf., Le Mythe 
du Dandy, op. cit., pág. 184. 
269 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 365. 
270 Illusions Perdues, op. cit, pág. 492. 
271 A Capital! (Começos de uma carreira), op. cit. pág. 398. 
272 Pela primeira vez, Lucien faz uma auto-ctítica, admitindo todos os erros que cometeu, cf., Illusions 
Perdues, op. cit., pág. 664-666. 
273 Illusions Perdues, op. cit., pág. 708. 
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do que havíamos dito, segue a tradição do dandismo, ou seja, põe termo à sua própria vida. 

Convém esclarecer que tal acto só se concretiza em Spelendeurs et Misères des Courtisanes: 

            «Quand la porte de la cellule fut ouvert, et que la comtesse aperçut Lucien pendu comme si 

ses vêtements eussent été mis à un porte-manteau, (…).»274 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
274 Spelendeurs et Misères des Courtisanes, in La Comédie Humaine, vol. 4, Éditions du Seuil, Paris, 1966, 
pág. 419. Nesta obra Balzac relata as aventuras de Lucien , em Paris, quando aí regressa com Vautrin.  
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CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
Eça de Queirós aceita certo número de ideias 

bem definidas e nitidamente formuladas; com essas 
ideias constrói os seus contos e os seus romances, 
dominando inteiramente os personagens. 

Ao contrário portanto do que sucede com 
Balzac ou Stendhal, e à semelhança do que sucede com 
Camões, não há uma filosofia implícita na sua obra; há , 
pelo contrário, afirmações bem explicitas de uma 
doutrina claramente formulada. Os personagens não se 
afirmam a si, mas são fiéis intérpretes do autor. Eça de 
Queirós, em resumo, é um estilista; vale pela fórmula 
nova que encontrou para ideias correntes. 

 
              António José Saraiva, As Ideias de Eça de Queirós, contracapa 

 

 

 

 

A precedente análise permite-nos concluir que as características do fenómeno do 

dandismo que surgem nas obras são muito semelhantes. Contudo, mais importante é o facto 

dessas características se revelarem de idêntico modo em algumas personagens, 

nomeadamente em Artur Corvelo e Lucien Chardron/Rubempré. 

 

Verificámos que os dois heróis partem para as respectivas capitais, levando com 

eles exactamente as mesmas ilusões: tornarem-se célebres, através da escrita, e conviverem 

com a sociedade mais influente de Paris e Lisboa. 

Incapazes de distinguir a realidade da ilusão acabam por sofrer desilusões 

sucessivas e não conseguem atingir, verdadeiramente, o seu objectivo. No caso do herói de 

Illusions Perdues, o fracasso deve-se à ambição excessiva, que o conduz a optar sempre 

pelo caminho mais fácil, mas menos correcto; o insucesso de Artur Corvelo resulta da  falta 

de talento.   
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 Constatámos que os dois heróis, bem como outras personagens das obras, retratam 

uma época em que o fenómeno do  dandismo fora adoptado como filosofia de vida, por 

homens que pretendiam evidenciar-se através da elegância. Ficou bem patente que a 

aparência era motivo de grande preocupação, por parte dos dois jovens, pois todos os 

aspectos eram trabalhados até ao mais ínfimo pormenor a fim de evitar qualquer 

negligência. 

 

O estudo efectuado leva-nos a concluir que as personagens dândi, que surgem nas 

obras, não demonstravam apetência para exercer uma qualquer profissão. Para além do 

culto da elegância, os jovens poetas ocupam o tempo com actividades que os aproximam da 

aristocracia, ou seja, espectáculos, passeios e refeições requintadas. 

 

No que concerne às relações amorosas, confirmámos a preferência por mulheres 

mais velhas, pertencentes à alta sociedade, bem como o envolvimento com mulheres de 

pequena virtude, Coralie e Concha. Também ficou provado (sobretudo em Illusions 

Perdues) que o dândi não hesita em tirar proveito da mulher. 

 

Perceber que o dândi vivia alternando entre momentos de esplendor e de pobreza 

extrema não foi difícil. Artur Corvelo e Lucien ilustram de forma bastante evidente a 

dificuldade que o dândi sentia para equilibrar a situação económica, pois gastam enquanto 

têm dinheiro, sem demonstrarem a menor preocupação com o futuro. 

