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Resumo: O escritor português Camilo Castelo Branco produziu uma grande quantidade de 

obras que, quase sempre, é dividida entre novelas passionais e novelas satíricas. Incluída neste 

segundo grupo, Coração, Cabeça e Estômago, em nossa opinião, se destaca das demais por 

aprofundar, de forma incisiva, na crítica aos padrões românticos presentes nas obras de então. A 

nossa intenção é explicitar os momentos de desconstrução da escrita romântica presentes no 

livro, bem como tentar aproximar tais passagens de possíveis posicionamentos do sujeito 

histórico, que vislumbrava no esgotamento da fórmula romântica a possibilidade do surgimento 

de algo novo. 

Palavras-chave: Crítica literária; Romantismo; Crítica social; Novela satírica. 

 

Iniciemos este nosso texto nos aproximando de uma obra que consideramos 

basilar para a discussão que estamos propondo, a novela Coração, Cabeça e Estômago.  

Já a partir da segunda edição daquela obra, foi incluído um texto de A. A. Teixeira de 

Vasconcelos, que apesar de ser escritor, não deixa de ser um estudo feito “no calor da 

publicação”. Nessa análise, o autor discorreu sobre as três fases da vida de Silvestre da 

Silva, emitindo opiniões sobre cada uma delas. Ele destacou as críticas que Camilo fazia 

à sociedade portuense que valorizava mais o dinheiro que o caráter e a respeitabilidade 

que algumas pessoas alcançavam apesar de terem um comportamento condenável. 

Teixeira de Vasconcelos, em introdução à Obra completa de Camilo, elegeu a fase 

estômago como sua predileta: “Encantou-me a terceira parte do romance, não pelo 

desenlace filosófico, mas pela admirável fidelidade com que o Sr. Camilo Castelo 

Branco copiou da natureza as cenas e linguagem da casa do sargento-mor de Soutelo” 

(CASTELO BRANCO, 1993, p.724). Ele apontará como defeitos algumas liberdades 

que Camilo tomou em relação à imagem das mulheres representadas na fase do coração, 

e a utilização de algumas poucas palavras que estavam fora de uso na língua portuguesa. 

Mas ao final da análise reconhecia o valor do autor de Amor de Salvação: “O Sr. 

Camilo Castelo Branco é o nosso primeiro romancista, e há de ser por certo, um dos 

mais discretos prosadores portugueses. O voto não admite suspeição porque é de 

homem do mesmo ofício” (CASTELO BRANCO, 1993, p.726). O tempo foi passando 
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e Coração, Cabeça e Estômago continuou a despertar nos críticos, mesmo de épocas 

diferentes, um sentimento parecido, eles o viam como uma forma irônica, uma visão 

depreciativa do Romantismo. Jacinto do Prado Coelho considera que: 

 

Coração, Cabeça e Estômago é, sim, uma obra desigual, 

desarticulada, onde não se operou a necessária fusão de materiais 

heterogêneos; obra apimentada, na primeira parte, com brejeirices ou 

graçolas de gosto discutível; mas reserva ao leitor atento a surpresa 

duma “substantifique moelle”, além de páginas magistrais de 

“realismo” rústico e dum estilo, em muitos passos, admirável, dúctil, 

chistoso, outras vezes concreto e rico de seiva. (PRADO COELHO, 

1996, p.134) 

 

 João Camilo dos Santos, por sua vez, fala que “o amor entre adultos, em 

contrapartida, é frequentemente tratado pelo romancista de maneira irônica e até 

sarcástica” e que essa obra “faz parte do grupo de romances que ilustram” (CAMILO 

DOS SANTOS, 1991, p.64) esta maneira de encarar o amor. João Camilo conclui que 

Camilo “através de Silvestre (personagem central do romance), porém, apresenta-nos 

uma das críticas mais sutis e mais severas alguma vez escritas sobre os ridículos em que 

pode cair a linguagem poética” (CAMILO DOS SANTOS, 1991, p.68). Paulo de Castro 

encontra nesse livro “uma ironia fina com um misto de desencanto que faz lembrar 

Machado de Assis” (CASTRO, 1961, p.14). Na História da Literatura Portuguesa, 

Saraiva e Lopes escrevem sobre um “gênero da novela satírica de costumes”:  

