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INTRODUCTION
Les commémorations du premier centenaire de la proclamation de
la République portugaise, instaurée le 5 octobre 1910, ont donné lieu à
de très nombreuses manifestations au Portugal et ailleurs. L’année 2010
fut jalonnée d’événements qui ont rappelé le processus de rupture avec
le système monarchique en soulignant les principes qui ont inspiré les
républicains portugais.
Grâce à une véritable récupération symbolique et matérielle de
la mémoire du processus d’instauration de la République, les idéaux
progressistes, sociaux, laïques, démocratiques, éducatifs et culturels
d’alors furent mis en perspective, revisités et actualisés. Les Portugais
qui au cours du XXe siècle ont connu une longue dictature et un
processus révolutionnaire démocratique ont, d’une certaine façon, fait
le bilan du chemin qu’il a fallu accomplir pour exercer pleinement
leurs droits de citoyens.
Outre les commémorations officielles, cet anniversaire fut
l’occasion d’un très impressionnant travail de récupération de textes
et de matériaux iconographiques inconnus ou oubliés. La mise en
ligne de revues, de journaux, d’affiches et l’organisation d’expositions
sur l’ensemble du territoire portugais ont redonné vie à ces archives
jusque-là négligées ou peu exploitéss.
En France, les spécialistes des études lusophones se sont associés à cet
effort : leurs recherches ne pouvaient rester à l’écart de ces initiatives.
Le rôle joué par les intellectuels portugais dans ce processus dont
le point culminant fut la chute de la monarchie est indiscutable ; le
projet politique, idéologique, culturel et esthétique partagé par des
penseurs, écrivains et hommes de lettres de l’envergure de Teófilo
Braga, Manuel Teixeira Gomes, António Patrício, Aquilino Ribeiro,
António Sérgio, Jaime Cortesão, pour n’en citer que quelques-uns,
devait être donc rappelé en France dans le cadre des recherches sur
le monde lusophone. Cette problématique a inspiré des travaux de
chercheurs français, portugais et brésiliens.
D’une part, les relations profondes et complexes tissées entre
des intellectuels portugais et brésiliens s’affirment dans la période
allant de 1910 à 1926 et prennent corps dans des revues, journaux,
œuvres littéraires. Ces relations ont également provoqué certaines
polémiques.
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D’autre part, les projets liés à l’éducation, ceux relatifs à la construction d’une “ nouvelle ” conscience ou d’une identité nationale ou
encore la mise sous tutelle et la normalisation des activités intellectuelles
suscitèrent des débats, des convergences et des divergences entre des
penseurs et des hommes de lettres des deux côtés de l’Atlantique. Les
échanges de correspondances entre l’intelligentsia des deux pays furent
nombreux et les influences, mutuelles et fructueuses.
À travers l’étude des modalités de relation entre la figure de
l’intellectuel et la société, ce livre cherche à révéler des liens et des
influences, des discordances et des complicités ; bref, des passerelles
entre vie littéraire et vie publique au long du XXe siècle, mais aussi des
passerelles entre le Portugal et le Brésil.
Cette problématique est traitée ici dans trente-deux chapitres
organisés autour de quatre thématiques principales : “ Intellectuels,
penseurs, écrivains et la République portugaise ”, “ Dialogues et
regards croisés ”, “ Penser et construire la nation et la citoyenneté ” et
“ La République en France, au Portugal et au Brésil ”.
Dans son avant-propos, “ La républicanisation de la politique
moderne ”, Fernando Catroga établit les jalons théoriques sur
lesquels repose le projet portugais, en dégageant ses originalités et ses
particularités par rapport au modèle républicain français.
Helena Carvalhão Buescu ouvre la première partie de ce livre,
“ Intellectuels, penseurs, écrivains et la République portugaise ”. Elle
démontre comment dans la littérature portugaise, l’œuvre du poète
Guerra Junqueiro est paradigmatique d’une “ arrière-garde ” qui, à la
veille de la modernité, fut le contrepoint des avant-gardes. Junqueiro
serait ainsi l’exemple majeur de cette médiation cruciale.
L’importance de Junqueiro est également l’objet du chapitre signé
par João Amadeu Oliveira Carvalho da Silva qui met en relation Pátria
que Junqueiro publia en 1896 et Mensagem de Fernando Pessoa (1935)
par le biais d’un personnage, “ O Doido ”, symbole du Portugal, et
de l’un des mythes de l’histoire de ce pays, le connétable Nun’Álvares
Pereira (1360-1431).
En parcourant les trois volumes de Memórias (1919-1925) de Raul
Brandão, Maria Teresa Nascimento, à travers l’étude des configurations
de la mémoire de l’écrivain portugais, révèle une construction
polyphonique bâtie sur un ensemble important de figures de la scène
politique et intellectuelle portugaise.
António Patrício et Manuel Teixeira Gomes furent parmi ces
figures centrales. L’importance de leurs rôles vient à la fois tant de leur
engagement politique que de la place originale qu’ils occupent dans
la littérature portugaise. Ainsi, le premier fut diplomate et le deuxième
Président de la République (1923-1925), en même temps qu’ils
furent à l’origine d’une littérature novatrice, originale, en rupture avec
les modèles du passé.

INTRODUCTION

13

Patrícia da Silva Cardoso souligne le caractère emblématique
d’O Fim, de Pedro o Cru et de Dinis e Isabel d’António Patrício dans
la représentation de la crise politique portugaise qui conduira à
l’instauration de la République.
De son côté, Ana Isabel Moniz se penche sur Gente Singular de
Manuel Teixeira Gomes, ouvrage où l’auteur dresse une critique acérée
des valeurs et des comportements de la société bourgeoise et bigote de
l’Algarve du début du XXe siècle.
Les déchirements provoqués par l’entrée du Portugal dans la Première
guerre mondiale sont l’objet de deux études. Sérgio Guimarães de Sousa
et Sílvia Correia s’intéressent aux mémoires d’anciens combattants du
front ; et aux récits poignants de cette expérience traumatisante. À
partir d’un vaste corpus, Sérgio Guimarães dégage les spécificités de
la “ littérature portugaise de la Grande guerre ”. L’historienne Sílvia
Correia, quant à elle, met en valeur les éléments – contemporains au
conflit – qui furent déterminants dans la construction de l’identité de
“ l’ancien combattant portugais de la Première guerre mondiale ” et
du “ mythe de l’expérience de la guerre ”.
L’identité portugaise étant intrinsèquement liée à l’œuvre de
Fernando Pessoa, les rapports de cet auteur-phare de la littérature
portugaise et universelle avec l’idée républicaine ne pouvaient être
oubliés. Aníbal Frias et Paulo Borges se penchent sur la question. Le
premier met à jour le lien hétérodoxe entre l’idéologie politique de
Pessoa, la “ république aristocratique ” et son projet de fondation du
Quint empire, culturel et transnational. Quant à Paulo Borges, il met en
exergue le sens de l’identité spirituelle qui lie le Portugal et le Brésil, tous
les deux utilisateurs d’une “ même langue ” et héritiers de la vocation
historique et civilisatrice du Portugal, si chère à Fernando Pessoa.
Maria Ana Ramos vient clore la première partie de l’ouvrage
faisant la relation entre deux intellectuels dont les travaux ont
fondé l’historiographie littéraire portugaise. Elle effectue une étude
comparative entre les travaux de Teófilo Braga sur les chansonniers
médiévaux et ceux de la philologue allemande Carolina Michaëlis,
à propos du rôle qui ont joué les chansonniers romans dans la
reconstruction de la tradition littéraire en tant qu’instrument de la
construction d’une identité nationale.
La deuxième partie de ce livre, “ Dialogues et regards croisés ”, par
une approche contrastive, met en relation le rôle joué par la presse
et les journalistes dans les prémices des idées républicaines au Brésil
et au Portugal.
Benedita de Cássia Sant’Anna présente la Revista Ilustrada
(1876-1898) et son rôle dans la campagne républicaine au Brésil par
l’analyse de chroniques, de polémiques et de caricatures. Au Portugal,
un moment clef de l’opposition au régime monarchique fut le régicide
de 1908. Álvaro Simões Jr. analyse la représentation de cet événement

14

HOMMES DE LETTRES ET LA RES PUBLICA

dans les chroniques de João do Rio, João Luso et Olavo Bilac parues
dans les journaux de Rio de Janeiro.
Le rôle de la latinité dans la revue luso-brésilienne Atlântida
(1915-1921), comme vecteur de la construction d’une mythologie
identitaire commune au Brésil et au Portugal est étudié par Virgínia
Camilotti. Tania de Luca analyse la présence et la participation
d’écrivains portugais dans la dernière phase de la Revista do Brasil, entre
1937 et 1943 alors qu’elle était dirigée par Otávio Tarquínio de Souza.
Les échanges entre écrivains des deux pays, durant la période
concernée y sont également analysés. Des formes de relations entre le
Portugal et le Brésil pendant les premiers moments de la République
portugaise et de la République brésilienne sont passées au crible par
Giselle Venâncio qui s’arrête sur la correspondance échangée entre
Fran Paxeco et Teófilo Braga entre 1900 et 1921.
Karina Anhezini vient rappeler que les échanges épistolaires, entre
historiens portugais et brésiliens, tels João Lúcio de Azevedo et Afonso
d’Escragnolle Taunay ou Capistrano de Abreu, aident à comprendre
leurs expériences et leurs espoirs. Ces correspondances mettent en
valeur les influences qu’ils ont exercées sur la vie publique des deux
pays.
Les efforts d’hommes de lettres portugais et de l’élite intellectuelle
portugaise du Brésil pour mettre en valeur le rôle du Portugal dans la
formation de la nationalité brésilienne, suscitent au Brésil des réactions
contradictoires : rejet, lusophobie ou intégration de l’héritage lusitanien.
Marie-Jo Ferreira réfléchit sur les commémorations du premier
centenaire de l’indépendance du Brésil en 1922, les représentations
réciproques et les discours officiels sur la “ luso-brésilianité ”.
Cette construction s’est faite à partir du morcellement que Marcia
Naxara explique. En effet, tout au long des XIXe et XXe siècles, les
questions identitaires ont constitué un thème récurrent au Portugal et
au Brésil. Dans des écrits historiques et littéraires perce le sentiment
d’être en marge, d’appartenir à une “ contiguïté civilisée ”, comme
l’exprimait ponctuellement Fernando Pessoa. Il s’agit donc d’explorer
certains des lieux communs de la production de ces sentiments, édités
et réédités par le biais de textes portugais et brésiliens parus à la fin du
XIXe siècle et au cours des premières décennies du XXe siècle.
Dans cette période difficile des relations luso-brésiliennes, la
colonie portugaise du Brésil était demeurée un bastion monarchiste,
même après 1910. Isabel Corrêa da Silva montre que certains des plus
importants intellectuels monarchistes portugais qui s’opposaient à la
République, comme Homem Cristo Filho, Luís de Magalhães, José
Soares da Cunha ou Carlos Malheiro Dias, gardaient des rapports
étroits avec le Brésil. Ces “ talassas ” sont passés d’un régime à l’autre
en menant un combat physique et idéologique qui allait laisser
des marques.
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L’importance du Brésil dans la société portugaise se manifestait
également dans les débats parlementaires, où ce pays occupait une place
incontournable, au-delà des discours de circonstance et d’exaltation de
l’amitié luso-brésilienne dans les années 1911-1926. À travers l’analyse
des discours parlementaires, José da Costa met en évidence les procédés
rhétoriques employés et démontre comment on y décèle des formes
de paternalisme néocolonialiste.
Du point de vue des échanges littéraires entre le Portugal et
le Brésil, deux chapitres viennent souligner l’importance du rôle
de la littérature d’inspiration populaire et du roman néo-réaliste
d’abord au Brésil, puis au Portugal. Ainsi, Eliana Dutra étudie les
réflexions que les traditions populaires, le folklore et des travaux
de Teófilo Braga ou de Carolina Michaëlis ont suscité chez des
penseurs et écrivains brésiliens. L’ethnologie, en particulier, sera
un élément nourricier des utopies républicaines des deux côtés
de l’Atlantique.
Un chapitre fondamental des relations luso-brésiliennes est celui
de la réception du roman brésilien des années 1930 au Portugal. Luís
Bueno montre que, dans ce contexte complexe de la vie républicaine,
le roman brésilien atteint une si large diffusion au Portugal, qu’il a pu
parfois être perçu comme étant invasif.
“ Penser et construire la nation et la citoyenneté ” réunit les points
de vue de six auteurs qui abordent des problèmes relatifs au rôle de la
presse, de l’école républicaine, de la création théâtrale et les questions
qui inspirèrent la pensée historiographique, anthropologique et
philosophique, notamment au Brésil.
À partir d’un corpus documentaire constitué par des périodiques
de Madère (1910-1917), Paulo Miguel Rodrigues se consacre
à l’étude du rôle joué par la presse, à une époque marquée par le
projet de régénération nationale ; moment où le Brésil – qui abritait
une importante communauté madeirense – était, dans cet archipel,
l’une des principales références politiques.
Au Brésil, la proclamation de la République inspira les caricaturistes
cariocas. Sílvia Maria Azevedo montre comment les charges publiées
dans la Revista Ilustrada, configurèrent l’univers visuel du passage de
l’Empire à la République. D’autre part, elle rappelle que la construction
d’un imaginaire républicain brésilien tient aussi ses racines dans l’œuvre
d’écrivains comme Machado de Assis ou Coelho Neto.
Maria Cristina Pais Simon, quant à elle, étudie la littérature de
jeunesse et les manuels scolaires portugais rédigés par Ana de Castro
Osório. Cette pionnière de la défense de droits des femmes et des
enfants était lue des deux côtés de l’Atlantique, à un moment où la
présence féminine était rare sur la scène publique. Ainsi ce chapitre
permet de mettre en valeur l’importance de l’instruction dans le projet
républicain et il contribue à rappeler une œuvre méconnue.
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Entre 1900 et 1910, des initiatives théâtrales innovantes eurent
lieu en amont des courants républicains portugais. Graça dos Santos
décortique les scènes de Lisbonne pendant cette période. Si de
nombreux théâtres saluèrent le nouveau régime en changeant
simplement leur nom – le théâtre D. Amélia devint ainsi Teatro
República – d’autres introduisirent dans leurs spectacles des tableaux
allégoriques en l’honneur de la République. Cependant, dès 1900
la scène de Lisbonne, sous l’influence des courants novateurs, alors
en vogue dans d’autres capitales européennes, se caractérisait par une
modernité consciente de son importance pour l’éducation morale
et sociale.
L’année même de l’instauration de la République au Portugal,
eut lieu au Brésil un important événement militaire. La révolte des
marins contre les châtiments corporels passa à l’histoire sous nom
de Revolta da Chibata (révolte du fouet). Sílvia Capanema étudie
comment des membres de ce mouvement, issus des couches populaires,
s’approprièrent les idées républicaines lors de voyages effectués autour
du monde.
Le dernier chapitre de cette partie de l’ouvrage, fruit des recherches
de Stella Bresciani, exhume le dialogue entre (et avec) les intellectuels
brésiliens qui, dans la première moitié do XXe siècle, cherchaient à
interpréter leur pays. Des auteurs comme Paulo Prado, Sérgio Buarque
de Holanda, Gilberto Freyre et Caio Prado Júnior sont considérés
comme étant les ‘vrais’ interprètes du Brésil. Stella Bresciani, rappelle
le rôle d’Oliveira Vianna et réinterprète les positions de ces auteurs,
à travers leur insertion dans le contexte temporel et théorique
où se sont déroulés ces débats politiques.
Dans “ La République en France, au Portugal et au Brésil ”, quatre
chapitres présentent une vision polyédrique de la République. José
Carlos Janela Antunes, dans “ Du 31 janvier 1891 à Porto au 5 octobre
1910 à Lisbonne : le regard de la diplomatie française ”, à partir de
dépêches diplomatiques, dévoile le point de vue des diplomates du
quai d’Orsay sur le processus qui déboucha sur la proclamation de
la République. On découvre, par exemple, que pour les diplomates
français le discours prononcé par le président brésilien Hermes da
Fonseca, alors en visite d’État à Lisbonne, aurait joué un rôle décisif
dans le déclenchement du soulèvement républicain.
Otília Pires Martins étudie le parcours de Francisco Homem Cristo
Filho de l’anarchisme vers le fascisme. Ce journaliste pamphlétaire,
anarchiste et républicain de la première heure, se laissa charmer par les
sirènes du fascisme italien et devint ami et collaborateur de Mussolini.
Son projet visionnaire et mégalomane d’une Union Pan-latine disparut
avec sa mort tragique dans un accident de voiture à Rome.
Vingt-huit ans plus tard, en 1956, des exilés d’un autre bord politique allaient créer au Brésil, à São Paulo, un journal anti-salazariste :
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Portugal Democrático. À partir d’une sélection d’articles publiés dans ce
journal, Gilda Santos analyse le dialogue entre opposants anti-salazaristes
de divers bords politiques.
Finalement, Claudia Poncioni, à partir des études de Maurice
Agulhon, José Murilo de Carvalho et João Medina, vient clore cet
ouvrage avec une approche contrastive de l’appropriation et de
l’évolution de l’iconographie républicaine en France, au Brésil et au
Portugal à partir de la figure allégorique de Marianne.
De toutes ces pages se dégage un nouveau regard croisé, entre la
France, le Portugal et le Brésil. Les auteurs de cet ouvrage, en revenant
sur un moment crucial de l’histoire contemporaine de ces pays, comme
a pu être l’avènement du régime républicain, rendent hommage à
ceux qui les ont précédés, les hommes de lettres, penseurs, écrivains
qui entre la fin du XIXe siècle et la moitié du XXe siècle partagèrent
avec les lecteurs, leurs réflexions sur le rôle qu’ils pensaient devoir
et pouvoir jouer dans l’avenir de leurs pays.
En reprenant le flambeau, les auteurs veulent ici partager, à leur
tour, en ce début du troisième millénaire, la (com)mémoration du
premier centenaire de la République portugaise.
Claudia Poncioni,
José Manuel Da Costa Esteves
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AVANT-PROPOS
Fernando Catroga

*

La républicanisation de la politique moderne
Si, en France, dans la période immédiatement antérieure à la
Révolution, le terme de “république” ne jouissait pas d’une grande
popularité, un secteur important de ceux qui s’employaient à former
l’Opinion invoquait ses deux significations les plus courantes - celle
ayant trait à la “ chose publique ” et celle relative à un régime
politique. Et ceux qui utilisaient le mot pour désigner une forme
concrète de gouvernement dénonçaient, ce faisant, l’institution
monarchique en tant que telle et non pas seulement ses déviations
tyranniques et absolutistes. D’autres, sans franchir le pas, ne réclamaient
pas pour autant, face à l’effondrement de l’absolutisme, le retour au
constitutionnalisme historique, qui était supposé avoir existé jusqu’à la
concentration de tout le pouvoir dans la personne du roi. Pour eux, dès
lors que la Monarchie ne pouvait plus occulter son origine élective,
on était naturellement conduit à faire du Roi un chef d’Etat soumis
à l’isonomie et à la division des pouvoirs, ou mieux, à la souveraineté
nationale.
Monarchie, république, démocratie
La synthèse des débats de la Constituante et de leurs conclusions
majoritaires, contenue dans la Constitution de 1791, permet de
considérer que, abstraction faite des comparaisons rhétoriques
avec les héros civiques de l’Antiquité, la présence de la culture
respublicana romaine – réactualisée par les lectures de penseurs comme
Montesquieu1 – fut aussi déterminante, sinon plus, que l’influence,
largement surestimée, de Rousseau. En effet, si cette dernière se refléta
dans l’idée que la révolution imposait un nouveau contrat social ainsi
que dans le rôle attribué à la loi dans l’objectivation de la volonté
*
1

