
  
  
 
 
 
 

 

 

Espaços e seu valor simbólico e emotivo (II) 

 
Texto 1 

O espaço psicológico em Os Maias 

    A expressão «espaço psicológico» é uma metáfora que exprime o tempo subjetivo – de 

«vivência íntima de determinadas personagens».  

     N’ Os Maias, é principalmente em Carlos da Maia, personagem central, que se deteta a 

expressão desta subjetividade. De quatro modos, como se explicita no quadro abaixo. 

 

 

 

Através do sonho 

 

No final do capítulo VI, Carlos da Maia sonha com uma «visão» de mulher 

esplêndida, Maria Eduarda, uma vez entrevista, «numa representação onírica 

com alguma coisa de premonitório». 

 

Através da imaginação 

 

Perto do final do capítulo VIII, Carlos da Maia imagina Maria Eduarda na sua 

intimidade, com as «suas belas formas de mármore», adivinhando o seu corpo, 

desejando-a, e, premonitoriamente também, imaginou um «romance» entre 

ambos, pleno de «paixão», conduzido pelo mesmo destino… 

 

 

Através da memória 

 

Quase no final do capítulo VI, Carlos da Maia, tendo sido anteriormente 

informado por Alencar do passado de seus pais, lembra informações idênticas 

que Ega lhe tinha dado em Coimbra, inadvertidamente, numa noite muito 

bebida, rememorando o passado da sua família. Momento de recuperação do 

passado pela memória bem mais marcante é o que ocorre no capítulo XVII: 

aquando da morte do avô, numa espécie de flash, Carlos revê, perante o morto, 

imagens felizes da vida de Afonso. 

 

 

Através de estados de 

alma problemáticos 

 

É em momentos de «conturbação intensa», de «dúvida violentamente sentida», 

de «crise de autoconfiança» que em Carlos melhor se deteta a presença de um 

espaço psicológico: quando reflete sobre uma fuga possível para Itália com 

Maria Eduarda, que ele julgava mulher legítima de outro e no que essa 

possibilidade concretizada provocaria no avô – capítulo XIV; quando toma a 

decisão ir «à Rua de São Francisco» para revelar à irmã o seu grau de parentesco 

– capítulo XVII; quando dolorosamente reflete, no mesmo capítulo, sobre as 

consequências do incesto – que conscientemente cometeu. 

 
Síntese informativa elaborada com base em Carlos Reis, Introdução ao estudo d’ Os Maias, Coimbra, 

Almedina, 2006, pp. 76-79. 

 