 

Paralelamente, e numa constante oscilação pendular, que chega a 

abranger o todo de uma série de novelas (A Filha do Arcediago, 56, e 

A Neta do Arcediago, 57; Cenas da Foz, 61) ou a estrutura global de 

uma novela (como Coração, Cabeça e Estômago, 62), Camilo 

desenrola o gênero da novela satírica de costumes, voltando do avesso 

o idealismo passional e dando-nos o quadro de uma vida inteiramente 

dirigida pela sordidez argentaria, pelos prazeres da digestão 

planturosa, pela ânsia hipócrita, refalsada e brutal da supremacia 

social, e por outros gozos vulgares. (SARAIVA; LOPES, s.d, p.816) 
 

 Algumas dessas definições dadas ao “diferente” Coração, Cabeça e Estômago 

como “forma irônica”, “caricatura do Romantismo”, “maneira sarcástica de encarar o 

amor” e, principalmente, o “fazer lembrar Machado de Assis” – nos motivam a postular 

a posição de crítico do Romantismo para Camilo. 
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 Felizmente, parte da crítica contemporânea parece querer romper com aquela 

conhecida divisão que estudiosos vêm cristalizando ao longo dos tempos, em relação à 

obra camiliana: novela passional (como Amor de Perdição) e novela satírica e de 

costumes (exemplo: A queda dum anjo). Uma das vozes que representa essa mudança é 

a Paulo Franchetti, que, na apresentação de Coração, Cabeça e Estômago, da Martins 

Fontes, aponta os trabalhos de Abel Barros Baptista como inovadores nesse processo de 

renovação crítica: 

 

(...) alguns trabalhos, assinados por Baptista e por outros críticos mais 

jovens, finalmente vêm deslocando a inflexão romântico/realista da 

crítica camiliana e destacando outras obras, anteriormente relegadas a 

um segundo plano de interesse e importância. De modo que é possível 

imaginar que o velho romancista de S. Miguel de Seide adquirirá, nos 

próximos anos, um novo rosto, será objeto de renovado interesse e 

certamente terá o seu lugar redefinido no cânone da literatura 

portuguesa. (CASTELO BRANCO, 2003, p.33) 
 

Passemos então a discutir algumas passagens de Coração, Cabeça e Estômago, 

com o objetivo de apontar acontecimentos que expressem a ambígua condição do 

personagem Silvestre da Silva, com suas contradições, seus desconfortos diante de um 

mundo em transformação e as possíveis relações das ideias desse personagem com as do 

seu criador, que vislumbrava no esgotamento da fórmula romântica a possibilidade do 

surgimento de algo novo. Encontramos em alguns de seus textos do final da década de 

50 e início dos anos 60 alguns indicativos de que mudanças estavam em curso, como no 

“Discurso Proeminal” a Anos de Prosa (1863), em que Camilo trata dos “malefícios do 

romance” de forma irônica, e credita à ignorância do povo português, mais 

especificamente da mulher, o fato de não se terem contaminado tanto com os males do 

romance: 

 

Bendita seja a ignorância! Os romances franceses, até 1830, 

encontraram as almas portuguesas hermeticamente calafetadas. [...] E, 

depois, o malefício do romance não está somente no plagiato irrisório; 

o pior é quando as imaginações frívolas ou compassivas se entalham 

os lances da vida fantasiosa da novela, e crêem que a norma geral do 

viver é essa. [...] Grande mal é o identificar-se o espírito às 

visualidades do romance. (REIS; PIRES, 1999, p.234-235) 
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Verificamos, nessa passagem, que Camilo pretendia buscar um outro tipo de 

romance, o que Aníbal Pinto Castro já havia percebido em novelas como Carlota 

Ângela (1858) e em A filha do Doutor Negro (1864): 