Universidade de Coimbra, Portugal
Voir Marco Platania, “Virtù, repubbliche, rivoluzione : Saint-Just e Montesquieu”,
in Domenico Felice, Poteri, democrazia, virtù. Montesquieu nei movimenti repubblicani
all’epoca della Rivoluzione francese, 7 ª ed., Milan : Franco Angelli, 2007, p. 11-44.
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générale, il est non moins vrai que la proposition du premier2 relative
à la division des pouvoirs3 allait compter davantage.
Ces notions passèrent dans la pratique quand les députés aux
Etats-Généraux, élus par corps, commencèrent à prendre des décisions
au nom de la nation prise comme un tout, selon la théorie élaborée
d’abord par Sieyès4 et formulée dans cet article de la Déclaration des
Droits de l’Homme de 1789 : “le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément” (art. 3º). De là, la doctrine
va transiter vers la première Constitution révolutionnaire de 1791 (art.
3 º), puis vers la culture respublicana d’origine française, dont relève le
constitutionalisme portugais5 : Constitutions de 1822, 1838, 1911 et,
certes, dans le cadre d’un Etat autoritaire et corporatif, celle de 1933.
Ce nouveau postulat s’inspirait d’une lecture des thèses du Contrat
social, le concept de souveraineté populaire répondant cependant à deux
objectifs clairs : rompre avec l’absolutisme et avec la représentation
corporative qui le précéda et se démarquer des idéaux démocratiques
qui voulaient le suffrage universel ou, selon une expression plus proche
du langage de Rousseau, la “ démocratie immédiate ” (Condorcet)
ou directe. Et pour cela on recourait à la dichotomie libérale (Locke)
‘citoyens actifs’ et ‘citoyens passifs’, de même qu’on refusait la
représentation par mandats impératifs, disposition que les règlements
constitutionnels postérieurs confirmeront.
Le moment jacobin
La formule fut remise en cause par l’attitude de Louis XVI – fuite
à Varennes (20-21 juin 1791) – et avec l’arrestation, le jugement et
l’exécution publique du Roi (21 janvier 1793)6, événements qui
accélérèrent7 la Révolution à partir de la révolte antimonarchique du
10 août 1792. C’est dans ce contexte que, le 11 de ce mois, fut abolie
2
3
4
5

6

7

Voir Jean Erhard, “1795, année Montesquieu? Pourquoi l’auteur de L’Esprit des
Lois n’est pas entré au Panthéon” in Domenico Felice, op cit., p. 45-50.
Voir Simone Goyard-Fabre, Éléments de philosophie politique, Paris : Armand Colin,
1996, p. 15 et ss.
Sieyès, Qu’est-ce que le tiers-état? Paris : PUF, 1982.
Voir Fernando Catroga, Em nome da Nação, in Fernando Catroga e Pedro Tavares
de Almeida (coord.), Respublica. Cidadania e representação política em Portugal. 18201926, Lisboa : Assembleia da República-Biblioteca Nacional de Portugal, 2010,
p. 20-28.
Idem, “Em nome de… A heroicização do tiranicídio”, in Fernando Augusto Machado et al., Caminhos de cultura em Portugal, Ribeirão : Edições Húmus, 2010,
p. 150-159.
Voir Jacques Guilhaumou,“Agir en révolution : action, émeute, révolte, révolution,
mouvement, insurrection. 1770-1803”, Raymonde Monnier (dir.), Révoltes et révolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques de 1773 à 1802, Paris : Ellipses,
2004, p. 196.
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la royauté et supprimée la distinction entre citoyens actifs et citoyens
passifs, en vue de la réalisation d’élections pour une Convention
nationale dotée de pouvoirs constituants. Celle-ci, dès le début de ses
travaux, confirma l’abolition de la royauté et l’instauration du régime
républicain (21 septembre). Mais, quel modèle de République allait-on
constitutionnaliser? Laissant de côté le projet girondin (défendu par
Condorcet), considérons le contenu de la Constitution montagnarde,
votée le 24 juin 17938.
Il convient en premier lieu d’observer que, si cette République
conservait l’idée de souveraineté “une et indivisible, imprescriptible et
inaliénable”, elle ne plaçait plus l’origine du pouvoir dans la nation –
comme le faisaient la Déclaration de 1789 et la Constitution de 1791
–, mais bien “dans le peuple” (art. 25º). Par ailleurs, de cette prémisse
résultait la nature républicaine du gouvernement, qui elle aussi serait
une et indivisible (art. 1º), différence qu’il importe de souligner puisque,
dès ses débuts, il apparaissait que le modèle fédéraliste n’agréait pas à
la ligne dominante de la Convention, soit dans sa version américaine,
tel que les Etats-Unis l’avaient mis en place, soit dans celle défendue
par certaines tendances (les Girondins) comme forme d’organisation
politique et administrative du nouvel Etat républicain.
En second lieu, le texte constitutionnel en question révèle, au
contraire du précédent, l’intention d’allier l’idéal républicain à l’idéal
démocratique, mais selon une formule représentative à la faveur de
laquelle on souhaitait s’approcher, autant que possible, de la démocratie
directe. En effet, le peuple souverain serait composé désormais par
“ l’universalité des citoyens français ” (art. 7º), à qui il incombait,
s’ils étaient âgés de plus de 25 ans et de sexe masculin, de “nommer
immédiatement leurs députés” (1 pour 40 mille électeurs), dont les
mandats (afin d’éviter la corruption entraînée par un usage prolongé
du pouvoir) ne dureraient qu’une année (art. 8º et 40º). Ils formeraient
le corps législatif, lequel, en vertu du concept de souveraineté qui
le légitimait, devrait être, également, “un, indivisible et permanent”
(art. 39º). Contre le libéralisme en matière de capacité politique, on
voulait allier le républicanisme au suffrage universel (rappelons que les
Girondins eux aussi le revendiquaient), programme qui, après le reflux
révolutionnaire, réapparaîtra en 1848, pour, finalement, se concrétiser,
mais encore limité au vote masculin, sous la IIIe République.
Il est utile de remarquer que, dans sa version ‘jacobine’, le mariage
de la république et de la démocratie se réalisa davantage sous les
auspices de Rousseau9 que sous l’inspiration de Montesquieu, bien
8
9

Voir La Constitution française du 24 juin 1793 (www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras, consulté le 6 novembre 2010).
Voir “Aspetti del constituzionalismo giacobino. La funzione legislativa nell’Acte
Constitutionnel del giugno 1793”, Electronic Journal of Constitutional History, 8 septembre 2007 (www.historiaconstitucional.com/index.php/historia
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qu’on eût conscience que cette démocratie – au contraire de ce que
conseillait une lecture restrictive du Contrat social – devrait savoir
accepter l’inévitable représentation indirecte : la dimension de l’Etat
et la complexité des problèmes empêchant en effet les formes de
gouvernement immédiat. La reconnaissance de cette nécessité eut
pour conséquence la surévaluation du gouvernement d’assemblée.
De fait, la représentation prévue dans la Constitution jacobine ne
pouvait être indépendante du pouvoir qui émanait le plus directement
de la volonté populaire – le législatif – ce qui explique que cette
République n’ait pas institué la division préconisée par Montesquieu. Si
le pouvoir judiciaire revenait, en grande partie, à des jurés, la légitimité
de l’exécutif serait assurée de la façon suivante : les assemblées d’électeurs
de chaque département nommeraient un candidat et le corps législatif
choisirait, sur la liste générale, 24 membres formant un conseil exécutif,
renouvelable par moitié à chaque législature. Cet organe, sans capacité
législative, dirigerait et superviserait l’administration générale.
Dans le concret, l’exécution des lois et des décrets approuvés
par le corps législatif lui appartiendrait. Et cette tâche serait remplie,
non pas d’une manière directe, mais à travers les agents en chef de
l’administration générale de la République, que cet organe choisirait en
dehors de son sein. Notons cependant que de tels agents ne formaient
pas un cabinet, car ils n’avaient pas de relations immédiates entre eux
et ne possédaient aucune autorité personnelle. Dans le fond, ils étaient
des commissaires du corps législatif, puisque celui-ci détenait le droit
de déterminer leur nombre et leurs fonctions respectives (arts. 62º
à 69º).
On avait la conviction qu’à ces conditions seulement la représentation
saurait empêcher efficacement les effets corrupteurs du pouvoir10.
Prudente devant les dangers de fragmentation de l’unité nationale qui
résulteraient de la formation de camps politiques (les “ partis ”) et
face aux formes personnalisées du pouvoir – qui pouvaient dégénérer
en césarismes –, la Constitution de 1793 ne prévoyait pas non plus la
figure du Président de la République et, encore moins, son élection
(directe ou indirecte), au contraire des Etats-Unis d’Amérique. On
comprend pourquoi : en France, on était en train de construire une
République unitaire, alors qu’en Amérique, entre autres différences, on
avait adopté une solution fédérative, avec un Président élu et chef de
l’exécutif, et donc une nette séparation des pouvoirs.
Ces options apparaissent plus intelligibles une fois rapportées à ce
qui les fonde, à savoir l’idéal classique de vertu, réactualisé par Rousseau
dans son souci de solidifier le contrat social à travers une religion civile
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d’inspiration déiste, conception que Robespierre, on le sait, mettra en
pratique en 1793. On se souvient que la nouvelle Déclaration des
droits de l’homme, incluse dans le préambule de la Constitution de
1793, se plaçait sous les auspices de l’Etre Suprême, affirmant, dès son
art. 1º, que “ le but de la société est le bonheur commun ”. De son
côté, le texte constitutionnel proprement dit énumérait les valeurs
qui exprimeraient le mieux l’éthique républicaine en affirmant : “ La
République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété
filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde
de toutes les vertus ” (art. 123º).
Il n’est pas douteux qu’avec cette profession de foi la défense desdites
“libertés positives” l’emportait sur celle des “libertés négatives” (à
l’inverse de ce qui se produisait dans l’expérience contemporaine des
Etats-Unis). On ne peut, toutefois pas, en conclure que cette dernière
dimension fût absente. Remarquons que, dans la ligne du droit
naturel moderne, le nouveau règlement constitutionnel explicitait sa
source : les “ droits de l’homme ” eux-mêmes, oubliés et méprisés,
antérieurs à toutes les lois positives. En accord avec un tel postulat, il
affirmait que “ le gouvernement est institué pour garantir à l’homme
la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles ” (art. 1º de la
DDHC), c’est-à-dire l’égalité, la liberté, la propriété, la dette publique,
le libre exercice des cultes, une instruction commune, les secours, la
liberté “indéfinie” de presse, le droit de pétition, le droit d’organiser
des sociétés populaires, en somme, tous les droit de l’homme (art. 122º
de la Constitution de 1793). Par ailleurs, le document en question
laisse apparaître la répulsion républicaine à l’égard du despotisme en
stipulant que la loi devait “ protéger la liberté publique et individuelle
contre l’oppression de ceux qui gouvernent ” (art. 9 º da DDHC),
façon de garantir le droit de résistance et de prévenir les situations de
dépendance et de domination.
On peut dire que de ce programme, impliquant l’adoption d’un
type d’Etat un et indivisible (et centraliste), la survalorisation du
pouvoir législatif, ou encore le devoir pour chaque citoyen de se faire
soldat pour défendre la patrie, est sorti un courant du républicanisme
qui – avec de nombreuses adaptations, il est vrai – constituera une
des spécificités de la Révolution Française et influencera les projets
antimonarchiques qui, dans l’Europe du Sud, émergeront au cours du
XIXe siècle et au début du XXe.
Cette Constitution de 1793, qualifiée d’“utopie de la démocratie”11,
doit être surtout interprétée comme une déclaration d’intentions. C’est
11

constitucional/.../34/25, consulté le 25 septembre 2010).
10

Nous signalons ces préventions in Fernando Catroga, “A constitucionalização das
virtudes cívicas (os seus ecos nas Cortes vintistas)”, in Revista de História das Ideias,
Coimbra, vol. 29, 2008, p. 275-299.
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que, à cause de la guerre civile interne (revendications fédéralistes),
des révoltes de tendance égalitariste, de la guerre externe, la majorité
jacobine finit par instaurer un “gouvernement révolutionnaire ”. Elle
se lança alors dans une expérience qui apportait des nouveautés en
totale rupture avec la première phase (de monarchie constitutionnelle)
de la Révolution.
Car la Constitution de 1793 n’est jamais entrée en vigueur : les
invasions des armées de la coalition (à la suite de l’exécution de
Louis XVI et de Marie-Antoinette) renforcèrent l’aile jacobine qui,
invoquant le salut national, appela le peuple aux armes, instaurant un
nouveau type de dictature, que Carl Schmitt12 dénomma “ dictature
souveraine ”, mais que d’autres historiens ont désigné sous l’expression
de “ dictature conventionnaliste ” (Hariou), régime bien distinct de
la dictature républicaine à la romaine. C’est que, dans cette nouvelle
expérience, le dictateur (individuel ou collectif) invoqua désormais
la souveraineté du peuple (Rousseau), la forçant à le déclarer son
commissaire direct et donc revêtu de légitimité pour instaurer une
réalité politique nouvelle durant une période de temps sans terme prévu.
On connaît le dénouement de ce processus de radicalisation :
l’arrivée du Directoire (1795-1799), suivi par le Consulat de Bonaparte
et, ensuite, le couronnement de Napoléon comme Empereur des
Français (1804). Or, on a pu lire dans cette succession de phases, le
surgissement d’une réalité politique en rapide mutation, montrant
l’empreinte du nouvel Etat-nation sur l’idée même d’Empire. La res
publica christiana avait vécu– même si son prolongement (le “ fédératif ”
Saint-Empire romain-germanique, reposant symboliquement sur la
tête des Habsbourg) n’était déjà plus guère que mythique lorsque sa
dernière incarnation fut détruite par Napoléon en 1806… Quant à ce
qui restait du pouvoir temporel du Pape, cela allait disparaître en 1870,
avec l’unification politique de l’Italie.
Rappelons qu’aux yeux des Jacobins vaincus, Napoléon apparaissait
comme un nouveau César ou, selon le paradigme du républicanisme
classique, comme un ‘tyran’. Dans une autre perspective, le
constitutionnaliste libéral Benjamin Constant caractérisa son accès
au pouvoir comme une ‘usurpation’, tandis que Chateaubriand traita
l’Empereur de ‘despote’. Et on sait aussi que l’expansion impériale
de la France suscita des mouvements de résistance chez ceux qui,
proclamant les idéaux et les valeurs du discours respublicain classique (y
compris la lutte contre la tyrannie), aspiraient à la restauration desdites
12

Sur ce concept et celui de “dictature souveraine”, voir l’ouvrage, publié en 1921,
de Carl Schmitt, La Dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la
soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Madrid : Revista de Occidente, 1968, ainsi
que ce que le même auteur a écrit (1922) dans Teología política. Cuatro ensayos sobre
la soberanía, Buenos Aires : Editorial Struhart, 1998; et Giorgio Agamben, Estado de
Excepção, Lisboa : Edições 70, 2010.
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lois fondamentales de leurs pays ou royaumes respectifs. Cependant,
dans d’autres cas, tout en employant le même langage, on portait des
regards sympathiques sur la France mais en ne considérant que la
phase pré-jacobine de la Révolution française, dans le souci déclaré
de rendre la constitutionnalisation de la souveraineté compatible avec
la monarchie et la “ liberté des modernes ”. Inutile de dire qu’un tel
dessein s’accordait mal avec les constitutions octroyées par Napoléon à
de nombreuses régions qu’il avait annexées à la pyramide impériale et
qu’il mobilisa contre l’impérialisme atlantique de la Grande-Bretagne13.
Le modèle républicain français
Il n’est donc pas étonnant que,dans les révoltes antinapoléoniennes du
début du XIXe siècle, on ait vu se consolider la figure du révolutionnaire
‘patriote’ même si, dans de nombreux cas, celui-ci agissait au nom de
la défense des franchises et de la religion traditionnelles, ou – option
qui commença par être rare – en faveur d’un mixte de fidélités au
Roi, à l’Eglise et à des idéaux d’inspiration plus libérale et civique.
Dans des pays comme l’Espagne et le Portugal, cette dernière tendance
trouvera sa plus forte expression auprès des élites politiques les plus
francisées. Et quelque chose de semblable se produisit dans les révoltes
anticoloniales américaines au début du XIXe siècle, où, à l’exception
du Brésil, le patriotisme signifiait la républicanisation des régimes
lançant les fondements des nouveaux Etats indépendants.
De fait, appuyé sur les sentiments d’appartenance les plus
traditionnels et historicistes, l’idéal de patriotisme civique, ou, dans le
langage de ces révoltes et révolutions, de ‘patriotisme constitutionnel’
prit, alors, une grande importance. D’où cette conséquence
immédiate : l’anti-despotisme et l’anti-césarisme des révolutions
libérales qui éclatèrent dans le sud de l’Europe (Italie, Espagne,
Portugal) cherchait, en obéissant au système représentatif indirect (et
censitaire), à constitutionnaliser la Monarchie, mais dans le cadre d’un
système mixte, pondéré et équilibré. Plus que celles de Rousseau, les
idées de Montesquieu, de Sieyès et, plus tard – lors des récupérations
conservatrices de ces révolutions -, celles de Benjamin Constant,
finirent par secondariser l’influence du républicanisme jacobin. D’une
certaine façon, en même temps qu’on procédait à la démolition des
structures de la société d’Ancien Régime, on valorisait le respublicanismo
monarchique de la Constitution française de 1791 pour atteindre des
objectifs analogues : à travers le serment à un nouveau pacte social –
auquel le Monarque devrait se soumettre –,on visait à constitutionnaliser
13