 

Relativamente ao destino dos dois heróis, os autores das obras que analisámos 

respeitam, na íntegra, a filosofia dândi, porque, embora tenham feito alusões ao suicídio, 

não concretizaram o acto, tendo optado pelo indiferentismo perante a vida. 

 

Até aqui, pressupõe-se que as obras são muito semelhantes: as mesmas 

características do dandismo, possíveis de identificar, nomeadamente, através dos dois 

heróis. Mas, A Capital e Illusions Perdues também apresentam diferenças 

Em Illusions Perdues, há personagens que representam a filosofia dândi, no seu 

todo, isto é, obedecem às rigorosas leis do dandismo. Temos o exemplo de Sixte du 
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Châtelet, Rastignac, du Marsay, personagens que, embora de origem modesta, conseguiram 

ascender a uma classe social superior, passando a conviver com a alta aristocracia 

parisiense. O próprio herói, Lucien Chardon deleitou-se, durante alguns meses – pouco 

tempo, é certo – com uma vida dândi. Envergando uma toilette que fazia inveja aos dândis 

mais autênticos, frequentando as soirées das mulheres mais respeitadas da aristocracia 

parisiense; 

N`A Capital, não há verdadeiros dândis, ou melhor só há dândis boémios, como 

também não há uma verdadeira aristocracia, ou seja, a aristocracia que Eça nos dá a 

conhecer não se equipara, de forma alguma, à aristocracia francesa. Artur, apesar de ter 

conhecido alguns dos prazeres da capital, nunca conviveu com dândis e aristocratas tão 

autênticos como os da capital francesa. Corvelo teve por companhia alguns dos boémios 

que povoavam Lisboa, homens que procuravam levar uma vida fácil, exibindo uma toilette 

cuidada, embora não tivessem posses1. Viviam, por isso, numa instabilidade permanente, 

procurando obter os meios necessários para os seus vícios, por vezes, através de processos 

menos correctos (o caso mais flagrante é o de Melchior Cordeiro, que utiliza Artur não só 

para lhe extorquir dinheiro, mas que também o trai, mantendo uma relação com Concha).  

Este tipo de homens, que procurava, a todo o custo, ostentar uma riqueza que não 

tinha e uma classe social que não era a sua, também surge em Illusions Perdues – no topo 

da lista aparecia Étienne Lousteau, que era, ainda, mais implacável do que Melchior.  
 

Eça tinha razão quando colocava ênfase na admiração que dizia sentir por Balzac, 

essa admiração está bem patente n`A Capital, uma vez que o escritor português se apoiou 

em Illusions Perdues, para nos dar a conhecer a filosofia dândi. Convém, contudo, referir 

que Eça se preocupou em fazer as devidas alterações para que A Capital fosse um espelho 

da sociedade portuguesa do início do séc. XIX. Como conseguiu Eça tal feito? 

Provavelmente não foi difícil, pois, como afirma José Augusto França2, a sociedade 

                                                 
1 Referimo-nos a toilette cuidada, pois tratava-se de vestuário que seguia as tendências da moda. A moda era 
ditada pelas classes mais favorecidas, detentoras de meios que lhes permitiam adquirir, frequentemente, novas 
peças. As classes menos abastadas procuravam imitá-los, mas para que tal fosse possível, viam-se obrigados a  
fazer grandes sacrifícios. René König chama estes homens «l`élite sans pouvoir», Cf. René Köning, 
Sociologie de la mode, Payot, 1969, pág. 187. 
2 Cf., «(…) desde os anos 40 (…). Mobilava-se em francês, vestia-se em francês (…), comia-se em 
francês…», José Augusto França, Romantismo em Portugal, Livros Horizonte, 1999 (3ª ed.), pág. 344. 
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portuguesa do séc. XIX tentava imitar, em tudo quanto podia, a sociedade francesa. Sendo 

assim, a sociedade portuguesa, em determinados aspectos, assemelhava-se à sociedade 

francesa, mas era mais medíocre, tal como Eça a descreve, através das personagens d`A 

Capital. 
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