 

Foi preocupação permanente de Camilo criar um romance de 

atualidade que fosse uma transposição tão fiel quanto possível da vida 

real para a ficção. Em prefácios, advertências, introduções ou até no 

decurso das narrações, ocorrem reiteradas afirmações de fidelidade ao 

princípio da verdade na <<pintura dos costumes>>. (REIS; PIRES, 

1999, p.241) 
 

 Acreditamos poder imaginar que Camilo tinha consciência do momento de 

transição literária em que vivia, o que pode tê-lo levado a um dilema muito grande, pois 

ele não podia romper definitivamente com o padrão romântico vigente por não ter 

certeza do que é que poderia surgir como “nova escola”, apesar de contar com alguns 

indicativos, como veremos ao final deste texto. 

A primeira constatação que podemos tirar dessa obra é de que a interessante 

divisão da vida em três atos – coração, cabeça e estômago – vai além de uma 

simplificação para melhor narrar, ou de descaso do autor para com o livro. Camilo 

possuía toda uma formação romântica, mas sempre buscava a construção de um novo 

tipo de romance.  

 Acreditamos que, com essa divisão que aparece no título da novela e na vida de 

Silvestre, o narrador parece querer falar sobre a difícil situação pela qual toda uma 

geração de escritores passava, sem um caminho claro do que poderia acontecer com a 

produção literária da época. Tido por alguns críticos como escritor estritamente 

romântico e, para alguns, até ultra-romântico, Camilo, na fase “coração” do seu 

personagem, critica todo o exagero sentimental romântico.  

Em relação à mulher, o narrador ironiza de uma forma bastante sarcástica um 

outro excesso romântico, a exaltação da mulher inatingível, do amor proibido: 

 

Eu sabia que era corrente nos círculos da juventude a seguinte história 

a meu respeito: “Que eu tinha amado uma neta de reis, filha dum 

titular, cujos avós já tinham os retratos de vinte gerações, antes de se 

inventar a pintura. Que, dementado pelo coração, ousara escrever à 

nobilíssima herdeira, pedindo-lhe um suspiro em troca da vida. Que a 

menina, fascinada pela minha mesma temeridade, descera, na hora da 

sesta, ao jardim, e me lançara uma flor, chamada ai!, na copa do 

chapéu. Que o jardineiro observava o ato e o delatara ao fidalgo. Que 
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o fidalgo chamara a filha e, ouvida a resposta balbuciante dela, a 

fizera entrar no Mosteiro das Comendadeiras da Encarnação, onde se 

finava lentamente, e eu cá de fora lhe andava, a horas mortas, falando, 

mediante as estrelas do céu e os murmúrios misteriosos da noite, 

resolvido a morrer, logo que o anjo batesse as suas asas imortais no 

caminho da glória eterna. Amém.” Era isto o que se dizia; mas a 

verdade era outra. (CASTELO BRANCO, 2003, p.47-48) 
 

A narrativa não perdoa também a imagem do herói romântico, que sofre e acaba 

por morrer de amor, descrevendo a transformação a que Silvestre se submete para 

parecer mais “sofrido”: 

 

(...) comecei a barbear a testa, fazendo recuar o domínio do cabelo, a 

pouco e pouco, até que me criei uma fronte dilatada, e umas bossas 

frontais, como a natureza as não dera a Shakespeare nem a Goethe. A 

minha cara ajeitava-se pouco à expressão dum vivo tormento de alma, 

em virtude de ser uma cara sadia, avermelhada e bem fornida de fibra 

musculosa. (...) Aconselharam-me os charutos do contrato; fumei 

alguns dias, sem mais resultado que uma ameaça de tubérculos, uma 

formal estupidez de espírito e não sei que profundo dissabor até da 

farsa em que eu a mim próprio me estava dando em espetáculo. (...) 