Sur cette question et la littérature d’appui, lire ce que nous avons écrit in Fernando
Catroga, “Pátria, nação e nacionalismo”, in Luís Reis Torgal et al., Comunidades imaginadas. Nação e nacionalismo em África, Coimbra : Imprensa da Universidade, 2008,
p. 27-29.
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la représentativité de l’individu-citoyen actif et, avec elle, à garantir le
bonheur commun moyennant la division et l’équilibre des pouvoirs.
De manière complémentaire, on désirait accroître la
déresponsabilisation du roi, même sous le despotisme (la faute pesant
sur les aulicos et sur les servis, au moins dans les révolutions ibériques),
statut que le serment à la nouvelle Loi Fondamentale allait confirmer.
Par ailleurs, la conscience que la fidélité à la Loi exigeait quelque
chose de plus qu’une adhésion rationnelle conduisit non seulement
à une certaine sacralisation civique de la Constitution, mais aussi à y
consigner le devoir d’aimer la patrie, valeur explicitement invoquée
par le texte de 1791, par la Constitution espagnole de 1812 et par la
Constitution portugaise de 1822. Pourtant, si la ‘question du régime’
ne fut pas alors soulevée (ni même celle du remplacement de la
dynastie), il est certain que les nouvelles monarchies commençaient
à se voir entourées d’institutions ‘républicaines’ (expression qui ne
fut en vogue qu’après 1830). En outre, l’extension du principe électif
à tous les organes de pouvoir, chef d’Etat compris, devint courante
à partir du milieu du siècle.
Dans ces conjonctures révolutionnaires, le conflit opposa les
secteurs qui militaient pour la modernisation des structures politiques,
économiques, sociales et culturelles des sociétés à ceux, c’est-à-dire
une bonne part de la noblesse et du clergé, qui voulaient conserver
les institutions de l’Ancien Régime. Cependant, lorsque apparurent
de nouvelles situations de crise – provoquées par les réaménagements
nationaux et impériaux comme par les effets de l’industrialisation
(paupérisation des paysans, croissance des villes, exacerbation de la lutte
entre le capital et le travail) –, les antagonismes se firent plus complexes
et dépassèrent les anciennes dichotomies politiques et sociales. C’est
ce à quoi on assista dans les révolutions de 1848 (en France, Italie,
Allemagne, Pologne, Hongrie, et à un moindre degré au Portugal),
dans le Risorgimento italien (Mazzini, Garibaldi), dans les querelles
dynastiques (Espagne, 1868-1874), dans le difficile établissement de
la IIIe République entre 1871-1877; dans les confrontations entre
puissances européennes (guerre franco-prussienne); dans les luttes
déclenchées par la ‘question sociale’ (Commune de Paris, mouvement
associatif ouvrier, socialismes, communismes, anarchismes); ou dans
les soulèvements patriotiques suscités par les ‘querelles coloniales’ (31
janvier 1891, au Portugal; 1898, en Espagne).
Quels furent les effets de ces diverses circonstances sur l’évolution
des cultures politiques d’inspiration républicaine ? On sait que la culture
républicaine a toujours exalté le rôle de la ‘vie active’ de l’homme
devant l’histoire, aspect que Machiavel et la modernité ont souligné
avec énergie. Et, si les paradigmes classiques insistaient sur la nécessité
d’un accord avec l’ordre naturel (dans le monde gréco-romain), ou
sacro-naturel (selon la vision scolastique), ils alertaient aussi sur les
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conséquences négatives des prétentions démesurées à le contrarier.
La perspective machiavélienne, confirmée par l’expérience moderne
du temps révolutionnaire et des divers socialismes (utopique,
‘scientifique’, proudhonien, anarchiste), introduisit une nouvelle idée :
la virtù serait, avant tout, une praxis ne pouvant ignorer la dimension
conflictuelle des relations sociales. Pourtant, même lorsque la volonté
consciente (la Révolution) visait à construire du ‘nouveau’, elle ne
manquait pas de se référer à des fondements antérieurs. Il en alla ainsi
dans la Révolution américaine, comme dans la Révolution française.
En fait, ces révolutions recoururent au droit naturel nouveau et
sécularisé pour remplacer, ou compléter, le fondement antérieur du
pouvoir - Dieu -, ébranlé par les guerres de religion et émietté par
les multiples interprétations théologiques. Mais, si elles émergèrent
d’un horizon commun - les Lumières -, elles révélèrent aussitôt des
différences que le temps rendra de plus en plus nettes. Rappelons que,
selon Hanna Arendt, le républicanisme américain serait né sous le
signe d’une révolution essentiellement politique, parce que tournée en
premier lieu contre un adversaire externe – la domination coloniale
anglaise, et non tant contre des structures sociales, politiques et
culturelles aristocratiques (qui n’existaient presque pas) ou contre une
Église riche et puissante.
Ainsi naquit le premier processus moderne de ‘républicanisation’
de la res publica réalisé (1779) “au nom du peuple” et au nom d’un
pacte social qui paraissait être le degré zéro de l’histoire. Mais, dans
cette expérience américaine, à l’influence de la pensée contractualiste
s’ajouta l’important héritage de la culture anglaise (Magna Carta, 1215;
Provisions of Oxford, 1258; Petition of Rights, 1628; Habeas Corpus, 1679)
et du républicanisme classique. Non moins décisif fut le rôle de la
religion et des églises dans la genèse et la consolidation du nouvel Etat.
En effet, aux Etats-Unis, la culture religieuse calviniste, qui avait
modelé la mentalité sociale à l’époque coloniale, ne favorisa pas
seulement la genèse d’un nouvel Etat-nation, mais poussa (tant sa
mémoire restait hantée par le spectre des guerres religieuses européennes)
à institutionnaliser le “ mur de la séparation ” entre les Eglises et la
sphère politique (Premier Amendement, 1791), afin de mieux garantir
la paix civile. De là vient que, en termes constitutionnels, la tradition
politique anglo-saxonne ait été modernisée immédiatement par la
Déclaration de l’Etat de la Virginie, rédigée par Georges Mason (12 juin
1776) et, ensuite, par la Déclaration des droits et garanties de la constitution
fédérale nord-américaine (15 décembre 1791). Ces textes fondateurs –
plus influencés par Locke que par Hobbes ou Rousseau – voulaient
sauvegarder, par-dessus tout, la liberté de l’individu devant les abus
toujours possibles du pouvoir politique.
Le but principal de la nouvelle Loi Fondamentale était la défense de
la liberté négative (freedom from), dont la garantie exigeait des freins et des
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contrepoids, ou mieux, des checks and balances face à l’Etat, afin d’éviter,
sur un mode républicain, un nouveau type de tyrannie : celui qui serait
exercé par des majorités légitimées par le suffrage. Ce qui explique
qu’on ait donné au Président de la République une légitimité populaire
et d’amples pouvoirs en même temps qu’on prévoyait l’existence d’une
seconde Chambre, afin de garantir l’équité dans la représentation des
Etats fédérés et contenir les tendances plus avancées de la Chambre
basse. Et, selon la logique de la séparation des pouvoirs, on attribuait au
pouvoir judiciaire la capacité d’interpréter la constitutionnalité des lois.
Par contre en France, la Révolution de 1789 eut à liquider l’ordre
social, politique et culturel de l’Ancien Régime, en fonction d’une
table de droits naturels qui ne se limitait pas auxdits droits subjectifs
comme le montre le contenu des Déclarations du 26 août 1789, du
24 juin 1793 et du 22 août 1795. De fait, celles-ci, reliées auxdits
‘droits-libertés’, proposaient la poursuite d’actions collectives destinées
à former la “raison publique” et, donc, à créer des ‘infrastructures’minimales (éducation obligatoire, secours publics) qui rendraient possible
l’égalité des chances.
Ainsi, et d’une manière explicite (particulièrement les deux
dernières Déclarations), elles inscrivirent le devoir pour la collectivité
d’entreprendre des actions positives, c’est-à-dire une liberté positive,
une freedom to (P. Rosanvallon). De telles dispositions constitutionnelles
reconnaissaient que si l’individu a des droits c’est parce qu’il est
également un ‘créditeur’ social dans la mesure où, au moment de
choisir la vie qu’il mènera, nul n’est responsable des inégalités dans
‘l’héritage’. L’individu est donc porteur de ‘droits-créances’14 devant la
société, en vertu du fait que celle-ci a l’obligation de prêter des services
publics minimums (éducation, enseignement) qui égalisent les chances,
condition première de la réalisation du bonheur commun. Ainsi, la
sauvegarde de la libérale ‘abstention’ de l’Etat (“ liberté négative ”)
pour être juste, présupposerait un minimum de “ liberté positive ”.
Aux postulats du droit naturel le républicanisme français apporta les
nuances d’un certain relativisme qui résultait de l’utilisation croissante
d’arguments de contenu historique et sociologiste, selon lesquels la
vie active ne constitue un accélérateur efficace de l’histoire que si on
croit ardemment qu’elle peut conférer un sens à l’histoire de la nation
et de l’humanité, autrement dit, que si on pose la perfectibilité de
l’être humain. Rien d’étonnant qu’une telle praxis ait pris des contours
d’apostolat et de prophétisme historique, horizon d’attente que le
sociologisme transforma en capacité de prévision.
À partir du milieu du XIXe siècle, l’alliance de l’héritage des
Lumières avec la volonté de rationalisation des phénomènes sociaux
et politiques (apportée par le positivisme) ne changea pas les choses.
14

Voir L. Ferry et A. Renaut, “Droits-libertés et droits-créances”, in Droit, nº 2,
Paris 1985, p. 75-84.
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S’accrut au contraire la certitude que la politique était un art
échappant aux caprices du sort quand elle est éclairée par les sciences
(la sociologie comprise). Les sciences démontraient que, derrière les
hasards apparents, règne un déterminisme objectif, susceptible d’être
rationnellement expliqué et, donc, capable de guider l’action. La raison
devait nous faire renoncer aux utopismes prophétiques et subjectivistes
– familiers au romantisme social – et être dorénavant un ‘pronostic’15.
On croyait en somme que le progrès en général, et en particulier
celui des sciences, allait permettre l’extension aux phénomènes sociaux
du principe qui, depuis Francis Bacon (1597), synthétisait le mieux
les objectifs de la science moderne : Nam et ipsa scientia potestas est,
maxime qu’A. Comte adopta sous la forme : “ savoir pour prévoir, afin
de pourvoir ”.
Dans le contexte du XIXe siècle, l’évolution – variant selon les
spécificités inhérentes aux mondes physique, organiques et sociaux
– représentait la plus universelle de toutes les lois scientifiques. La
croyance optimiste des Lumières à la perfectibilité humaine et au progrès
indéfini recevait une nouvelle légitimation, qui se voulait scientifique,
venant des divers positivismes et, particulièrement, des lectures
hétérodoxes et éclectiques de la pensée d’Auguste Comte et d’Emile
Littré. Le scientisme, en conciliant le progrès avec l’ordre, cherchait à
résoudre la crise qui, depuis les révolutions politiques et industrielles
du XVIIIe siècle, bouleversait la société. Et tout devait commencer
par une nouvelle révolution culturelle, par de nouvelles Lumières.
Le républicanisme français, dans ses individualités les plus marquantes
(Littré, Gambetta et Jules Ferry), incorpora ces conceptions qui firent
passer à un plan secondaire le républicanisme de racine néokantienne
et spiritualiste (J. Barni, Vacherot, Renouvier et Ravaisson). Cet autre
courant redoutait qu’en partant exclusivement des postulats scientistes
et déterministes, on en vînt à chosifier le concept de société et à
subordonner l’éthique à un relativisme peu compatible avec les vœux
d’autonomie, d’émancipation et d’universalité qui avaient inspiré
l’idéal républicain moderne.
Quoi qu’il en soit, dans le champ politique, la croyance à la valeur
générale du principe d’évolution nationale ne pouvait justifier le
recours à la violence, lequel ne serait licite qu’en riposte à des situations
de tyrannie16, ou de trahison nationale. Aussi sans écouter les minorités
15
16

Cf. Fernando Catroga, Os Passos do homem como restolho do tempo. Memória e fim do
fim da história, Coimbra : Almedina, 2009.
Sur la reprise, dans les dernières décennies du XIXe siècle, des vieilles thèses justificatives du tyrannicide, replacées dans le contexte de la lutte contre les symboles
de l’oppression politique et sociale, justifiée par des idées de fond anarchiste, lire
Fernando Catroga, Em nome de… A heroicização do tiranicídio, p.160-161; Mario
Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris : PUF, 2001; Michael
Walzer, Régicide et révolution, Paris : Payot, 1989; Jean Maitron, Ravachol et les anarchistes, Paris : Gallimard, 1992.
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qui, en son sein, adoptaient l’option conspirative (le blanquisme,
par exemple) le républicanisme dominant – qui ne voulait pas se
confondre avec le libéralisme et la démocratie, ni avec les socialismes et
les communismes – se présenta comme une espèce de troisième voie.
Ce républicanisme, surtout quand il n’était pas au pouvoir,
continuait à revendiquer le vieux droit à la résistance dans des
situations où la loi et le droit seraient violés, et cela au nom d’un
idéal révolutionnaire récupérant en termes modérés le souvenir de
1789. Dans une telle perspective, la praxis, refusant l’utopie, devait,
selon la logique scientiste qui liait les effets aux causes, s’adapter aux
exigences de chaque circonstance : ‘opportunisme’ fut le nom donné
par Gambetta à la politique inspirée par ce positivisme mitigé.
On ne peut oublier cependant que, dans l’expérience française (et
au contraire de ce qui arriva en Amérique), la Révolution commencée
en 1789 fut un processus total, parce que l’opposition également fut
elle-même totale. Il ne faut donc pas s’étonner que la question politique,
la question sociale, la question religieuse et la question éducative
aient été liées, liaison que le XIXe siècle (particulièrement sous la IIIe
République) confirmera, dans le contexte de la révolution industrielle.
Ce qui explique, sur la moyenne durée, le besoin qu’a éprouvé le
pouvoir politique, légitimé par la souveraineté nationale, d’instituer “un
nouvel ordre social et mental”17, en même temps que nous comprenons
pourquoi, directement ou indirectement, l’Etat-nation devait détenir
le monopole du droit et de la violence – en vue de garantir lesdits
droits subjectifs – et devait agir, à titre supplétif, auprès de la population
comme ‘Etat pédagogue, Etat hygiéniste et instance pourvoyeuse de
secours publics’. Dans une société inégale, et sans que ces conditions ne
soient réunies, les individus ne se transformeraient jamais en citoyens.
Davantage, une société à ordres ne pourrait jamais donner origine à une
nation une et indivisible, s’accordant dans l’idéal du respect de la loi et
du droit, ou mieux, vivant sous le régime de l’isonomie.
Cette même fonction impliquait que l’Etat, un et indivisible, fût le
moteur de la construction de l’idée même de nation civique, ce qui, sur
le plan administratif et politique, imposait une orientation centraliste.
Et s’il en suivit une réaction immédiate des milieux conservateurs
et contre-révolutionnaires – qui mythifiaient les libertés médiévales
–, on entendit aussi protester ceux qui opinaient que la République,
ainsi conçue, ne pourrait pas rester fidèle au vieux principe de la
‘participation’, métamorphosé maintenant en idéal de self-government,
écho de la ‘liberté des anciens’ transposée dans la version représentative
de la ‘liberté des modernes’.
À la fin des années 1820, on commença à parler de ‘décentralisation’,
alternative qui, sous le Second Empire, dut sa fortune à une certaine

lecture de Tocqueville (à partir de 1840)18 ainsi qu’à une abondante
littérature hostile au jacobinisme d’Etat et favorable au self-government19.
Le diagnostic était fondamentalement le suivant : le centralisme, en
rendant opaque la relation entre représentants et représentés, avait fait
croître la bureaucratie et le clientélisme, vice qui empêchait l’essor des
sentiments patriotiques et de la vertu politique. Et c’est un fait qu’une
telle structuration de l’Etat, héritée de la Révolution, non seulement
se maintiendra, mais encore, sur le terrain politique et administratif,
continuera à différencier la voie française de celle suivie par les
Républicains des Etats-Unis et, surtout, après 1848, par la Suisse.
D’un autre côté, on peut conclure que, dans la plupart des solutions
républicaines et au contraire de la dictature préconisée par l’orthodoxie
positiviste, domina l’intention d’équilibrer les maximes du libéralisme
politique avec la prestation par l’Etat de certains services sociaux
(notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé), orientation
qui commença à s’accentuer dans la conjoncture des révolutions de
1848 et de 1871 (Commune de Paris).
Il est certain qu’à cette époque le poids de la noblesse traditionnelle
et le pouvoir économique de l’Eglise étaient pratiquement nuls. Il est
non moins vrai que la solution du problème éducatif restait encore à
trouver, malgré le projet d’éducation nationale lancé par la Convention
(Condorcet) : ces retards et ces divergences expliquent l’accent mis
sur la question scolaire ainsi que son insertion dans une stratégie plus
globale de laïcisation externe et interne de la société.
Simultanément, la question sociale, polarisée par le double impact
de la révolution industrielle et du processus de modernisation politique,
se trouva désormais à l’ordre du jour. Elle révélait une exacerbation du
conflit entre le capital et le travail ainsi que l’apparition des alternatives
socialistes. Ce n’est pas par hasard que les termes ‘socialisme’ et ‘solidarisme’
entrèrent dans le vocabulaire politique durant les années 1830 (Pierre
Leroux). Et le républicanisme dut y apporter une réponse idéologique,
d’autant plus que les nouveaux idéaux d’autonomie et d’émancipation
sociale n’étaient pas incompatibles avec la forme républicaine de régime,
bien qu’ils fissent passer la question sociale au second rang dans l’ordre
des priorités à établir dans une société plus égalitaire et juste.
Le moment le plus lourd de conséquence de cette ouverture se
produisit au début de la première décennie du XXe siècle, sous la
forte influence des interprétations radicales-socialistes et solidaristes de
l’idéal républicain, dans un mélange de thèses qui joignaient la prise en
compte de la conflictualité sociale à l’holisme d’origine naturaliste et
positiviste. Sans doute, la force de ces courants dénotait la sensibilité du
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Voir Pierre Rosanvallon, Le Modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris : Seuil, 2004.
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Voir Serge Audier, “Repubblicanismo francese e la figura di Tocqueville”, in Sauro
Mattarelli, Il Senso della repubblica, Milão : Franco Angeli, 2007, p. 121-139.
Voir Dante Bolognesi e Sauro Mattarelli (coord.), Fra Libertà e democrazia. L’eredità
di Tocqueville e J. Stuart Mill, Milão : Franco Angeli, 2008.
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républicanisme au rôle de la lutte non seulement entre les individus,
mais, surtout, entre les groupes, dans la recherche, toujours ouverte et
renouvelable, de régulations assurées par un Etat de droit.
Cependant, dans la doctrine, la pression de l’organicisme
sociologique et la difficulté de le concilier avec la justification de
l’autonomie de l’individu et avec la reconnaissance de la liberté
d’association (vieux préjugé du républicanisme français qui, venu de
Rousseau et de la Révolution ne sera vraiment dépassé qu’en 1901)
finissaient par fonder un consensus idéal (théorisé, entre autres, par
Comte et Durkheim et appliqué par la stratégie sous-jacente aux plans
républicains d’éducation nationale) excessivement homogénéisateur.
Ceci rendit possible un certain refoulement des thèses qui avaient
valorisé le caractère contractuel de la société politique et qui se
trouvèrent dès lors submergées par une réactualisation organiciste du
vieux principe aristotélicien selon lequel l’homme est un zoon politikon.
Le dilemme se répercuta au Portugal20, où ce ‘social-républicanisme’
était également fort. Et si, dans la période dorée, l’idée des conflits
sociaux en tant que moteur de la recherche de l’intérêt général fut un
postulat généralement accepté (fût-ce pour des raisons tactiques), il en
alla tout autrement après la révolution du 5 octobre 1910. À partir de
cette date, l’accent ne sera plus mis sur le problème social mais sur la
républicanisation, la constitutionnalisation du régime et la laïcisation
des institutions et des consciences, afin d’obtenir la fusion des idéaux de
Patrie, de Nation et de République. Aussi le républicanisme, malgré son
souci de respecter les libertés fondamentales, s’accommoda-t-il mal de
la pluralisation des partis et des dissensions sociales, ce qui aide à mieux
comprendre son exaltation du patriotisme et son culte d’un nationalisme
qui, bien que républicanisé, donnait à la définition civique de la Patrie
et de la Nation des traits d’origine ethnico-culturelle, comme l’analyse
de la pensée des idéologues du mouvement le montre bien.
En outre, en France, l’avance de la révolution industrielle et de
l’urbanisation – rapide à partir de la seconde moitié des années 1860,
vint accentuer le besoin d’accoupler l’idée de République et celle de
Démocratie. Cette union, expérimentée fugacement en 1848, avec
l’approbation du suffrage universel, est le signe que le républicanisme
voulait élargir sa base de légitimation et, par conséquent, se démarquer
du conservatisme professé alors par le libéralisme politique, lequel se
basait sur la dichotomie entre citoyen actif et citoyen passif, en même
temps qu’il tentait de s’autonomiser des divers projets socialistes. Et
si ces derniers tendaient à subordonner la ‘question du régime’ aux
réformes infra-structurales, le républicanisme, lui, y donnait priorité,
en concomitance avec la solution du problème éducatif et religieux.
20
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En rapport avec ces débats et non sans de fortes répercussions dans
le monde industrialisé, surgit alors la ‘question féminine’. Malgré
l’émergence de mouvements féministes qui s’inspiraient des idées
et des valeurs soutenues par le républicanisme, des blocages d’ordre
tactique ou des préjugés masculins vinrent retarder la satisfaction de ces
revendications qui se firent jour à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe et qui visaient principalement alors le champ de l’éducation, des
droits civils et les limitations du suffrage dictées par des critères de genre.
Quant au conflit entre l’Eglise et les forces politiques engagées dans
la modernisation de la société – lequel, avec des hauts et des bas se
prolongeait depuis la Révolution et qui deviendra commun à tous les
pays d’hégémonie catholique -, l’institutionnalisation de la République
et de l’école obligatoire et gratuite allait aggraver encore davantage
les tensions, en mettant à l’ordre du jour une nouvelle modalité de
sécularisation - la laïcité -, réponse modernisatrice à la contre-offensive
lancée par Pie IX avec le Syllabus et l’encyclique Quanta Cura (1864)
ainsi qu’avec la dogmatisation de l’infaillibilité pontificale (Concile
Vatican I, 1870). En France, le bilan de cette confrontation est connu :
on assista successivement à la laïcisation de l’école (obligatoire, gratuite
et laïque), de la famille (le divorce fut approuvé en juillet 1884) et de
l’Etat (séparation de 1905), mesures que la jeune République portugaise
se hâta d’introduire dans la législation entre octobre 1910 et avril 1911.
En résumé, nous dirons que la IIIe République constitutionnalisa
(1875) un Etat non seulement un, indivisible et parlementaire, mais
également anticlérical et laïc. Et, si donc son héritage ne peut être
défini comme ‘jacobin’ sans réticence, notre réserve augmente quand
nous analysons les implications de la vertu républicaine : séparation des
pouvoirs, bicamérisme et parlementarisme (facilité par l’élection directe
du président de la République). Il s’agissait en somme d’un régime
mixte. Et, à une époque où, au sein des élites cultivées et politisées,
régnait l’agnosticisme positiviste, devait répondre à la privatisation de
la sphère religieuse une religiosité civile sans transcendance, même si
elle s’accompagnait de la sacralisation des idées de Patrie, de Nation
et de République. Or seule une éducation orientée par une morale
sociale et civique, capable de concilier les intérêts individuels avec
ceux de la res publica, ou, dans le langage politique du positivisme,
l’égoïsme avec l’altruisme, pouvait opérer une telle synthèse, ambition
que l’on retrouve dans le républicanisme portugais21.
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I.1. GUERRA JUNQUEIRO : PROFETA DO PASSADO
guerra junqueiro

: prophète du passé
Helena Carvalhão Buescu

*

La lecture du poète Guerra Junqueiro (1850-1923) ne peut ne
pas être affectée par le potentiel anti- moderne qui, paradoxalement, le constitue
en tant que prophète du passé, et garant d’un futur utopique. Junqueiro est, dans
la littérature portugaise, l’exemple majeur de cette “arrière-garde” (W. Marx) qui,
à la veille de la modernité, en est un des facteurs essentiels, et le contrepoint des
avant-gardes.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Junqueiro, médiation, modernité, passé
............................................................................