Um médico de minha íntima amizade receitou-me uma essência roxa 

com a qual eu devia pintar o que vulgarmente se diz “olheiras”. (...) O 

artístico amor com que eu fazia isto deu em resultado uma tal 

perfeição no colorido que até o próprio médico chegou a persuadir-se, 

de longe, que o pisado dos meus olhos era natural, e eu mesmo 

também me parece que cheguei à persuasão do médico. (CASTELO 

BRANCO, 2003, p.45-46) 
 

 Na segunda etapa da vida de Silvestre da Silva, assim como na última 

(estômago), encontramos os indícios para fortalecermos o nosso pensamento em relação 

à posição camiliana de não adesão às novas ideias que ganhavam corpo na Europa, 

como o cientificismo e o evolucionismo. O narrador-personagem está disposto a agir 

sem sentimentalismos e acredita que conseguirá ascensão social seguindo sua “cabeça”. 

Apesar de adotar medidas teoricamente “racionais”, ao final dessa fase ele estará 

totalmente decepcionado com tais posturas. Silvestre novamente se sente deslocado. Ao 

tentar a carreira jornalística, contraria interesses e novamente fracassa. Nesse “mundo 

de relações sociais”, o dinheiro é que fala mais alto e a hipocrisia é um mal que 

contaminou a todos, na cidade do Porto: 

 

Cansei-me de ouvir dizer que a segunda cidade de Portugal é um 

enxame de moedeiros falsos, de contrabandistas, de mercadores de 

negros, de exportadores de escravos e de magistrados de alquilaria. 
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Venalidade, crueza e latrocínio são os três eixos capitais sobre que 

roda, no entender da crítica mormente, o maquinismo social de cem 

mil almas. (CASTELO BRANCO, 2003, p.138) 

 

Desencantado com esse mundo e com sérias dificuldades financeiras, Silvestre 

desiste dos sonhos de sua “cabeça”:  

 

“O egoísmo da cabeça, mil vezes mais odioso que o do coração, 

esporeava-me a falsificar os mais sagrados sentimentos, mascarando-

os de modo que a sociedade me desse a desforra das agonias com que 

remunera a minha dedicação e o custeamento do jornal, um ano e 

tantos meses”. (CASTELO BRANCO, 2003, p.125) 

 

 Evidencia-se, para nós, nesse triste desenlace da era “cabeça” do personagem, o 

desconforto que Camilo sentia, não só com a vida social na cidade do Porto, mas com 

maior intensidade em relação a nova estética que começava a demonstrar seu esboço. 

Esta posição ambivalente, deste paradoxo novo/velho, sentimentalismo/racionalismo, 

parece encontrar-se bem metaforizada em dois excertos dessa fase: 

 

Comecei a publicar uma série de artigos contra os velhos, e disse 

mesmo que era necessário matá-los, como na Índia os filhos faziam 

aos pais inválidos para o trabalho. (...) Escrevi o panegírico da geração 

nova, se bem que a geração nova não tinha feito coisa nenhuma. 

(CASTELO BRANCO, 2003, p.123) 

 

Assanhado pelos estorvos, que me embargavam o passo escrevi contra 

a estupidez de geração nova, que não valia mais que a velha, e chamei 

os povos às armas. (CASTELO BRANCO, 2003, p.124) 

 

 Camilo, homem extremamente inteligente, percebeu essa fase de transição. Ele, 

já na década de 70, chegou a admirar algumas obras realistas, principalmente de Eça de 

Queirós, mas depois viu nelas defeitos intoleráveis. Carlos Reis faz um comentário que 

nos auxilia neste pensamento: “Camilo afirma, no entanto, ter apreciado inicialmente 

obras como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, de Eça de Queirós, que depois 

repudia pelo estilo e pela filosofia” (REIS; PIRES, 1999, p.221). Camilo – como afirma 

Prado Coelho – pode ter sido acordado pelo Crime do Padre Amaro, de Eça e pelo 

“realismo” da poesia da época. Com isto ele vai assimilar alguns conceitos dessa nova 

escola com a qual teve contato, isto nas obras posteriores à década de 70:  
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Desdenhando embora, contra-atacando, fazendo caricatura da 

literatura <<novíssima>>, Camilo vai apurando o seu <<realismo>. 