A modernidade não pode deixar de se fazer pelas fronteiras
com o pré ou mesmo o anti- moderno. Foi essa a ideia-chave que
defendi no livro que publiquei em 2005, intitulado Cristalizações.
Fronteiras da Modernidade1. Nele, tentei deslocar a minha reflexão da
ideia de ruptura ou de revolução, literariamente acoplada à noção
de vanguarda, para a ideia de uma continuidade abrupta e paradoxal
com o que de menos moderno a modernidade reconheceria. Neste
território mais estranho, são conceitos como os de ‘retaguarda’ que
surgem como potencialmente inovadores, no momento em que se
compreende que uma das peculiares formas de ir para a frente é ir
para trás. Este movimento de recuo pode levar até um momento tão
distante que só certas sobrevivências do arcaico parecem corresponder
a um projecto de futuro possível, conjugando-se então o pré-moderno
no moderno de uma forma dir-se-ia imprevisível (para quem olha
* Universidade de Lisboa, Portugal.
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para as coisas como uma ordem ordenada no tempo, e não vê o seu
potencial de brusquidão, que Nietzsche já claramente tinha apontado
nas suas reflexões ‘fora de tempo’, com as quais tudo isto naturalmente
se relaciona).
É de novo esta a perspectiva que quero aqui adoptar, relativamente
a Guerra Junqueiro, que me parece exemplo particularmente claro
a este respeito. Reconheçamos desde já que a leitura de Junqueiro
não pode não estar afectada por esse potencial anti-moderno, quer
ao nível da dicção, quer ao nível simbólico-literário. Entretanto, esse
potencial de anti-modernidade, a meu ver, surgiu precisamente como
o terreno em que melhor se alicerçou, também, o seu potencial de
futuro (pelo menos, o futuro daquele particular passado que foi o seu
presente). No que segue esboçarei algumas das razões pelas quais a
pré e a anti-modernidade junqueirianas foram necessárias ao irromper
do moderno, ao ponto de, com algum carácter equívoco, Fernando
Pessoa se lhe referir2 como equiparável a Goethe, Wordsworth ou
Shelley. Reflectirei assim sobre o modo como é o facto de nele se
conjugarem as retaguardas possíveis que permite que outros o tomem
como arauto e profeta das vanguardas de que, aliás, chegou a ser literal
contemporâneo. As lutas (para que o vocabulário aponta) eram outras,
todavia. Junqueiro olhava numa direcção totalmente oposta daquela
que nos habituámos a considerar, com razão, como maioritária. É o
seu grau de desfasamento que aqui me interessa justamente aquilatar,
pelo que ele diz não apenas sobre Junqueiro mas também sobre a
necessidade que os gestos de ruptura têm de se fazer acompanhar de
gestos de profecia do passado. Aquilo que quero acompanhar é a forma
como a construção (longa) da obra junqueiriana repousa sobre uma
matriz revisionista, que a pouco e pouco introduz nos textos do passado
esse tom e essa dicção proféticos que são retrospectivamente atribuídos
como actos simultaneamente de validação e legitimação estéticos e
éticos. Tais actos são centrais para o ‘reconhecimento’ de Junqueiro
como o anti-moderno dentro da modernidade e, paradoxalmente, é
também por isso que arautos da modernidade, como Pessoa, podem
aceitá-lo como figuras de mediação.
A distância que vai de A Velhice do Padre Eterno (1885) a Finis
Patriae (1890) e a A Pátria (1896) é a distância que marca um percurso
que, em 85, se orienta ainda pela ideia de um Progresso capaz de aceitar
os limites (voltairianos) impostos a Deus para sustentar um projecto
de futuro, aparentemente não duvidoso; que, em Finis Patriae, sob a
sombra do Ultimatum, pendularmente oscilou para o seu pólo oposto,
descrevendo uma pátria encolhida sob o peso de uma história que a
teria feito soçobrar, e em que apenas a ideia de uma ‘mocidade das
escolas’ pareceria acolher e manter a formulação da esperança; e que,
2

Fernando Pessoa, inquérito de 7 de Abril de 1914, Obras em Prosa, Rio de Janeiro :
Nova Aguilar, p. 343-344.
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em A Pátria, se configura em torno de uma matriz filosófica e política já
claramente republicana, em que ‘os simples’ que Junqueiro tinha posto
em evidência apenas quatro anos antes parecia talvez virem a encontrar
uma ideia de pátria capaz de os realizar, mas onde a figura do Doido
sobreleva tal possibilidade. Há portanto um projecto de idealismo
humanitarista e de futuro que, progressivamente, vai esgotando a sua
aura de combatividade e a sua crença, para acentuar uma consciência
desistente e decadente cuja única saída parece ser aquela (complexa)
ideia de ‘simplicidade’ que norteara Os Simples (1892) e que já abrira,
em 1885, A Velhice do Padre Eterno, ao evocar as ‘almas cheias de paz,
humildade e alegria’.
Muitos críticos se ocupam em destacar ou distinguir ‘teses’ e
‘fases’ na obra de Guerra Junqueiro3. O que mais comummente assim é
distinguido é, de um lado, a sua obra mais expressivamente combativa e
de intervenção, de contornos filosóficos e políticos (A Morte de D. João,
A Velhice do Padre Eterno, A Pátria), e do outro, a sua obra mais ligada a
uma reconstrução de teor metafísico, de raízes panteístas (Os Simples, As
Orações). Mas a ideia que quero defender é que não faz sentido olhar para
elas como duas fases, antes como diferentes (e lógicas) manifestações de
‘um mesmo’ projecto que pode receber, em momentos diferenciados,
diversas configurações. Estas ganham em ser entendidas à luz de uma
perspectiva que, longe de as distinguir como opostas, as reconstitui
como rede, para compreender aquilo que na difícil simplicidade de
Os Simples é, por exemplo, análoga proposta da ideologia de A Pátria.
Ou aquilo que, na Oração à Luz, pode ser entendido como resposta às
decrepitudes descritas nas ‘mortes’, ‘velhices’ e ‘fins’ de outros textos.
Este mesmo projecto repousa, como vimos, numa ideia de
profetismo arcaico que Junqueiro transporta para o presente como uma
ideia de modernidade precisamente no seu carácter anti-moderno.
Já Antero de Quental, em 18864 (e portanto bastante cedo no que
pode ser uma vida de um profeta nascido em 1850…), falava da
“deplorável mania de profeta” de Guerra Junqueiro, acrescentando que
ela ameaçava “perdê-lo como perdeu Hugo”. Esta visão anteriana não
poderia ser mais justa, se medida com o que o futuro trouxe. Junqueiro
ocupou-se em confirmar este lugar simbólico quer junto dos seus
contemporâneos quer junto dos seus imediatos descendentes, alguns
dos quais foram, aliás, ainda seus contemporâneos. Dois deles merecem
particular referência, pela abertura dissonante com que aquilatam
o legado junqueiriano e pela forma como o conjugam quer com a
obra própria que produzem, quer com a imaginação que fabricam da
modernidade. Trata-se de Raul Brandão e de Fernando Pessoa.
Raul Brandão sintetiza, em Junqueiro, a dualidade que acima frisei,
3
4

Ver por exemplo António Manuel Caldeira Azevedo, Guerra Junqueiro : Modernidade
e Palinódia, Porto : Lello Ed., 2001.
Antero de Quental, Prosas Dispersas, org. de Ruy Belo, Lisboa : Presença, 1966.
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e a forma como essa dualidade é articulada. Para Brandão, Junqueiro é
uma “voz prodigiosa que atinge a orquestração formidável da Pátria ou
que nos fala baixinho pela boca dos humildes […]. [Guerra Junqueiro]
desejou ser Poeta e ser Santo”5. A justaposição brandoniana das duas
figuras e dos dois tipos de voz é precisamente a medida de que para
ele essa “orquestração formidável” não é senão uma outra forma de
reconhecer o modo como Junqueiro também “fala baixinho pela boca
dos humildes”. Este é por isso um projecto político-ideológico, sem
dúvida, mas cuja base metafísica encontra na rede d’Os Simples e de
ambas as Orações (em particular a Oração à Luz, conforme Fernando
Pessoa apontou) uma curiosa amplitude. O profetismo junqueiriano,
em que oratória e eloquência são peças centrais, assenta então também,
e paradoxalmente, nesta capacidade de “falar baixinho”, fazendo-o
“pela boca dos humildes”. A descrição brandoniana uniria as nossas
duas gerações finisseculares, a de 70 e a de 90, num comum projecto
nacional de reconhecer que havia voz nos que até então pouco se tinham
feito ouvir6, aqueles a quem Lindeza Diogo chama, com simplicidade
justa, os “irmãos dissemelhantes”7. E sem dúvida que é de Brandão
que Brandão também fala, ao assim caracterizar Junqueiro (como é
legítimo perguntar se a sombra do Antero recordado no in memoriam
queirosiano não é também projectado nesta revisitação junqueiriana por
Brandão). Estranhará que o Poeta se visse a si próprio como iluminado,
ou acreditasse que lhe teria sido cometido tal papel, e que pela sua
palavra poderiam talvez vir a falar, retrospectiva e prospectivamente,
os que a história tinha esquecido (o poema A Pátria é também sobre
a forma como é possível ter um projecto de esquecimento histórico
para o futuro)? Talvez não seja possível prescindir, de quando em
vez, destes sujeitos de fé, também eles destinados aos cépticos e ao
cepticismo, porque sobre eles se podem depois construir posteriores
rupturas e inovações. Mesmo com todas as limitações em que a tenaz
e contraditória recepção8 junqueiriana se tornou fértil.
É também de Pessoa que Fernando Pessoa fala quando, a propósito
5
6

7
8

Raul Brandão, in A Águia, IIIª série, vol. III, Jul.-Ag. 1923, p. 52-53.
A obra de referência a este respeito é sem dúvida a de António Machado Pires, A
Ideia de Decadência na Geração de 70, Lisboa :Veja, 1992.Veja-se também o ensaio de
Fernando Guimarães, “ Poesia e Modernidade : o caso de Junqueiro ”, in AAVV,
Guerra Junqueiro e a Modernidade, Porto : Lello Ed., 1998, p. 9-12, que associa o
Junqueiro de Os Simples a Alberto de Oliveira por via de um nacionalismo literário
que, no fundo, reconheceria um carácter inovador que o próprio Junqueiro no
Posfácio do livro já lhe mencionava.
Américo Lindeza Diogo, “Junqueiro e a Modernidade”, in ibidem, p. 128-144.
“ Os políticos consideram-me um poeta; os poetas, um político; os católicos julgam-me um ímpio; os ateus, um crente ” (Guerra Junqueiro a Luís Guimarães,
Junqueiro e o Bric-à-Brac, Lisboa : 942). Cf. ainda, sobretudo no quadro da comemoração do centenário do seu nascimento pelo regime de Salazar, Norberto Lopes,
“ A Posição espiritual de Guerra Junqueiro ”, Memórias da Academia das Ciências de
Lisboa. Classe de Letras. Tomo XXI, Lisboa : 1980, p. 235-267.
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de Oração à Luz (e Junqueiro lembra que, mesmo se publicada em
1904, ela é anterior em termos de composição a Os Simples), e na
sequência de Oração ao Pão (1902), se pronuncia no ensaio A Nova
Poesia Portuguesa, publicado em 1912 na revista A Águia. Para
Pessoa, Junqueiro é o primeiro poeta de uma nova corrente literária,
exprimindo abertamente a confluência entre poesia e filosofia, sendo o
lugar maior de tal confluência precisamente Oração à Luz, considerada
por Pessoa “ uma das maiores poesias metafísicas do mundo ”9, e
colocando-a ao nível da Ode de Wordsworth. Interessa entender de que
forma Pessoa, no momento em que articula e monta diferentes tipos
de vanguardismo, olha para Junqueiro como arauto da novidade. Creio
que esta interpretação aparentemente paradoxal só poderá entender-se
mediante o olhar arguto de Eduardo Lourenço10 e a conformação do
papel mediador que cabe, dentro da tribo pessoana, ao mestre Caeiro,
entendendo nós este mestre como justamente um poeta da estirpe do
Junqueiro ‘simples’ que Brandão descobrira, e do Junqueiro metafísico
que Pessoa descortinara. A tese de Lourenço é a de que é Caeiro, no
seu bucolismo antibucólico, bem como na sua redução mitológica
de um Padre Eterno Velho a um Filho Eterno sempre criança, no
poema VIII do Guardador de Rebanhos, quem assegura a passagem de
Junqueiro à poética modernista e pessoana em particular. O destaque
vai aqui para Unamuno e o seu papel n’A Águia, como mediador
de tal transição. Mas não menos importantes serão dois outros elos
lembrados por Lourenço : a forma como Pátria é um texto decisivo
para o entendimento da problemática e da temática da Mensagem (115);
e o modo como o reconhecimento de Oração à Luz enquanto forma
alta de poesia metafísica, por Pessoa, não pode deixar de ser lido como
uma afirmação seriíssima por parte de quem nutre, precisamente pela
poesia metafísica, um respeito poético acima de qualquer dúvida.
Acrescento ainda outro dado que me parece muito significativo no
contexto, e que me permitirá chegar a um dos fantasmas emudecidos de
Junqueiro (e mais ainda de Pessoa). Na nota publicada em 1892 como
Posfácio a Os Simples, Guerra Junqueiro fala do seu livro como uma
inquirição metafísica sobre “ o segredo íntimo das coisas ”. Não será a
isto que Alberto Caeiro responde, efectivamente, quando, iconoclasta
de outro iconoclasta, proclama que “ o único sentido íntimo das cousas
é elas não terem sentido íntimo nenhum ”? Seja como for, a ligação
entre Junqueiro e Pessoa, a fazer-se pelo lado da reflexão metafísica e
pela articulação entre poesia e filosofia, como parece ser o caso, não
9

10

“ De um canto à luz tira Junqueiro uma das maiores poesias metafísicas do mundo, poesia que se pode comparar só a “ Ode on the Intimations of Immortality de
Wordsworh ”” (A Águia, 2.ª série, n.º 9, 11 e 12, Set., Nov. e Dez. de 1912 ou
Fernando Pessoa, Textos de Crítica e de Intervenção, Lisboa : Ática, 1980, p. 56.
Eduardo Lourenço, “ De Junqueiro a Pessoa ”, Fernando. Rei da nossa Baviera, Lisboa, : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986, p. 111-119.
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poderia deixar de ser construída sobre o nome que, na tradição épica
e lírica portuguesa, emblematiza tal reflexão, constituindo-se como
seu epítome : Camões. Tanto mais quanto Camões é, para Junqueiro,
nome e figura que obsessivamente regressa, fantasma transportando
tudo quanto nele o poeta conseguir ler. Tanto mais quanto Camões
é, para Pessoa, sobretudo esse outro emudecido que se trata de, se
possível, superar. A relação entre Junqueiro e Pessoa manifesta pois o
silenciamento da sombra que a ambos aproxima : a figura de Camões,
quer por via directa, quer por via desse seu revisitador apocalíptico que
foi, no final do século XIX, Oliveira Martins.
Deste ponto de vista, a aproximação de Junqueiro a Oliveira
Martins, várias vezes proposta por nomes como Óscar Lopes, Machado
Pires ou Helder Macedo11, sublinharia não apenas a pertença a um
mesmo ideário geracional ou percurso cronológico, que aliás ambos
partilharam com Antero, mas o reconhecimento de que tanto Junqueiro
como Oliveira Martins se querem, ambos, como os obreiros de uma
história e sobretudo de uma ‘concepção’ de história nacional que
Herculano penosamente começara a erguer mas que dificilmente se
podia dizer estar nos seus fundamentos aparelhada, nos finais do século
XIX. Seabra Pereira é claro a este respeito, quando afirma :
O nacionalismo literário do fim-de-século empenha-se numa imagem
singularizadora de Portugal através da evocação de figuras e feitos
passados e através da fixação no patriarcalismo de formoso cenário rural.
Todavia,não menos se empenha no profetismo visionário,incrementado
por Oliveira Martins no prefácio às Odes e Canções (1884) de Luís
de Magalhães, em coerente contrapartida do influxo depressivo
originado pela sua interpretação apocalíptica da história de Portugal12.

Há em Guerra Junqueiro e Oliveira Martins a proposta de uma
‘ideia histórica’ de Portugal que, também em ambos, não surpreende
ver-se polarizada em torno da figura (poligonal) de Camões. O
profetismo junqueiriano, a sua eloquência, o seu gesto oratório podem
compreender-se como outros tantos episódios desta tentativa de achar
‘a forma’ para, em poesia, reencontrar a epopeia possível : aquela que
fustiga os cortesãos e as figuras análogas a D. João, e que condena a
subserviência dos rituais farisaicos; e aquela que (subitamente) faz
11
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Ver sobretudo, a este respeito, e respectivamente : Óscar Lopes. Entre Fialho e Nemésio, Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, 2 vols, passim; António
Machado Pires, op. cit., em particular o cap. 6 “ Decadência e modo de ser. Raça e
história, modo de ser e modo de agir ”, p. 247-68; Helder Macedo, “ A Mensagem e
as mensagens de Oliveira Martins e de Guerra Junqueiro ”, Trinta Leituras, Lisboa :
Presença, 2006, p. 150-164.
José Carlos Seabra Pereira, “ Servanda Lusitania! (Ideia e representação de Portugal
na Literatura dos séculos XIX e XX) ”, Revista de História das Ideias, 28, 2007, p.
527-566.
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acreditar ser possível “ desagrilhoar ” Prometeu e reconstruir de algum
modo a Pátria.
Era aliás o próprio Junqueiro o primeiro a reconhecer que o seu
poema A Pátria continha uma ideia de ressurgimento da Nação em
torno das figuras, para ele emblemáticas, de Nun’Álvares e de Camões.
Mas, no mesmo poema, atenção especial deve ser dada, no contexto
presente, à figura do Doido, bem como as relações que estabelece com
o políptico de Oliveira Martins e a caracterização que ele faz da História
de Portugal. Já Helder Macedo13, com justeza, sublinhara a visão orgânica
da História de Portugal de Oliveira Martins e a sua impossibilidade
ontológica (e por isso paradoxal existência histórica) como “ visão
fantasmática de Portugal ”, lembrando já a caracterização que este autor
faz do país como uma nação “ decrépita e doida ”, caída em “ estado
comatoso ” (idem). Ora a figura do Doido é no poema de Junqueiro
central, transportando memórias simultaneamente shakespeareanas e
camonianas – visto que ao seu recorte alusivo a tragédias como Hamlet
ou King Lear se acrescenta o facto de que é explicitamente associado
à figura de Camões através da citação directa da epopeia : “ Esta é
a ditosa pátria minha amada… ”. Devemos ainda atender à dinastia
espectral dos Braganças, desfilando perante D. Carlos. Esta dimensão
espectral e fantasmática, associada àqueloutra representada pela figura
do Doido, introduz no poema um modo de reflexão que faz convergir
a questão político-social com a questão mítico-simbólica. O projecto
literário de Junqueiro parece propor a reescrita da epopeia como ‘o
lugar moderno’ por excelência (no que seria um projecto claramente
deslocado, ou pelo menos de conformação paradoxal, como a
futurante Mensagem deixaria entrever). E à literatura parecia caber, no
ethos junqueiriano, um papel fundamental (e para começar possível),
de confluência entre política e ética. Mas isto não era específico de
Portugal, nem de Junqueiro : em França, a figura de Anatole France,
ou Zola e o Affaire Dreyfus não respondiam a outra convicção, senão a
essa mesma. E há momentos em que as convicções existem : “ Crentes
e combatentes ”, no dizer de Junqueiro14 ele mesmo.
A construção da modernidade da Mensagem precisa, assim, da
retaguarda que Junqueiro lhe oferece como mediação camoniana.
Camões e em particular Os Lusíadas, os grandes silenciados na obra de
Pessoa, são-no também pela sua incorporação através de Junqueiro e
pela forma como são anexados, via Oliveira Martins, como particular
obsessão apocalíptica que em Mensagem se acoplará ao visionarismo
do Quinto Império. Mas nada disto poderia fazer-se sem o decisivo
tom de retaguarda imprimido por Junqueiro ao seu poema Pátria, com
a sua eloquência deslocada de profeta de um passado incompatível
com o projecto fundador da modernidade. O paradoxo junqueiriano,
13
14

Helder Macedo, op. cit., p. 157.
Guerra Junqueiro, “ Discurso ”, Horas de Combate, Porto : Lello e Irmãos, 1996, p. 15.

44

GUERRA JUNQUEIRO : PROFETA DO PASSADO

que julgo inultrapassável em termos de recepção crítica, deriva disto
mesmo : trata-se de uma obra que diz anunciar um futuro na precisa
medida em que se ‘recusa’ a dizê-lo e, sequer, a procurar a sua linguagem,
refugiando-se na dicção depurada de um passado mais-que-perfeito.
Quase como se Junqueiro levasse a sério o paradoxal anacronismo
descrito por Borges no seu efeito de Pierre Menard, ao escrever no
século XX a perfeita língua arcaica cervantina do século XVII. Não
espanta, pois, que Camões seja a figura que simultaneamente se encontra
em e se evade de este encontro entre poetas e escritores reflectindo
sobre História : Fernando Pessoa, Guerra Junqueiro, Oliveira Martins.
A todos eles Camões e Os Lusíadas oferecem um esteio (aliás, um
ponto de fuga) que é ao mesmo tempo passado, presente e futuro;
glória, apocalipse e redenção; mito e política; vanguarda e retaguarda;
modernidade e pré-modernidade.
Entretanto, Camões e a epopeia camoniana funcionam para Pessoa
e a Mensagem como o significativo indito que apenas o gigantesco
Adamastor sinaliza de forma indelevelmente textual no poema
pessoano. Talvez por isso mesmo Junqueiro e A Pátria surjam como
lugar alternativo possível para aquilo que assim tinha sido silenciado.
Helder Macedo já tinha assinalado que “ muito, na Mensagem, até na
sua imagística, foi recebido e transformado daquilo que, na Pátria,
transcende o seu sentido político imediato ”15. E sublinhara ainda por
exemplo a imagem da espada, dando ainda naturalmente especial ênfase
ao processo de caracterização da loucura (afinal sebastiânica) que uniria
estas duas obras à de Oliveira Martins, e que aproximaria aliás Mensagem
da História de Portugal pelo regresso ao esvaziamento de um processo
de redenção que apesar de tudo A Pátria teria assumido. E conclui,
significativamente : “ Neste sentido, a Pátria é um poema de esperança
visionária e a Mensagem um poema de visionarismo sem esperança ”.
Esta “ esperança visionária ” repousa, entretanto, sobre a
interpretação da figura e da obra camonianas como lugares-chave em
que futuro e esvaziamento coincidem, neste sentido aliás recuperando
a forma como também para Oliveira Martins o poema de Camões
tinha representado simultaneamente o ponto cimeiro e o inicial
ponto de degradação do processo evolutivo da nação. Escreve Oliveira
Martins sobre Os Lusíadas : “ Camões escreveu um poema que foi um
epitáfio, porque a sociedade que cantou acabou com ele. Os Lusíadas
consagram as obras dos heróis ”16. E repete mais à frente (p. 116) : “ O
poema ficou desde então [1572] gravado na alma nacional como o
epitáfio da alma da nação que encontrava ali os impulsos que a tinham
movido, os sentimentos que a tinham agitado, os amores por que
chorara, as esperanças por que suspirara, encontrando também agora o
15
16

Helder Macedo, op. cit., p. 159 e 161-162.
Oliveira Martins, “ Prólogo ” [1880], Camões, Lisboa : Guimarães Eds., 1952 [1891],
p. 11. As citações de Oliveira Martins serão feitas desta edição.

Helena Carvalhão Buescu

45

pessimismo triste de que se via irremediavelmente ferida ”. Não é pois
difícil ver que a figura de Camões é para Oliveira Martins, e depois
para Junqueiro, um emblema, sim, mas de algo que é afectado pelo
‘anacronismo’, pelo seu ‘carácter fora de tempo’ : quando acontece
está já “ irremediavelmente ferido ”, no dizer de Oliveira Martins,
sendo por essa mesma razão que é simultaneamente algo que consagra
e um epitáfio do que consagra.
Este carácter lutuoso e glorificador, em simultâneo, faz de Os
Lusíadas um texto com uma dimensão melancólica que aliás quadra
à gesta apocalíptica da História de Portugal , tal como Oliveira Martins
a concebe. Mas é este mesmo carácter que Junqueiro herda para a
concepção do seu poema A Pátria, o que nele acentua a forma
como um projecto de futuro repousa sobre uma concepção lutuosa
de passado e sobre uma ideia de “ nação-epitáfio ” que, na realidade,
dificilmente pode ser ultrapassada.Também aqui a modernidade virada
para a frente de Junqueiro não poderia prescindir deste projecto de
passado. A própria figura do Doido dificilmente poderia ser lida sem
a descrição, em pano-de-fundo, feita por Oliveira Martins, de Lisboa
recebendo a notícia da catástrofe de Alcácer-Quibir :
O desvairamento invadiu toda a gente. Lisboa parecia uma mansão de
doidos. Os homens, a força, os maridos, os filhos, tudo passara, tudo
ficara em África. Havia apenas mulheres, crianças, velhos, enfermos;
havia Camões, encostado às suas muletas, vivendo de esmolas; havia o
cardeal feito rei, pendurado aos peitos de Maria da Mota, como uma
criança, tremendo de susto, bolsando o leite.
(Oliveira Martins, 1952 : 120)

Camões, o Camões de Oliveira Martins, faz pois parte integrante
deste paradoxal projecto junqueiriano : uma ideia de futuro que não se
distingue do profetismo do passado, uma modernidade que a si mesma
se concebe como arauto de tempos extintos. Veja-se como Oliveira
Martins faz coincidir no poeta quinhentista o momento glorioso e
paradoxal dessa extinção : “ Em Camões, a noite fecha-se com a morte
do seu povo e com o desespero fúnebre da sua alma na força perdida
da pátria, na beleza apagada do mundo ” (p. 129). Extraordinária
formulação, esta última : o mundo como o lugar onde a beleza que
se apaga é, em simultâneo, aquilo que sustenta a dimensão do poeta,
cuja melancolia é assim condição da sua própria poesia. E é ainda a
Camões e aos Lusíadas, em particular ao seu Canto IV (14-19) (muito
provavelmente mais uma vez mediado por Oliveira Martins, A Vida
de Nun’Álvares, 1883), que Guerra Junqueiro vai buscar a figura de
Nun’Álvares Pereira como aquele princípio pátrio que em um breve
instante se corporizou. Esse herói, saído d’Os Lusíadas para inteiro
assombrar A Pátria, dá conta do limite impossível para o qual tende
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Junqueiro, nesse dealbar da modernidade que ele simultaneamente
recusa e profetiza17.
Guerra Junqueiro pode surgir como arauto dos tempos que virão
porque na realidade ele é tomado como o garante de que o passado
não se esvairá. Paradoxalmente, a sua iconoclastia é uma condição para
a sobrevivência, como o seu carácter pré-moderno e mesmo quase
arcaico pode surgir como forma de garantir que o ‘novo’ (entendido
como aquilo que se deseja, ou que pelo menos se prega) tem versões
segundo as quais a componente revisionista não é incompatível com
tal novidade. Iconoclastia e revisionismo não são contraditórios, antes
estranhamente solidários. É deste ponto de vista que, a meu ver, deve ser
olhada a obra de Junqueiro, bem como a forma como simbolicamente
a sua figura foi investida como profeta e patriarca.
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Assim, as duas orações, respectivamente de 1902 e 1904, ao pão e
à luz, no seu mesmo regresso a uma simplicidade elemental (não são
mais do que a transposição desse ‘progressismo regressivo’ que é o
de Junqueiro, dessa concepção paradoxal que é a sua ideia de futuro
enigmaticamente fechada ao futuro ele próprio. E mesmo aquilo
que lhe foi ‘perdoado’19 por estas duas orações, que parcialmente
compensariam a iconoclastia da sua obra mais revolucionária,
parece-me ser tão-só uma outra forma que recebe aquilo que é o
mesmo intrínseco e irresolúvel paradoxo de uma modernidade que
se inaugura pela profecia do passado, e que encontra em Camões e
nos simples, no pão e na luz, no doido e na criança, os lugares da sua
resolução aliás apocalíptica, como não podia deixar de ser.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

A Velhice do Padre Eterno e Os Simples são, desta perspectiva, textos
que se complementam, e o carácter pré-moderno do segundo, ao
argumentar a representação simbólica de um mundo rural e arcaico
em vias de acelerada desagregação pelo irromper da modernidade,
sustenta a possibilidade daquilo em que se quer acreditar como novo
(Alberto Caeiro seria, deste ponto de vista, o mestre, precisamente
porque o simples dos simples…). Este novo comportaria gestos de
regresso (mesmo se apenas sob a sua forma nostálgica) que um profeta
do futuro deveria também saber incorporar, tornando-se por isso de
algum modo profeta do passado.

A simplicidade e os simples junqueirianos, a que devemos associar
essas também ‘formas simples’ que são “o pão” e “a luz” das suas
orações, não são assim meras fases de contradição ou arrependimento,
ou momentos de compensação. Num “Discurso Republicano”
pronunciado em 1897, escrevia Junqueiro :
Pão! venha pão! ululam bocas formidandas.
Ideal! Ideal! Ideal! – gritam as almas às estrelas.
Porque as bocas têm direito ao pão e as almas têm direito à luz18.
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Assinalo ainda, embora distanciando-me no essencial da perspectiva pela qual
Cândido Franco se reserva olhar para o literário, o contributo deste autor para
esta questão : António Cândido Franco, “ A Epopeia Pós-Camoniana de Guerra
Junqueiro (no Centenário da Publicação da Pátria ”), in Gazeta do Mundo da Língua Portuguesa, 1996, p. 3-27. O contributo de Cândido Franco permite sublinhar
como rasurar esta dimensão impede que compreendamos as sobrevivências póstumas e as reactivações simbólicas da epopeia camoniana, que não se ficam apenas
pelo aproveitamento político da figura de Camões por ocasião do centenário de
1880, mas que encontram ramificações decisivas para a compreensão daquilo que
a poesia da modernidade não poderia ser sem a épica de Camões, às vezes contra
ou mesmo apesar da épica de Camões.
Guerra Junqueiro, Discurso Republicano, Rio de Janeiro : Jacinto Ribeiro dos San-
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tos Editor, s/d (corresponde a um discurso pronunciado numa reunião do Clube
Republicano de Lisboa, a 27 de Junho de 1897, e ao texto publicado na Vanguarda
e nessa edição inutilizado), p. 19.
Leia-se muita da recepção crítica de Junqueiro, como disse fortemente paradoxal.
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I.2.

A PÁTRIA DE GUERRA JUNQUEIRO
E FERNANDO PESSOA :
“ O DOIDO ” E NUN’ÁLVARES PEREIRA
pátria de guerra junqueiro et fernando pessoa

“ o doido ” et nun’alvares pereira

:

João Amadeu Oliveira Carvalho da Silva

*

Guerra Junqueiro et son poème “ Pátria ”, quoique quelque
peu éloignés dans le temps, ont contribué à l’effondrement de la monarchie
déjà moribonde. Ils représentent des antécédents importants qui ont conduit à
l’établissement de la Première République portugaise. En nous appuyant sur ce
raisonnement, nous tâcherons de mettre à jour les rapports entre cette œuvre de
Guerra Junqueiro et Mensagem de Fernando Pessoa au travers d’“ O Doido ”,
symbole du Portugal et de Nun’Álvares Pereira, personnage spirituel qui se bat
contre la dégradation et la décadence de la patrie. La souffrance, le besoin de
purification et l’espoir sont caractéristiques de ces deux œuvres qui illustrent
d’un point de vue littéraire les attentes de Guerra Junqueiro, de Sampaio Bruno
et de Fernando Pessoa.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : D. Sebastião, O Doido, Mensagem, Pátria
............................................................................

Contextos
Nas últimas duas décadas do século XIX, em Portugal, sucederam-se
diversos acontecimentos que contribuíram significativamente para
a queda da Monarquia. A complexa situação a nível financeiro, a
destituição de sucessivos governos, a corrupção da classe política, a
sucessiva má governação e a pobreza da maior parte da população
são alguns dos predicados que, de forma sistemática e continuada,
identificaram o regime monárquico, justificando uma perda de
esperança e uma descredibilidade a nível nacional e internacional.
No contexto da nossa literatura, CesárioVerde foi um dos escritores
que reflectiu esse pessimismo finissecular que caía sobre toda a Europa
e em particular sobre Portugal. Desenvolveu uma perspectiva sobre
*
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a sociedade da época, talvez com mais acuidade no seu conhecido
poema “ O Sentimento dum Ocidental ” (publicado em 1880, para
comemorar o tricentenário da morte de Luís de Camões).A caminhada
pesarosa para o interior da cidade, para o interior da noite, para o âmago
da decadência física e moral de um país, assume-se como uma viagem
anti-epopeica que tem o seu início no Tejo e se perde por boqueirões
e íngremes subidas para concluir com a “ Dor humana [que] busca
os amplos horizontes / E tem marés, de fel, como um sinistro mar! ”
(Verde, 1988 : 158). Eça de Queirós, n’Os Maias (1888), sente a mesma
necessidade de apresentar uma sociedade moralmente decadente,
uma classe governante corrupta, desqualificada e desinteressada pelo
bem público.
Para acentuar a diluição dos grandes ideais, de forma realista e
irónica, coloca as personagens Ega e Carlos, num último anseio, a
correr somente para chegar a tempo de comer, depois de terem
assentado a teoria definitiva da existência : “ Com efeito, não vale a
pena fazer um esforço, correr com ânsia para coisa alguma ” (Queiroz,
s/d : 716). Os grandes ideais da “ Geração de 70 ” cedem perante
as circunstâncias adversas que passam a justificar o aparecimento
dos “ Vencidos da Vida ” a que Eça acaba por pertencer, em 1889.
Entre outros, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins,
Guerra Junqueiro são a imagem da desilusão e da desistência de uma
visão revolucionária da juventude do início da década de 70.
É neste contexto de depressão e pessimismo que se intensificam os
desentendimentos que opõem Portugal e Inglaterra sobre as áreas de
controlo português situadas entre Angola e Moçambique e dão origem
ao Ultimatum de 11 de Janeiro de 1890, acontecimento que vem
despertar a consciência nacional e reforçar a imagem de fragilidade da
nação nas suas relações com o exterior, relações que fazem, por esta
altura, cair três governos. Toda esta situação é aproveitada e empolada
pelo partido republicano de forma a passar a imagem de uma cada vez
mais evidente incapacidade da monarquia.
Na sequência do Ultimatum, é assinado um tratado com Inglaterra
em 20 de Agosto de 1890, com este documento,
Portugal mantinha todos os territórios sobre os quais exercia alguma
aparência de ocupação efectiva, assegurando ainda amplas zonas não
ocupadas no interior de Angola, no Sudoeste do Niassa e no alto
Zambeze, ficando ainda com um corredor de 20 milhas entre Angola
e Moçambique, onde podia construir estradas, caminhos-de-ferro e
linhas telegráficas (Garcia, s/d.).

Este tratado caiu com o governo que o assinou, um outro tratado
foi firmado, mais penalizador para Portugal, em 09 de Junho de 1891,
não tendo para este existido reacção popular (cf. Teixeira, 1998 : 696).
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Mas, ainda antes da assinatura do segundo tratado, deu-se no Porto
um levantamento popular, em 31 de Janeiro de 1891, que reforçou
o desagrado da população em relação à cedência da governação
monárquica perante o Ultimatum Inglês, ao deixar cair a pretensão
de unir Angola e Moçambique por terra como se pretendia com o
“ Mapa cor-de-rosa ”, tornado público em 1887. Durante a década
de 90, diversas são as vozes e as publicações que perspectivam a queda
da monarquia, nunca augurando longos dias para o regime.
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se distingue e se afasta das circunstâncias adversas da governação, sob
o domínio da dinastia de Bragança. Uma das primeiras decisões que
justifica a loucura do Doido prende-se com a partida para o norte de
África. Antes de partir, a personagem Doido caracterizava-se como
um herói, com alguns vícios que lhe foram aparecendo com os anos e
com a vida fácil e pomposa à custa das riquezas que chegavam ao país.
No entanto, ainda tinha uma réstia de vontade, uma ânsia épica, como
refere Astrologus ao Rei :

A Pátria de Junqueiro

Desfalecera o velho herói, caduco já.
Mas era bravo ainda, e por vezes nas veias,
Acordava-lhe o sangue, alvorando epopeias…
N’um ímpeto de febre, aceso, arrebatado
Na visão deslumbrante e fulva do passado,
Ergueu-se um dia, louco e triste, alma quimérica,
Olhos em brasa a arder na face cadavérica...
Aparelhou galeões, velas brancas arfantes,
Cavaleiros aos mil, juvenis e brilhantes,
[…]
Lá partiu, lá partiu, alma errante e quimérica,
À epopeia da glória, ao sonho aventureiro,
Ao sonho lindo... oh, sonho triste e derradeiro!...