(...) O certo é que, nas Novelas do Minho pôs de lado quase totalmente 

a ênfase romântica, a declamação, os floreados de estilo. Tentou ver as 

coisas na sua crua realidade quotidiana. Foi buscar a falares regionais 

e à gíria virtualidades expressivas novas para a caracterização de 

personagens, tipos e ambientes – isto no próprio discurso narrativo. 

Observou com justeza caracteres, o Bento pedreiro, o cego de Landim, 

a Josefa da Laje, a Brites do Eirô, conquanto sem grandes 

aprofundamentos psicológicos. Uniu intimamente o drama à 

paisagem, pelo menos em <<Maria Moisés>>. (PRADO COELHO, 

1961, p.328) 

 

 Voltando ao livro de Camilo, a desilusão de Silvestre da Silva com o coração e 

com a cabeça – e a consequente adoção do estômago como o guia de suas decisões –  

encaramos como uma representação metafórica da situação paradoxal que Camilo vivia 

naquele momento: cansado do sentimentalismo e insatisfeito com as soluções realistas. 

Acreditamos poder encontrar diversos trechos em que a narrativa nos mostra essa 

insatisfação, como quando o narrador nos apresenta uma irônica comparação entre “as 

quedas do amor” e “as quedas do raciocínio”: 

 

É o mesmo, se a comparação vos quadra, nas quedas do amor e nas 

quedas do raciocínio. Das primeiras erguemo-nos sacudindo as folhas 

secas de umas ilusões, enquanto outros gomos vêm já desabrolhando 

na alma para mais tarde reflorirem. Das segundas não há senão lama a 

sacudir e muita pisadura a curar com o bálsamo do tempo e duma vida 

brutalmente desapegada de tudo que ultrapassa o momento da 

sensação (grifos nossos). (CASTELO BRANCO, 2003, p.174) 

 

A mulher com quem irá se casar, a Tomásia, é totalmente diferente da mulher 

romântica, trabalha duro, como Silvestre a define: 

 

Tomásia era mulher de carne e osso mais que o ordinário. Vestia de 

amazona: mas ficava um pouco aquém dos limites da elegância, 

porque era mais larga na cintura que nos ombros – visível defeito do 

vestido. Tinha uns longes de cara admiráveis: figurava-se-me uma flor 

de magnólia entre duas rocas de cerejas. (CASTELO BRANCO, 2003, 

p.180) 

 

Quando Silvestre viaja para os últimos acertos para o casamento, Tomásia lhe 

entrega um embrulho, que ele abre no trajeto e conta o seu conteúdo, de forma 

sarcástica, para as “românticas leitoras”: 
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Dali a três léguas sentei-me à sombra duns azinheiros e abri o alforje: 

era uma galinha assada, uma cabaça de vinho e um pão. A leitora de 

coração fino e melindroso pergunta-me se eu gostei daquilo, se me 

não seria mais saboroso encontrar um ramo de flores. Não, minha 

senhora, eu gosto muito mais de encontrar a galinha, o pão e a cabaça. 

(CASTELO BRANCO, 2003, p.197) 

 

Na primeira vez que os noivos ficam sozinhos, após a volta de Silvestre, o cenário 

não é composto por belas imagens e animais “nobres”, ocorrendo uma dessacralização 

do espaço romântico, como podemos observar: 

 

Coaxavam as rãs e zumbiam os besouros. Dos soutos e carvalheiras 

vinha o pio gemente das corujas e dos mochos. Os morcegos 

voejavam por entre os pilares da varanda. Nas cortes vizinhas da casa 

balavam os cordeiros, e refocilavam-se as cabras, produzindo o som 

cavo do embate das marradas – divertimento que a humanidade usa 

com menos estrondo e mais às claras. (CASTELO BRANCO, 2003, 

p.201-202) 