Guerra Junqueiro publica Pátria em 1896. Na sequência de todos
aqueles acontecimentos, e por causa deles, sente necessidade de organizar
um conjunto de ideias que de algum modo representa o pensamento de
uma parte significativa da sociedade da época, especialmente daqueles
que estavam interessados numa alteração drástica do regime político.
Como refere Sampaio Bruno, que publica em 1898 Brasil Mental,
dois anos após a publicação de Pátria,
[…] aqueles dois factores revolucionários [a revolução de 31 de Janeiro
de 1891 e o livro Pátria] foram capitais, e decisivos, qualquer que seja
a aparente contradição do arraste no tempo […] ambos procedentes,
é claro, da prévia falência (política, financeira, económica, moral) do
modo social instituído e herdado, cujo desfecho um d’estes dias na
catástrofe rematará.
(Bruno, 1898 : 64)

Podem resumir-se os momentos essenciais da Pátria de Junqueiro :
o Rei (D. Carlos) decide assinar o Tratado enviado por Inglaterra.
Na primeira parte da peça, em tonalidade de comédia, enquanto se
vai adiando a assinatura do Tratado, são parodiados os mesquinhos
interesses dos altos dignitários da Monarquia, convivas do rei na corte.
A perspectiva cómica dá lugar a uma visão trágica, quando surge o
Doido que começa a atormentar o Rei com as imagens do passado.
Este pede conselho aos seus antepassados (dinastia de Bragança).
Os espectros, que se disponibilizam, vão instigando o rei a assinar
o documento. O último é Nun’Álvares que, não sendo da dinastia
de Bragança (embora esteja na sua origem, porque a sua única filha
Beatriz casa com o 1º duque da Casa de Bragança), transmite uma
imagem de coragem, grandeza moral e espiritual. Finalmente dá‐se o
incêndio e a crucificação do Doido. A obra termina com uma criança,
acompanhada do avô, a presenciar a imolação.Tem nesta obra particular
relevância o Doido, pela sua centralidade na obra, e Nun’Álvares,
pela tonalidade espiritual de que está imbuído e pelo modo como
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(62-631)

Com este acto de loucura, Portugal perdeu a independência. A
sandice do Doido vislumbra-se por esta altura e intensifica-se no
momento seguinte, passados sessenta anos sob o domínio espanhol.
Quando se quer impor, mas sem êxito, o Doido vê agravado o seu
estado, devido às decisões tomadas pelos seus compatriotas :
Sob o corcel tombou, por milagre inda vivo!
Levaram-no depois sem acordo e cativo.
Meio século preso e débil... De repente,
N’um assomo de fúria e de cólera ardente,
Partiu grilhões, abriu o ergástulo fatal
E voltou livre, livre! ao seu torrão natal!...
Mas então, oh tristeza, oh desonra, oh desgraça!
Feras do mesmo sangue, homens da mesma raça
Envenenaram-no!...
(64)
E agora sobrevive com o corpo separado da alma : “ [D. João IV]
Meteu as mãos… e tirou-me a alma com todo o jeito! ” (114) e “ […]
1

Ao longo do texto, para citarmos o livro de Guerra Junqueiro Pátria (1896), referiremos somente a página entre parêntesis. Actualizámos a grafia.
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deitaram-me a dormir n’um fraguedo deserto, / Sem alma, com o
peito um rasgão de sangue, todo aberto!... / Ei-lo aqui... ei-lo aqui...
Nunca o deixei cicatrizar… / Que é para a alma, quando me volte,
poder entrar [...] ” (115).
Entretanto, o Doido, envenenado, arrasta-se no tempo, carrega
trezentos anos de loucura.

Esta personagem, por altura da assinatura do Tratado que o Rei
tinha entre mãos, presencia o incêndio do castelo e do interior
das chamas vê chegar a sua alma (cf. 171) e sente por momentos a
harmonia de ser uno. Todavia, este momento é breve e dilui-se com a
sua crucificação (cf. 185). No cimo da cruz, ironicamente, surge escrito
“Portugal, rei do Oriente!” (185). A heroicidade, a grandeza, o poder,
a riqueza, o sonho, a devassidão e a decadência, vivências que se foram
sucedendo, permitiram que se fizesse um percurso de oitocentos anos,
dramatizado na personagem Doido. Este identifica-se com Portugal e
é, em determinados momentos, uma ou outra personagem histórica
que protagoniza alguma conjuntura particular.
A pátria, em drama, tem como protagonista e sua representação o
Doido que só num golpe inesperado de lucidez se consegue identificar
com um passado ilustre e grandioso. Depois do Doido se reconhecer
na loucura juvenil do rei, encontra-se consigo próprio na imagem do
Condestável. A densidade dramática acumula de forma anacrónica
diversos momentos e, consequentemente, distintos estados de alma que
reforçam a ausência de rumo do Doido.
Oh, que figura estranha e luminosa!...
Que aparição aquela!...
E eu já a vi... eu já a vi... lembro-me d’ela...
Mas onde foi?... Cabeça tonta!... Onde seria?!...
Ah, ah, já me recordo!... quando eu vivia,
Tive assim um parente… um irmão… Um irmão?
Eu nunca tive irmão!...
Oh, que loucura! oh, que loucura!
Mas eu conheço este fantasma!... esta figura...
Aquele ar singular de guerreiro e de monge...
Eu conheço-o… Mas onde foi?... quando é que foi? lá muito ao longe…
Muito ao longe… Ora espera!... Já sei! Não era irmão, não era!...
Fui eu próprio!... Fui eu assim!... Fui eu! fui eu! fui eu!
É tal e qual… é exacto,
O meu retrato!...
Fui eu!...
………………………………………………………………..
Ah, fui eu… um outro eu… que andou no mundo e já morreu!...
(168-169)
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A lucidez do Doido, a sua vida, encontra-se no passado, a loucura
trá-la até ao presente e esta justifica-se pela ausência da alma. O Doido
como que se substancializa em mito ao assumir loucuras de uma
especificidade variada : o Doido é Nun’Álvares e D. Sebastião.
O livro Pátria apresenta uma tonalidade panfletária e desabrida,
a que não é estranho o estilo do autor e o conturbado momento
histórico que se vive e, apesar de Fernando Pessoa considerar, em 1912,
na revista A Águia, esta obra de elevadíssima qualidade pelo espírito
dramático e intensidade lírica, capaz de se superiorizar a The Faerie
Queene de Edmund Spenser (cf. Pessoa, 1976 : 375), quando preparava
o aparecimento de uma nova poesia portuguesa, “uma renascença
extraordinária” (Pessoa, 1976b : 367), reconhecemos em Pátria e em
particular na construção da personagem Doido algumas indefinições e
dissonâncias que não podem ser somente explicadas por certa empatia
do autor com a personagem, nem se incluem no âmbito da originalidade
e exuberância imaginativa, aspectos que Pessoa considerava superiores
na obra de Spenser, quando a comparava com a obra de Junqueiro
(cf. Pessoa, 1976b : 375).
Em Pátria, a visão continuadamente dicotómica vai suportando o
confronto de duas forças que se digladiam e onde o Doido assume
um papel preponderante. Este, para além de incoerente no discurso e
nos actos pela sua natureza, parece-nos estruturalmente inconsistente
como personagem. Referimo-nos à construção da personagem e à
evolução que sofre, mediante as circunstâncias históricas, ao longo
dos séculos, enquanto constituída por alma, muitas vezes identificada
com vida, e corpo e o desprendimento ou perda da alma para vegetar,
num corpo sem vida.
Na sequência de acontecimentos históricos que afectam de forma
determinante a personagem simbólica Doido, a sua partida para
África terá sido a hybris, desafio documentado pelas circunstâncias que
determinaram essa decisão. Segue-se o pathos que se intensifica até à
anagnórise com o reconhecimento pontual da sua alma para de seguida
se perder e perdê-la no clímax, com a sua crucificação. O incêndio
do palácio foi a peripécia que despoletou simbolicamente a queda
da Monarquia e permitiu a catarse de um Portugal que necessitava
de purificação, dando assim origem a uma nova vida.
O autor deixa transparecer a dificuldade em definir a personagem
Doido antes de atingir tal estado de demência e por isso é questionável
a ausência de um nome que se molde à personagem, antes de 1580,
quando constituída de corpo e alma e com pleno domínio de todas
as suas capacidades. Será que se está perante um louco sem loucura
ou perante alguém que vivia como que predestinado à loucura, já que
“quis grandeza / Qual a Sorte a não dá” (Pessoa, 1976a : 75)
A inconsistência da personagem tem a sua explicação na preocupação
fundamental do autor que se centrou na dinastia de Bragança e descurou
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todo o tempo anterior. E por isso o Doido passou a ser a representação
de um presente que suporta um passado, a desarmonia que necessita de
enfrentar o sacrifício supremo, para renascer não em si, mas na criança
que assiste a esta imolação. A cruz poderá representar um símbolo de
redenção ou, tão somente, um sacrifício catártico de um povo que
não se transcende num Portugal-Cristo ressuscitado. Deparamos com
um calvário esvaziado de sentido, um laboratório sem magia, porque
é lateralmente que surge a República-criança, assegurando-se, deste
modo, que o Doido não ressuscitará. Após o fogo destruidor, a criança
alquímica promoverá o novo ciclo de transmutação da pátria.
Relações entre Pátria e Mensagem
Aportadas as metáforas do Doido e de Nun’Álvares, impõe-se
uma aproximação destas imagens e da obra a que pertencem à
Mensagem de Fernando Pessoa2. Este, na resposta a um inquérito,
em 1914, defende que “ a Pátria de Junqueiro é […] a obra capital
do que há até agora da nossa literatura. Os Lusíadas ocupam
honradamente o segundo lugar. […] Pátria forma, com o Fausto
de Goethe e o Prometeu Libertado de Shelley, a trilogia da poesia
superlírica moderna ” (Pessoa, 2006 : 183).
Fernando Pessoa, quando superlativa Pátria, ao compará-la com Os
Lusíadas, reconhece-lhe, para além de outros atributos, a “ elevação,
intensidade e complexidade do sentimento patriótico e religioso ”
(Pessoa, 2006 : 183). O sentimento patriótico que se respira em
Pátria, à custa especialmente das personagens Doido e Nun’Álvares,
encontra-se vinculado ao sentimento religioso : a propósito da
primeira personagem, esse vínculo persiste, porque não se consegue
distinguir a visão que tem da pátria da visão mística, na segunda, as
duas perspectivas são intrínsecas à personagem. Prepara-se, na obra
de Junqueiro, o caminho para a sagração de uma nova vida que será
a República, um pouco como se o Doido fosse a imagem bíblica
de S. João Baptista. As informações didascálicas seguintes apresentam
o Doido e ilustram esta relação.
Ao clarão d’um relâmpago, destaca-se, de súbito, fronteiro ao castelo
o vulto trágico do doido. Um gigante. Roto, cadavérico, longa barba
esquálida, olhos profundos de alucinado, agitando no ar um bordão em
círculos d’agoiro, cabalísticos. O manto esvoaça-lhe tumultuoso, restos
d’uma bandeira velha ou dum sudário.
(34)
2

Assim como Guerra Junqueiro reagiu a toda a situação provocada pelo Ultimatum
Inglês, assim também Pessoa, através de Álvaro de Campos, em 1917, se inspira
naquele acontecimento e se insurge, passados 27 anos, contra a experiência inglesa,
transmitindo um exacerbado nacionalismo (Pessoa, 1980 : 111-130).
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“ N’uma das mãos o bordão. Na outra um velho livro em pedaços.
Lembra um doido e um profeta, D. Quixote e o rei Lear. O olhar, cavo
e misterioso, é de sonâmbulo e de vidente ” (47). Esta idiossincrasia
exprime o sentido mais profundo do ser português, sendo que, na
desgraça, esses atributos se tornam mais vibrantes e intensos. Por outro
lado, a linearidade do pensamento de Nun’Álvares inscreve-se no
âmago da personagem Doido e identifica-se com a sua faceta apolínea,
anterior ao início da decadência : “ Surge o espectro de Nun’Álvares,
vestido de monge carmelita. […] diante do olhar sobre-humano do
condestável, [os cães] recuam trémulos, como obedecendo a um fluido
mágico ” (141).
Se para Guerra Junqueiro o Doido é, afinal, a Pátria, será que se
pode entender uma aproximação semelhante entre D. Sebastião e a
Mensagem em Pessoa? Recorde-se, já agora, que Portugal terá sido o
título inicial desta obra pessoana.
À omnipresença do Doido (ensandecido ou não!), na obra de
Junqueiro, corresponde a omnipresença de D. Sebastião, na Mensagem.
Encontramos o seu nome em “ Brasão ”, como uma das Quinas
(mesmo não fazendo parte da ínclita geração); em “ Última Nau ”,
décimo primeiro poema de “Mar Português”; na terceira parte,
no primeiro e no segundo poema dos símbolos e no terceiro dos
avisos, para além de todas as referências ao encoberto especialmente
presentes na terceira parte da obra. O sebastianismo está presente e
disseminado pelas três partes da obra e associado aos três elementos
primordiais : no “ Brasão ” à terra; no “ Mar Português ” à água; no
“ Encoberto ” ao ar.
Em Junqueiro, o Doido assume mais declaradamente a sua loucura,
quando o rei D. Sebastião decide partir para o norte de África. Pelo
contrário, esta loucura acaba por representar, na Mensagem, um indício
fundamental para a redenção de Portugal. São loucuras apreciadas,
potenciadas e utilizadas para fins distintos. O Doido é a imagem do
presente que se define em função do passado e a sua loucura deve-se
precisamente à diferença entre o luto do presente e a abundância do
passado; a loucura de D. Sebastião na Mensagem desprende-se totalmente
do passado e deixa caído o corpo que se desfaz no campo de batalha,
“ Por isso onde o areal está / Ficou meu ser que houve, não o que
há. ” (Pessoa, 1976a : 75), e transforma-se em mito eterno do sonho
português do futuro.
Se a intenção política era evidente na ênfase dada ao Doido-Pátria e
por consequência aos trezentos anos de governação da casa de Bragança
para justificar a necessidade da República, a intenção na Mensagem
ultrapassa o sentido político imediato (embora implícita, surja uma
crítica à casa de Bragança, já que para este livro não foi escolhida
nenhuma personagem daquela dinastia) e propõe uma mensagem para
as gerações presentes e futuras. A propósito da Mensagem, Fernando
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Pessoa deixa uma reflexão muita clara :
Aqueles portugueses do futuro, para quem porventura estas páginas
encerrem qualquer lição, ou contenham qualquer esclarecimento, não
devem esquecer que elas foram escritas numa época da Pátria em que
havia minguado a estatura nacional dos homens e falido a panaceia
abstracta dos sistemas. A angústia e a inquietação de quem as escreveu,
porque as escreveu quando não podia haver senão inquietação e
angústia, devem ser pesadas na mão esquerda, quando se tome, na
mão direita, o peso ao seu valor científico.
Serão, talvez e oxalá, habitantes de um período mais feliz […] aqueles
que lerem, aproveitando, estas páginas arrancadas, na mágoa de um
presente infeliz, à saudade imensa de um futuro melhor.
(Pessoa, 1978 : 105)

A loucura do Doido tem a sua justificação nos actos da governação;
D. Sebastião é, como afirma Joel Serrão, o catalisador da loucura
patriótica de Pessoa (Pessoa, 1980 : 17) e desse modo transforma-se
mais na imagem de um sonho lançado para o futuro e muito menos
numa personagem com raízes direccionadas para um lastimável
momento histórico.
Impõe-se um outro motivo de aproximação ou distinção entre
as duas obras : o Doido sempre trazia consigo Os Lusíadas, obra que
era ininteligível para o Rei e para o seu séquito; um dos seus versos,
aliás, serve de epígrafe à obra3 e alguns versos4 são lidos por Ciganus
(cf. 50). O Doido “ [p]ega no livro então, abre-o sofregamente, / E
fica olhando, olhando, atónito e demente, / A epopeia d’outrora, a
bíblia do passado ” (67). Pelo contrário, na Mensagem, não aparece
Camões, embora se encontre disperso, como que ecoando em cada
uma das personagens-mito, numa complexa relação edipiana.
O que afirmámos a propósito do Doido e de D. Sebastião ajuda a
explicar, respectivamente, a presença e a ausência d’Os Lusíadas e de
Camões nas duas obras5. O Doido traz sempre consigo Os Lusíadas
3
4

5

“ Esta é a ditosa pátria minha amada ” (Camões, Os Lusíadas, canto III, est. 21).
“ Alguns traidores houve algumas vezes... / […] / Porque essas honras vãs, esse oiro
puro / Verdadeiro valor não dão… / […]/ A que novos desastres determinas / De
levar estes reinos, esta gente?... /[…] apagada e vil tristeza... ” (50).
Na década de 80 do século XIX, os autores atrás referidos, a propósito da percepção de decadência que transparecia também na literatura, não são insensíveis à
relação entre a epopeia camoniana (e o épico em particular) e a situação dramática
que se vivia por essa altura, em Portugal. Basta que se recordem as referências à
estátua de Camões, no “ Sentimento dum Ocidental ” e no último capítulo d’Os
Maias, neste caso depois de Carlos chegar a Lisboa, após um longo período fora de
Portugal. Ainda a este propósito, justifica-se uma referência ao Super-Camões de
Pessoa : “ A nossa poesia caminha para o seu auge : o grande Poeta proximamente
vindouro, que encarnará esse auge, realizará o máximo equilíbrio da subjetividade
e da objetividade. Diga da sua grandeza esta sugestão para raciocinadores. Super-
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para que se torne mais pungente a decadência diante da imagem
de grandeza e desse modo seja explicada e justificada a loucura do
Doido como símbolo da ausência e negação dos princípios que no
passado elevaram Portugal aos olhos da Europa. Nessa perspectiva,
Sampaio Bruno reconhece, na Pátria, Os Lusíadas da nossa decadência
(acidental) (cf. Franco, 2008 : 375).
Por oposição ao aproveitamento que Guerra Junqueiro faz da
epopeia e por necessidade intrínseca de Pessoa em lançar amarras
ao futuro, entende-se a leitura de Eduardo Lourenço a propósito da
ausência/presença de Camões/Os Lusíadas na Mensagem.
Os Lusíadas são precisamente o álibi supremo da nossa falsa vida. Neles
e por eles a nossa não existência se perpetua. Ressuscitar Portugal e
sepultar o Texto onde o seu ser ideal subsiste é a mesma coisa.
Mensagem será esse túmulo onde Os Lusíadas serão sepultados para que
sobre a sua morte (e transfiguração) se abra o caminho para aquela
Índia que não vem no mapa.
(Lourenço, 1983 : 240)

Pessoa reconhece que se impõe o luto da epopeia até porque esta
fez com que nos mantivéssemos presos ao passado durante três séculos.
Essa libertação permitirá que se sonhe o futuro que se realizará com
o Quinto Império.
Em suma
A Pátria de Guerra Junqueiro não é a mesma de Fernando Pessoa.
Pela Pátria de Junqueiro desfilam as personagens da dinastia de
Bragança que transformaram Portugal numa sombra do passado. Na
Pátria-Mensagem de Fernando Pessoa, eternizam-se personagens-mito
da 1ª e da 2ª Dinastia (para além de outras anteriores), justificadas pelos
seus actos heróicos e representam a raiz da árvore que rejuvenescerá
com D. Sebastião. Em Junqueiro, o sofrimento, com os acontecimentos
posteriores a 1580, culmina com a crucificação da Monarquia, para
que a Pátria-criança se assuma com a República. Centra-se nos
comportamentos imorais e nas decisões a diversos níveis desajustadas
para realçar a necessidade de um novo regime, preparado e fundado
num espaço místico, profetizado mesmo que implicitamente pelo
Doido, inscrito, no entanto, num plano material. Pessoa investe
na heroicidade para se elevar à imaterialidade do Quinto Império
cultural e por isso o sofrimento que as personagens anteriores a 1580
assumem promove e assegura o sonho do futuro na sua obra.
Camões lhe chamamos, e lhe chamaremos, ainda que a comparação implícita, por
muito que pareça favorecer, anteamesquinhe o seu gênio, que será, não de grau
superior, mas mesmo de ordem superior ao do nosso ainda-primeiro poeta ” (Pessoa,
1976b : 385).
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Nesta perspectiva, a República é uma preocupação directa e
imediata de Guerra Junqueiro. Em Pessoa, o sonho não se identifica
com a República e é de ordem espiritual. O Super-Camões e a sua
representação em D. Sebastião elevam-se como loucura patriótica de
Pessoa que anseia pela criação de um Quinto Império (cf. Pessoa,
1980 : 18), enquanto o Doido, que trazia consigo o livro de Camões,
simboliza o patriotismo místico de Junqueiro.
Em Pessoa, as Índias a conquistar são do Futuro6, em Junqueiro
morre crucificado “ Portugal, rei do Oriente! ” e, apesar de tudo,
Nun’Álvares, personagem comum às duas obras e espectro de longa
presença, na obra de Guerra Junqueiro (com 158 tercetos), transporta
uma auréola espiritual capaz de ultrapassar os limites da matéria e
iluminar, mesmo que à distância, os caminhos distintos que uma e
outra obra idealizam para os portugueses, jornadas que, nos dois casos,
se fazem a partir da consciência da ausência e não do excesso, já que só
aquela exige que se faça caminho.
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I.3.