 

E por fim o amor, sentimento tão cantado pelos românticos e corrompido pelos 

hipócritas, perde lugar para um outro, mais sensato, mais seguro, a estima: “O amor 

dispensa-se onde está a profunda estima. Lá nesses consórcios bem-aventurados que 

florescem obscuros nas gargantas das serranias e nas selvas que bordam as margens dos 

rios não há tempo nem ocasião de discutirem sutilezas do coração” (CASTELO 

BRANCO, 2003, p.200). Ao escolher essa “mulher real” para ser a companheira do seu 

personagem, Camilo foge da tipologia básica apontada por Prado Coelho, que 

estabelece as duas maneiras mais frequentes de desfecho para os casos de amor 

correspondido, usadas na novela camiliana. Em casos de amor com “final feliz”, 

teríamos: “Desejo  Ação iniciada para o satisfazer  Obstáculo(s)  Luta  Vitória 

(união definitiva)”. Já as histórias com desfechos infelizes: “Desejo  Ação iniciada 

para o satisfazer  Obstáculo(s)  Luta Derrota (separação definitiva)” (CASTELO 

BRANCO, 2003, p.221). O romance de Silvestre e Tomásia foge destas tipologias, pois 

Camilo está escrevendo sobre uma outra situação, sem sentimentalismos, onde o amor 

(desejo) é substituído pela “profunda estima”, o relacionamento é entre dois adultos 

despidos de ilusões ou de grandes esperanças. Elimina-se nesta relação o “obstáculo” e, 

sem este impedimento, não pode haver “luta”. Queimadas duas etapas, o autor não nos 

entregará, placidamente, um “desfecho” definitivo. “Vitória” e “derrota” assumem 

novos significados ao tentarmos enquadrar o final da vida de Silvestre dentro destas 
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duas possibilidades. Não existe uma resposta indefectível para se afirmar que Silvestre 

“ganhou” ou “perdeu”. É plausível que se pense numa situação híbrida entre as duas 

opções. Pode-se pensar que Silvestre começou a tomar consciência de que a felicidade 

plena é impossível neste mundo e, com isto, passou simplesmente a viver, sem grandes 

expectativas. 

Diante de todos os aspectos apontados até aqui, surge uma dúvida que nos intriga: 

o que levou Camilo Castelo Branco a escrever, no mesmo ano de 1862, dois livros tão 

diversos como Coração, Cabeça e Estômago e Amor de Perdição? Podemos pensar em 

algumas hipóteses: Caráter polêmico do escritor? Dúvida existencial aumentada pelo 

período em que ficou preso (entre 1860 e 1861)? Tentativa de transição para o 

Realismo? Experimentalismo crítico? Apesar de não descartarmos as primeiras 

proposições, preferimos acreditar na última delas. Vejamos os porquês. Camilo vivia do 

que escrevia e se preocupava em agradar aos editores e principalmente a todos os 

leitores. Outro fato que nos leva para o caminho da terceira hipótese é que anos antes 

foram publicadas três obras revolucionárias e que gozavam de grande prestígio na 

Europa: Madame Bovary, de Flaubert (1857); As flores do mal, de Baudelaire (1857) e 

A origem das espécies, de Darwin (1859). A inteligência de Camilo – que enxergava 

sinais de esgotamento da fórmula romântica – aliada ao seu experimentalismo crítico, 

podem tê-lo levado a fazer o que hoje se chamaria “pesquisa de mercado”. Ora, se havia 

um público para os romances românticos e se parte dele começava a consumir obras tão 

diversas do padrão daquela escola, por que não tentar agradar aos dois públicos? Por 

que não descobrir o tamanho de cada um desses grupos de leitores? É claro que não 

temos subsídios mais conclusivos para decretar qual a real intenção do escritor, se é que 

houve alguma, ao publicar tais obras, mas isto não diminui nosso interesse pela questão 

proposta e o pior, ainda nos mantém intrigados.   
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