RAUL BRANDÃO : MEMÓRIAS
ENTRE A MONARQUIA E A REPÚBLICA

raul brandão

: memórias entre la monarchie et la république
Maria Teresa Nascimento

*

En parcourant les trois volumes de Memórias de Raul Brandão,
nous suivons le narrateur dans les moments les plus marquants de la fin de la
Monarchie et de la période agitée de la Première République. Nous y découvrons un
ensemble important de figures paradigmatiques de la scène politique et intellectuelle
portugaise. À partir de ces Mémoires, nous nous proposons d’analyser les différentes
configurations des mémoires chez Raul Brandão, caractérisées par une polyphonie
de voix et de registres qui font du texte un vaste réseau de citations.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Memórias de Raul Brandão, polyphonie, République
............................................................................

A comemoração do centenário da implantação da República, acto
simbólico de revitalização da memória colectiva faz-se pela evocação
dos seus actores, que desde cedo vinham preparando ou ansiando o
final da Monarquia na qual já não se reviam.
Reler as Memórias de Raul Brandão constitui seguramente um
exercício de celebração deste tempo de antecipação, de instabilidade e
de amadurecimento dos ideais republicanos.
“ Só conservo a memória intacta de dois ou três rápidos minutos.
Esses, sim! Teimam, reluzem lá no fundo e inebriam-me, como um
pouco de água fria embacia o copo ” (Brandão, 1998 : 32) – afirma
Raul Brandão no prefácio ao primeiro volume, a partir do qual
percebemos a identificação entre o sujeito da enunciação e o autor
empírico, na evocação da infância na Cantareira, foz do Douro. Diz
ele ainda : “ Isso que aí fica não são memórias alinhadas. Não têm essa
pretensão. São notas, conversas colhidas a esmo, dois traços sobre um
acontecimento – e mais nada. ” (Brandão, 1998 : 37). No entanto, o
título Memórias é desde logo gerador de um horizonte de expectativas
no qual destacamos a rememoração como o mecanismo em que
*
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assenta a essencialidade do texto, instituidora de uma relação necessária
entre o presente da enunciação e o passado que se faz actual, embora
fragmentado e pluralizado.
O objecto da narrativa não é, porém, o sujeito da enunciação,
mas o percurso que, com ele, e com as figuras da época, personagens
ou referentes, fazemos nos momentos mais marcantes do final
da Monarquia, da implantação da República, e dos tempos que se
lhe sucederam. Afinal, esta diluição do individual afigura-se como
a grande diferença que separa as Memórias dos textos de carácter
autobiográfico. A representação de Raul Brandão na sua individuação
e, consequentemente, o registo autobiográfico, são mais raros nas
Memórias, as quais, se excluirmos o terceiro volume, tendem a um
apagamento do sujeito da enunciação. Na verdade, para além do
aparelho prefacial, lugar por excelência de afirmação individual na
sua expressão lírica, que já era comum aos dois volumes anteriores,
encontramos agora, neste último, alguns capítulos marcadamente
autobiográficos. “ Há que tempos! ” “ Vida militar ” e “ Na velhice ”
são disso exemplos elucidativos.
A reflexão produzida nos últimos anos em torno da escrita do eu,
bastante fecunda relativamente ao diário, autobiografia e autoficção não
concedeu ainda idêntica atenção ao género memorialístico, que não
deixa contudo de aflorar aos textos críticos pela proximidade que com
eles detém. Philippe Lejeune, por exemplo, referência inquestionável
no que diz respeito à poética da autobiografia, da qual diz ser um
“ récit retrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence,
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de
sa personnalité.1 ” (Lejeune, 1996 :14), há-de referir-se às memórias no
elenco dos géneros vizinhos, a par da biografia, do romance pessoal,
do auto-retrato, do poema autobiográfico ou do diário íntimo, para
afirmar que as primeiras, contrariamente à autobiografia, não centram
o relato no sujeito da enunciação.
Constituídas por três volumes publicados, respectivamente, em
1919, 1923 e 1933, as Memórias têm um alcance temporal que remonta
à infância de Raul Brandão, evocada desde o prefácio, datado de 1915.
Os capítulos oscilam quanto ao número diversificado de textos que
os constituem, também estes de extensão dissemelhante. Realçamos a
preferência em momentos como os que se avizinham do Regicídio
por segmentos discursivos consideravelmente mais curtos. Na verdade,
esta opção parece decorrer da necessidade de proceder ao registo de
acontecimentos marcados pela fluidez do instantâneo cuja captação
se elege em detrimento da análise mais detalhada. Em qualquer
circunstância, contudo, é de registar a ausência de nexo causal entre as
1

“ Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência logo que ela coloca a tónica na sua vida individual, em particular na história da
sua personalidade. ”
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partes, que se sucedem por acumulação, dando tanto mais a ilusão da
fragmentariedade quanto menores forem os segmentos discursivos que
as compõem.
Também do ponto de vista da organização temporal se denota
este carácter heterogéneo. O processo de evocação nem sempre se
subordina a critérios de ordem cronológica e consequentemente
evenemencial. O recurso à datação é, além do mais, irregular quanto
aos seus procedimentos. Na verdade, mesmo nos capítulos em que
a transição de um texto para outro fica claramente assinalada pelas
sucessivas indicações cronológicas, essa sequência pode ser traída se no
momento em que se procede à fixação da memória pela escrita, houver
um processo rememorativo com um alcance maior. Ora, se nos textos
que expressamente assinalam a sua proveniência relativamente ao diário
pessoal,esta questão parece mais ténue,já em outros a memória segue o seu
curso, salpicando o mesmo enunciado de referências temporais distintas.
A repetição da temática do Regicídio, tanto no primeiro como no
segundo volume das Memórias, é a prova de como as matérias parecem
obedecer mais à ordenação do registo escrito do que propriamente
à cronologia histórica. Naturalmente que em data posterior os dados
aduzidos são outros e o tempo transcorrido pode proporcionar um
acréscimo de informação.
Retratados, portanto, os momentos impressivos do Regicídio,
no primeiro volume, numa relativa coincidência entre o tempo da
História e o tempo do Discurso, tenta-se recuperar mais tarde os
meandros da conspiração cujo fito inicial era assassinar João Franco.
O seu não aparecimento, contrariamente ao esperado, teria alterado os
planos iniciais. Em vez da morte do ditador, dá-se a do rei D. Carlos e a
do príncipe D. Luís. A conversa preparatória entre Buíça, Afonso Costa
e José Ribeiro, citada por um informante que o autor não identifica,
esclarece pormenores. Mas o texto que deixa à História o juízo sobre
os vivos e os mortos prefere omitir o nome de todos os culpados. De
José Maria Alpoim, surge a confissão :“ Só há duas pessoas em Portugal
que sabem tudo, eu e outra [...] Só eu e outro sabemos em que casa
foi a reunião, quem a presidiu e quem trocou ao Buíça o revólver pela
carabina. ” (Brandão, 1999 :160)
O memorialista, sem o mesmo distanciamento que é necessário ao
historiador afirma : “ Estou a ver juntarem-se as sombras dispersas...
mas é cedo para arrancar figuras do sepulcro. Deixemos em paz os
vivos e os mortos – que a História os julgará um dia. ” (Brandão,
1999 :159)
E noutro passo ainda, em 1918 :
Os acontecimentos dos últimos reinados afiguraram-se-me sempre
faltos de lógica e de nexo. Estão talvez muito perto de nós ainda :
precisam de perspectiva que os coloque nos seus devidos lugares.
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Só o historiador poderá criar mais tarde, com documentos e memórias,
e certa aparência de verdade, o romance da nossa vida. Nós, por ora
não sabemos nada, nem mesmo dar resposta plausível às perguntas
que nos obsidiam... Porque foi, por exemplo, morto D. Carlos?
(Brandão, 1998 :233)

Pouco tempo depois da implantação da República, o narrador havia
penetrado na intimidade do palácio das Necessidades e o seu olhar
percorrera as marcas ainda visíveis dos anteriores ocupantes nos seus
aposentos privados. As derradeiras leituras de D. Manuel II, pousadas
sobre a mesa de cabeceira, as últimas partituras tocadas pela rainha, sua
mãe, os pequenos objectos do quotidiano, pormenores da vida íntima
deixados ao acaso no desamparo da partida precipitada para o exílio,
dois meses depois, ainda se mantinham vivos – “ Outra sala : na chaise
longue está ainda impresso o corpo da rainha ” (Brandão, 1999 :78) – e
oferecem-se ao olhar do memorialista que regista aquilo que passaria
despercebido ao do historiador.
O retrato da cena termina com algum desencanto por entre a
referência às folhas que naquele mês de Dezembro teimavam em cair
ainda no terraço :
Abro outra janela : já não me importa a sala de trono nem esta mescla
de vida íntima e de vida devassada por toda a gente. Toda a gente
remexeu nas gavetas e nos cofres, leu os papéis e as cartas, toda a gente
viu as roupas da rainha e as suas meias com pontos, toda a gente soube
que santos D. Manuel tinha à cabeceira e que bentinhos usava ao
pescoço.
(Brandão, 1999 :80)

A “ vida devassada ” a que se refere o narrador, afinal já o era,
mesmo quando o Palácio das Necessidades ou o da Ajuda se fechavam
ainda à avidez do olhar dos curiosos durante a Monarquia.
Dignas de registo por se constituírem como gáudio para a população
eram as piadas, os ditos chistosos ou as situações menos nobres que
envolviam os membros da família real. A gordura de D. Carlos não
passa incólume ao olhar do satirista que conta :
Quando o Governo se lembrou de cunhar aquelas moedas das enormes
de dez tostões, a Casa da Moeda mandou a D. Carlos as primeiras que
saíram dos moldes. O rei examinou-as demoradamente, como artista
que era. Gabou-lhes o cunho, a nitidez, o peso, o toque. E disse para os
seus camaristas : – É pena serem tão grandes!
E logo o marquês de Alvito :
– A engordar dessa maneira, onde queria V. M. que o metessem?
(Brandão, 1999 : 172)
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De D. Maria Pia, que atormentava as costureiras nas inúmeras provas
de vestidos, fazendo-as estar duas horas de joelhos, a pregar alfinetes,
comentavam que sempre um criado a acompanhava com medo que
pegasse fogo ao palácio, porque fumava charuto como um homem.
(Brandão, 1997 : 172)
D. Amélia é convertida em retrato caricatural, personagem do
folhetim Soror Amélia, anunciado em farrapos de cartazes, em que a
rainha enverga o hábito de freira. (Brandão, 1998 :42).
De D. Luís, mencionam-se os dinheiros gastos com a amante Rosa
Damasceno. (Brandão, 1998 : 177).
São as cenas da família real que há muito deixara de ser benquista
pelo seu povo, oferecida ao ridículo através dos pormenores da vida
privada, tornada pública. O género memorialístico, que não enjeita o
pormenor, o acessório, o fútil e o anedótico, tem estreitas relações com
a História quando envereda pelo registo da factualidade.
A memória, seu instrumento, converte-se em última instância, no
dizer de Paul Ricœur, na única guardiã de algo que efectivamente
ocorreu no tempo. (Ricœur, 2000 :106) Não é, pois, de estranhar que
o memorialista possa constituir-se como fonte para o historiador. E
Raul Brandão tem-no sido, e não necessariamente pelos momentos em
que nas Memórias não duvidaremos estar perante páginas de natureza
documental.
Acorrem ao texto de forma avulsa cartas, páginas de periódicos
nacionais e estrangeiros, manifestos de propaganda republicana e
eleitoral, editais, datados logo de 5 de Outubro de 1910, notas de despesa,
algumas delas relacionadas com os gastos excessivos da Monarquia,
indicações referentes ao preço de bens essenciais, como a alimentação,
vestuário, calçado e habitação, sem falar ainda em panfletos de diversa
ordem, alguns deles mesmo em verso, como aquele que punha a
ridículo Paiva Couceiro, de seu nome Coplas para cantar à desgarrada
o Balancé de Paiva Couceiro, e cuja venda era apregoada à esquina do
Chiado, juntamente com as Ceroulas de D. Manuel. (Brandão, 1999 :149)
De mais difícil reconstituição serão, para o historiador, os
testemunhos vivos que o memorialista deixa ao longo das suas páginas
e que as convertem numa vasta rede de citações, num registo de vozes
incontáveis, apanhadas em flagrante, numa conversa, a meio de uma
frase. Silva Pinto contado por D. Maria Augusta (Brandão, 1998 : 99);
o Alpoim conta (Brandão, 1998 :97); conversa entre o Soveral e o
Alarcão (Brandão, 1998 :101); o Marquês de Soveral em conversa
com o Alberto Braga, (Brandão, 1998 :111) etc, etc. O memorialista
que é Raul Brandão apaga-se frequentemente como sujeito, colhe
testemunhos e reproduz diálogos em que, na maior parte das vezes,
nem sequer intervém. Mas, afirma ele, a história viva tanto se faz
com a verdade como com a mentira e por isso a indeterminação
do sujeito através do ‘diz-se’ ou do ‘conta-se’, do ‘corre’, a preceder
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muitas das informações postas a circular, constitui amplo recurso nas
Memórias, numa atmosfera de incertezas como são as deste tempo
em Portugal.
Afinal, evidenciara-se logo no primeiro prefácio que :
A mentira, o boato, o que se diz ao ouvido, o que se deturpa, e que
tanta força tem, a meada de ódio, de ambição e de interesses, que não
cabe na história com H grande, tem o seu lugar num livro como este
de memórias despretensiosas.
(Brandão, 1998 :38-39)

Todos os dias corre um boato entre os finais da Monarquia
e o princípio da República e ele é tão célere como os próprios
acontecimentos :
A atmosfera é eléctrica. – Isto não pode ser! isto não pode ser! – ouve-se
a cada passo. Toda a gente espera acontecimentos. O boato corre de
ouvido para ouvido, diz-se por aí que vários oficiais se reúnem no
Arco do Bandeira.
(Brandão, 1998 :141)

Eis o boato e a necessidade do seu desmentido institucionalizado,
tal como o prova um edital de 9 de Outubro de 1910, emanado do
Governador Civil de Lisboa, F. Eusébio Leão, onde podemos ler :
“ Previne-se o público contra boatos malévolos sobre a existência de
frades em casas particulares. ” (Brandão, 1998 : 59)
É também o retrato desta atmosfera, afinal, aquilo que importa ao
memorialista que já desde o primeiro prefácio referia a importância
das páginas que escreve, as do lixo da História, para a recriação de uma
época.
Inumeráveis são as figuras conhecidas e menos conhecidas que
concorrem para o estabelecimento desta ambiência. A começar por
aquelas que se individualizam no capítulo intitulado “ Sociedade
Elegante ” (Brandão, 1998 : 219 – 231) - mescla nascida da antiga
nobreza, lembrada nos grandes nomes que ainda no reinado de D.
Luís mantinham todo o seu esplendor, a que se juntam agora alguns
novos-ricos e aqueles a quem se chamam os ‘fidalgotes’.
O memorialista observa os costumes, cita os nomes das senhoras
e os atributos com que chegam às páginas sociais do Dia e do Diário
Nacional. Retrata o ambiente em S. Carlos e em Cascais, desfila intrigas
e amores proibidos, põe a nu uma sociedade na qual uns teimam
em ascender e outros se esforçam por não decair ainda mais. “ Não
havia dinheiro! não havia dinheiro! Descaiam muito os fidalgos, mas
obstinavam-se sempre em parecer. ” (Brandão, 1998 :30)
Mas, por entre a sociedade, aqueles a quem Raul Brandão confere
verdadeiro destaque são o grupo constituído pelos jornalistas, escritores
e artistas. Logo após o prefácio, surge o capítulo com que abre o primeiro
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volume, intitulado “ Algumas Figuras ” (Brandão, 1998 : 41-89) ao
longo do qual vão desfilando os nomes de jornalistas e escritores como
os de D. João da Câmara, Marcelino Mesquita, Bulhão Pato, Fialho de
Almeida, Gomes Leal ou Guerra Junqueiro, além dos de Columbano
ou de Rafael Bordalo Pinheiro, captados em instantes de convívio, em
ditos jocosos, em momentos íntimos e mundanos, na sua generosidade
e grandeza, nas pequenas misérias do viver quotidiano.
Constante no retrato de quase todos,é o traço emblemático da figura
ou da expressão fisionómica, do comportamento, da indumentária
susceptível de se converter em elemento de identificação inequívoca.
São as barbas de Guerra Junqueiro; D. João da Câmara, “ olhando
por cima das lunetas, e falando baixinho ” (Brandão, 1998 : 109);
o chapéu alto de Gomes Leal, Fialho, “ intratável e pobre ”, “ um
príncipe de gabinardo ” (Brandão, 1998 : 66); a própria caricatura
em que se converte o rosto de Rafael Bordalo Pinheiro quando
caricaturiza os outros, ou Columbano, em cujas palavras colhemos
os traços do retratado. Algumas destas figuras hão-de voltar a outros
volumes. No segundo, nomeadamente, em que a Guerra Junqueiro
surgem dedicadas várias páginas, as do capítulo chamado Os últimos
Dias de Junqueiro, onde em traços desenvolvidos se expande o retrato
do sonhador, do satirista, do poeta, do diplomata, de interpelador do
Universo, até ao seu último instante de vida, em 1923, coincidente
com a datação do registo nas Memórias.
A admiração pelo poeta é explicada, entre outros motivos, no passo
seguinte :
O Antero estava muito alto, o Oliveira Martins distante e o Eça era
irónico. Junqueiro viveu connosco.Todos assistimos à sua vida, em todas
as fases; conhecemos-lhe todas as suas aspirações. Soubemos quando
quis ser santo e assistimos às suas partidas para a Barca de Alva, com
sacos de sulfato. Distribuiu por todos nós uma parte do seu prodigioso
sonho. Nunca se isolou. Podia-nos ter desdenhado. Nenhum de nós
estava à altura do seu génio, nem mesmo da sua bondade. Nunca o
fez. Ao contrário, teve para todos, até para os mais humildes, uma boa
palavra, um conselho, um prefácio, duas frases amigas.Todos fomos seus
camaradas.
(Brandão, 1999 : 195)

No volume III, é a vez de Columbano ser evocado de forma
impressiva na sua pobreza e genialidade, a lutar a todo o custo para
evitar que a sua obra saia de Portugal; ou Fialho de Almeida, cuja
lembrança se revisita na casa natal em Cuba.
O texto não datado com que se encerram as Memórias intitula-se o
“ Sangue ” Nele se recorda a figura de Sampaio Bruno e como a ele
se juntavam vários rapazes, incluindo o próprio narrador, ouvindo-o
dissertar sobre o universo, os filósofos e a política. Discorrendo sobre
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as causas da decadência da Nação, dizia ele : “ Escusam de procurar...
a nossa ruína não vem dos políticos nem do regime. Mudaremos o
regime e ficaremos na mesma. O mal é mais profundo – o mal é da
raça. ” (Brandão, 2000 : 205)
Contrariando a já distante afirmação que fizera no prefácio
ao primeiro volume, de não explicar nada, o narrador envereda
ao longo de todo o capítulo por uma extensa reflexão de carácter
histórico-filosófico e antropológico para, face à irremediabilidade da
mescla em que se converteu o sangue lusitano, concluir que apenas o
governo das elites perdidas no areal africano em Alcácer-Quibir poderá
evitar a decadência. “ Não élites que nos subjuguem – mas elites que
nos conduzam para a beleza e para a justiça... ”(Brandão, 2000 : 215).
A mensagem última das Memórias é, pois, a de que o povo português
precisa apenas de quem o ajude a encontrar um caminho.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
BRANDÃO, Raul, Memórias (edição de José Carlos Seabra Pereira), Tomo I, Lisboa :
Relógio de Água Editores, 1998.
_______________, Memórias (edição de José Carlos Seabra Pereira), Tomo II, Lisboa :
Relógio de Água Editores, 1999.
______________, Memórias (edição de José Carlos Seabra Pereira), Tomo III, Lisboa :
Relógio de Água Editores, 2000.
LEJEUNE, Philippe, Le Pacte Autobiographique, Paris : Éditions du Seuil, 1996 (1975).
RICŒUR, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : Éditions du Seuil, 2000.

68

Patrícia da Silva Cardoso

I.4.

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E COLETIVA
EM ANTÓNIO PATRÍCIO
responsabilité individuelle et collective
chez antónio patrício

Patrícia da Silva Cardoso

*

On souligne souvent le caractère emblématique d’O Fim
d’António Patrício dans la représentation de la crise politique portugaise – rendue
encore plus dramatique par l’Ultimatum - qui conduira à l’instauration de la
République. Il s’agit d’une œuvre où l’atmosphère symboliste créée par l’auteur
ne se borne pas à renvoyer le lecteur vers une forme d’expérience subjective, supra
historique - centrale lorsqu’il s’agit de cette tendance esthétique – mais surtout à
mettre à jour la lente agonie du régime monarchique au Portugal. Plutôt qu’à la
description de cette crise et de cette agonie, António Patrício préfère s’intéresser
au rôle joué dans ce processus par la monarchie et par la communauté nationale.
L’objectif de cette communication est de constater comment António Patrício
développe cette réflexion dans deux de ses œuvres théâtrales : Pedro o Cru
et Dinis e Isabel.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : António Patrício, O Fim, Pedro o Cru
............................................................................

A historiografia literária, como de resto a história enquanto
disciplina, obedecendo a um princípio científico, concentra-se muitas
vezes na catalogação de fatos e nomes, num esforço de ligação entre uns
e outros, que acaba por configurar um problema para o estudioso que,
diante de um determinado objeto, percebe que para compreendê-lo
em sua complexidade é preciso ultrapassar os limites de tal catalogação.
Como bem lembrava Joel Serrão, através de uma comparação que
ressalta os possíveis exageros a que se arrisca quem se restringe ao
modelo catalográfico, “ a história […] não apresenta quaisquer relações
com a filatelia : não é colecionação de raridades para matar o tédio do
tempo escorrendo sem norte ” (Serrão, 1983 : 49).
Por outro lado, pensando no princípio em torno do qual se
organiza o conceito de escolas literárias, a inscrição de um autor em
*
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um determinado grupo com características bem definidas pode ser
um bom ponto de partida para uma reflexão interessada em articular
os traços comuns entre a obra e a corrente estética a que se filiou –
que é muitas vezes o traço que o associa ao contexto em que se deu
sua produção – e aquilo que nele há de marca pessoal, seu modo
específico de ler a arte e o mundo em que ela aparece. Exemplo
perfeito da importância da articulação entre traços gerais e particulares
é António Patrício. Sua prática literária, consensualmente associada ao
simbolismo, quase naturalmente encaminha a atenção do leitor para
o que nela há não de repetição de procedimentos, a marca de escola,
mas de diálogo com aquela corrente estética.
A título de exemplo, podemos lembrar a Introdução a Serão
inquieto e poemas reunidos, de 2000, com que se abre a publicação
do autor no Brasil. Orientada pela imagem das afinidades eletivas,
para Alexei Bueno, que assina a apresentação, a leitura da obra de
Patrício seria “ um exercício de distanciamentos e aproximações
entre sensibilidades de uma mesma ascendência ” (Bueno, 2000 :
11) ao mesmo tempo que revelaria que “ o que existe em António
Patrício, de inegavelmente próximo de certas posturas decadentistas,
saudosistas, simbolistas ou pós-simbolistas de seus contemporâneos,
nunca deixa de ter uma marca pessoal que o distingue claramente ”
(Bueno, 2000 : 9).
Imagem-síntese da prática discursiva patriciana é, então, sob o
signo das afinidades eletivas que se fará a reflexão que agora se inicia,
para a qual aquele princípio de catalogação interessará na medida em
que serve de ponto de partida : do universo de referências simbolistas-decadentistas, o lado mais iluminado pelas leituras críticas de
sua obra, pela via das afinidades eletivas chega-se a um lado menos
explorado, em que se estabelece o diálogo entre esta “ tendência
simbólica, que abstrai as personagens de um quadro realista, […]
transmitida numa linguagem poética, estilizada e artificiosa ” (Rosa,
2003 : 67), e um exercício de reflexão que se fez à volta de um
“quadro realista”, se considerarmos como tal a história portuguesa.
Refiro-me a Oliveira Martins e sua vigorosa interpretação da origem
e do destino de Portugal, também ele um excelente exemplo quando
se trata de considerar os problemas provocados pelo excesso de zelo
catalográfico, que levou muitos de seus críticos a desqualificar sua
obra por falta de adequação ao padrão historiográfico e outros a
verem em seu modo de escrever a História um elemento que acabou
por transformá-la em outra coisa : “ a narrativa histórica de Oliveira
Martins é sui generis porque foi escrita como arte a fim de cativar a
imaginação do leitor ” (Ponte, 1998 : 11).
Mas, para além desta especificidade, ou por causa dela, a obra de
Oliveira Martins alcançou uma importância que o transformou em
uma figura incontornável :
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Martins foi talvez o pensador português do século XIX que maior
influência exerceu sobre o século seguinte – como a historiografia
das últimas décadas tem vindo a revelar/construir. As suas teses e a
sua praxis contribuíram poderosamente para a definição de sucessivos
projetos de regeneração social (e respectiva engenharia), para a
definição dos cânones da disciplina historiográfica e para a equação
histórica do passado e da identidade nacionais. A sua influência não
se exerceu porém ao modo de um Herculano, um Antero ou um
Eça, que foram mais vezes escutados e reverenciados do que discutidos
e rejeitados. Martins jamais conheceu o consenso atingido por essas
figuras, antes polarizou continuamente as opiniões. A sua influência
é portanto dual : se muitas coisas, que emergiram depois, o erigiram
em referência fundadora, muitas outras alimentaram-se de uma reação
contra ele.
(Maurício, 2005 :14)

Através destas observações apresenta-se, em linhas gerais, a
especificidade da praxis martiniana1.Tendo em vista o alcance de sua
obra, à partida não surpreende que se possam estabelecer vínculos
entre o tratamento reservado por Martins à história portuguesa e a
leitura dessa mesma história a que se entrega António Patrício em seus
textos teatrais. Assim é que em seu minucioso estudo sobre o teatro do
autor portuense, Armando Nascimento Rosa associa O Fim à Pátria
de Guerra Junqueiro para identificá-los como “ [...] diferentemente
tocados pelo diagnóstico contundente de Antero de Quental no
seu corajoso ensaio-conferência – Causas da decadência […] – e pela
diacronia disfórica que se respira na História de Portugal (1879) de
Oliveira Martins ” (Rosa, 2003 : 84).
Restringindo-se à observação da ligação entre a obra do historiador
e a do dramaturgo ao aproveitamento pelo segundo da “ diacronia
disfórica ”, sinônimo do pessimismo com que se costuma identificar a
interpretação martiniana de Portugal, ela será insuficiente para que se
defina aquela afinidade eletiva. Dada a característica da historiografia
martiniana, de que sua “ influência dual ” é um forte indicativo, é
possível dizer que o desafio interpretativo que ele lança na História
de Portugal não se fixa no jogo entre a identificação da decadência
nacional e o consequente pessimismo que ela provoca. Não é a lucidez
cínica, como depois praticada por Álvaro de Campos, que interessa ao
historiador. Assumindo-se que a “ influência dual ” seja o resultado
de uma proposta de mobilização reflexiva voltada por sua vez para
uma mobilização efetiva da coletividade, que repele a concordância
imediata sob pena de ela comprometer a reflexão desimpedida, as peças
de António Patrício podem ser vistas como tentativas de atingir-se o
1

Para um detalhamento das considerações acerca da prática historiográfica martiniana veja-se meu artigo “ Verdade na representação. O imaginário na historiografia
de Oliveira Martins ” (Cardoso, 2008).
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objetivo anunciado por Martins em sua História : “ [...] conhecer-se a
si próprio foi, desde a mais remota Antiguidade, a principal condição
da virtude ” (Martins, 1951, v. 1 :16).
Com esta referência às palavras de pórtico do oráculo de Delfos, com
que encerra a Advertência, Martins dá-nos o norte para a compreensão
do que se seguirá. Se nos lembrarmos que a recomendação do
oráculo é ao mesmo tempo desafio e alerta, a indicar a dificuldade,
ou impossibilidade, de concretização do proposto, de saída podemos
imaginar que o conhecimento que nos será desvelado acerca da
história nacional tem a marca da provisoriedade e da parcialidade.
Não sendo, portanto, o pessimismo o ponto de chegada desse processo
de auto-conhecimento – que, de resto, sequer contempla um ponto
de chegada, se considerarmos o caráter infinito do “ conhecer-se a
si mesmo ” – o que lemos, principalmente em O Fim e Pedro o Cru,
não será uma transposição para o texto teatral da leitura martiniana
pessimista, mas o estabelecimento de um diálogo, em que se sente a
mobilização reflexiva em todo seu vigor.
Estreitando os laços entre o historiador e o dramaturgo, há a
percepção de que tal mobilização reflexiva faz-se sempre a partir da
esfera íntima, que por mais que o objetivo final seja ponderar sobre os
caminhos percorridos pelas sociedades humanas e seu funcionamento
é no campo da subjetividade que se encontra o ponto de partida para
a investigação mais ampla do homem, seja ela filosófica, literária ou
historiográfica. A esse respeito, importa mencionar a caracterização de
Dinis e Isabel como tragédia íntima, em torno da qual Patrício organiza
sua concepção dramática. Na mesma direção vai Oliveira Martins em
sua História de Portugal que, no dizer de António José Saraiva,
Tem também um caráter único que nós só podemos definir dizendo,
paradoxalmente, que é uma obra de introspecção. É difícil explicar o
que é o retrato introspectivo de uma nação, mas só dessa maneira
podemos caracterizar essa obra singular que é a História de Portugal de
Oliveira Martins. Ele entendeu que a realidade se processa de dentro
para fora, da semente para a flor, ao passo que os historiadores comuns,
julgando-se cientistas, procedem de fora para dentro, como é habitual
na análise científica, mas afastando-se cada vez mais daquilo que
pretendem explicar.
(Saraiva, 1996 : 111)

Identificada a presença da afinidade, o passo seguinte é apontar os
termos em que ela se apresenta. Para tanto, é preciso considerar mais
um aspecto da prática historiográfica de Oliveira Martins, definida pela
apropriação de um outro elemento do universo clássico, que o ligará
ainda mais a António Patrício : o tratamento trágico que ele reserva a
seu texto, pautado, em primeiro lugar, na ideia de que a tragédia clássica
tinha justamente a função de agente mobilizador da coletividade e, em
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segundo lugar, no princípio da ambiguidade que presidiria a escrita
trágica. Concentrada sua História na discussão acerca do papel dos reis
no destino coletivo, observa-se um dos modos de operar o trágico
através da caracterização dos governantes, no sentido de precisar-se o
grau de responsabilidade de cada uma das partes naquele destino. Mas
a precisão perde-se diante de problema :
Qual é, enfim, o lugar desse homem num universo social, natural,
divino, ambíguo, dilacerado por contradições, onde nenhuma regra
aparece como definitivamente estabelecida? […] Onde a justiça, no
próprio decorrer da ação, se desloca, gira sobre si mesma e se transforma
em seu contrário?
(Vernant et Vidal-Naquet, 1977 : 19)

Sem abdicar de sua convicção acerca da função moral da história,
Oliveira Martins assume a dificuldade em se definir o que é bom ou
mau, o que é justo ou injusto, explorando ao máximo as contradições
e ambiguidades dos homens do passado, fossem eles governantes
ou súditos, e mergulhando com seu leitor em cenários dominados
pela indefinição moral. Ilustrativa dessa estratégia é a atribuição de
um valor positivo ou negativo à loucura com que o historiador
identifica muitos reis, o que serve para revestir seu caráter e suas ações
de uma ambiguidade que mantém o leitor a uma distância segura de
problemáticas idealizações2. Assim, a estrutura trágica na qual inscreve
seu discurso poderá auxiliar, se não na solução do grande impasse,
ao menos a que os envolvidos não se sintam desmotivados em sua
busca pelo autoconhecimento, aceitando a insatisfação como parte do
processo. Afinal,
A tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social
que […] a cidade coloca ao lado de seus órgãos políticos e judiciários.
[…] Mas, se a tragédia aparece assim, mais que outro gênero qualquer,
enraizada na realidade social, isso não significa que seja um reflexo
dela. Não reflete essa realidade, questiona-a.Apresentando-a dilacerada,
dividida contra ela própria, torna-a inteira problemática. […] Uma
vez apresentadas as questões, para a consciência trágica não mais
existe resposta que possa satisfazê-la plenamente e ponha fim à sua
interrogação.
(Vernant et Vidal-Naquet, 1977, p. 20)
2

Aprofundo a caracterização da loucura ambígua em Oliveira Martins no artigo
“Verdade na representação. O imaginário na historiografia de Oliveira Martins”,
acima citado. Para uma referência pontual à presença de uma loucura ambígua em
Oliveira Martins, matricial, já que serviria de referência para as representações da
coletividade portuguesa encontradas em Junqueiro e Pessoa, veja-se “De Junqueiro
a Pessoa” : “ Não é só a problemática e a temática de Mensagem que é incompreensível sem o fio mítico que a liga a Pátria, onde, sob a caução de Oliveira Martins,
pela primeira vez se assimila a nossa aventura colectiva à de uma ambígua loucura ”
(Lourenço, 1993 : 115).
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Não é à toa, então, que o livro termine com o autor a perguntar-se
e a interpelar seus leitores em forma de desafio :
Continua ainda a decomposição nacional, apenas interrompida de um
modo aparente pelas ideias revolucionárias e pela restauração das forças
económicas fomentadas pelo utilitarismo universal? Ou presenciamos
um fenómeno de obscura reconstituição; e sob a nossa indecisa
fisionomia nacional, sob a nossa mudez patriótica, sob a desesperança
que por toda parte ri ou geme, crepitará latente e ignota a chama de
um pensamento indefinido ainda?
(Martins, 1951, v. 2 : 326)

O parágrafo abre-se com a referência à decadência – a
“ decomposição nacional ” – à qual se opõe a reconstituição, dois pólos
entre os quais a indecisa fisionomia nacional deverá definir-se. Escolha
complexa, principalmente se se considerar a visita ao passado nacional
empreendida na História, em que a cordialidade passou longe do
cicerone : “ Depois da casa arrombada, tranca na porta ” – a expressão
do imaginário popular sinteticamente ajuda-nos a entender que a
visita capitaneada por Martins equivale àquele irreversível arrombar da
“ casa ”. Longe da glorificação dos antepassados, e igualmente afastada
da lucidez cínica que se desdobra facilmente em um dar-de-ombros
olímpico, esta História é um exercício trágico. A imagem da sociedade
portuguesa é ali apresentada “ dilacerada, dividida contra ela própria ”,
tornando-se “ inteira problemática ”. Daí em seu desfecho ser
impossível definir-se a face dessa coletividade, que tem diante de si a
opção entre a decadência e a reconstituição.
A recusa do autor em oferecer uma definição ao seu leitor equivale
a uma atribuição de responsabilidade – não propriamente a de optar
por uma das duas fisionomias, mas sim a de levar adiante o princípio
do conhecer-se a si mesmo. É essa a responsabilidade que António
Patrício assumirá com grande empenho. Nas três peças em que se
voltará para a temática histórica, será para lidar com essa carga de
tragicidade, aprofundando-a. Seu leitor será confrontado com as duas
possibilidades “ fisionômicas ” em obras que se ocuparão de discutir o
grau de envolvimento do corpo coletivo na composição final do perfil
identitário nacional.
Na primeira delas, O Fim (1909), frequentemente lembrada
como uma representação premonitória da queda da monarquia, que
aconteceria no ano seguinte a sua publicação, o cenário em que
decorre a ação, que se passa na contemporaneidade, evoca o contexto
do Ultimatum de 1890, ligando-se assim a turbulência do presente
àquele momento do passado em que se evidenciou a dificuldade de
se caracterizar univocamente a fisionomia nacional. Naquela altura, a
reação violenta da população à presença da esquadra inglesa na barra
do Tejo fez com que críticos como Eça de Queiroz manifestassem a
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surpresa própria de quem estava afeito à ideia de que era a decadência
pela falta de mobilidade coletiva que definia o perfil português.
Atordoado com a “ [...] barafunda sentimental e verbosa, em que
o estudante de liceu e o negociante de retalho me parecem tomar de
repente o comando do velho Galeão Português ”, escrevia ao amigo
Oliveira Martins pedindo que dissesse o que devia pensar de toda
aquela agitação popular : “ esta carta é sobretudo para que me digas o
que devo pensar, e em três ou quatro traços me dês a real realidade das
coisas, como diz o nosso Fradique ” (Queiroz e Martins, 1995 : 100).
Naquele momento, a indefinição caracterizada por Oliveira Martins
em 1879 materializava-se diante dos que testemunhavam, atônitos, a
disposição da população para reagir às pressões estrangeiras. Em O Fim
recupera-se aquele ambiente criado à volta do Ultimatum como um
todo : de um lado, no paço, um misto de apatia e loucura, de outro, nas
ruas, a feérica atividade popular, em que a disposição para conter os
invasores resulta inútil porque desorganizada. O uso de uma situação
histórica anterior para compor o cenário da crise no presente retoma
ficcionalmente a relação, historiograficamente registrada, entre a crise
de 1890 e o regicídio de 1908, numa sobreposição de tempos que
condensa em um único núcleo dramático aquilo que originalmente
estendeu-se por quase vinte anos. Há, portanto, um embaralhamento
da história de modo que a indefinição seja sentida em todos os níveis.
É essa a atmosfera que predomina na peça desde a primeira rubrica
do texto, em que se faz referência às armas reais estampadas num dossel
do Paço Velho : “ tão complexas de signos heráldicos, que é impossível,
mesmo a um erudito, decifrá-las ” (Patrício, 1982 :13).A impossibilidade
de decifração é simbólica da perda de sentido – e de razão, literalmente
falando, já que é a loucura que domina o lugar – que acompanha a
perda do poder. O fato de não mais ser possível atribuir sentido ao
signo heráldico relaciona-se também a uma espécie de turvamento
na identidade ali representada : à fratura do poder real corresponde a
fratura da identidade coletiva. A loucura – da rainha-avó, do duque, do
povo – que separa cada um em sua obsessão, compromete a necessária
composição de forças para a superação da crise. Lúcidos, apenas o
Ministro e a Aia. No diálogo entre eles, a imagem da derrocada :
O Ministro : […] Vão dar-nos mesmo um parlamento… Só
não existimos… De resto, um parlamento póstumo… comícios
póstumos… Como até aqui, afinal… Como até aqui…
A Aia : É horrível. Mas há homens como o senhor…Que resultou
do seu esforço? O seu livro? Foi um grande sucesso, não é verdade?
O Ministro, com uma ironia dolorosa : Um grande sucesso, acharam-no
bem escrito… Quanto ao meu esforço… Da primeira vez que fui
ministro, puseram-me fora; da segunda, pensaram que não valia
a pena…
(Patrício, 1982 :26)
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O primeiro ponto a observar é a referência à intervenção intelectual
do ministro, através do livro de sucesso que em nada teria contribuído
para evitar-se a crise ou superá-la. É tentador imaginar, por trás do
personagem teatral, a figura de alguém como Oliveira Martins, também
ele Ministro, também ele autor de um livro de sucesso... Se é válida tal
identificação, pode-se dizer que, para Patrício, sua dedicação à causa
nacional teria sido vã, já que o bom acolhimento de sua obra estaria
restrito ao reconhecimento pelo público de uma qualidade estilística.
Arriscando-se nessa identificação, não é difícil chegar à hipótese de
que O Fim seria então o modo de Patrício indicar seu posicionamento
relativamente à mensagem contida na obra de Oliveira Martins.
De todo modo, sem que seja necessária essa identificação, sua
resposta à interpelação martiniana estaria baseada no trecho da
História de Portugal que maior polémica causou entre os críticos, que
corresponde à interpretação da constituição da crença sebastianista, ali
sintetizada como “ a prova póstuma da nacionalidade ” (Martins, 1951,
v. 2 : 90), que refletiria a abdicação coletiva da história : “Portugal
renegava, por um mito, a realidade; morria para a história, desfeito num
sonho; envolvia-se, para entrar no sepulcro, na mortalha de uma espera
messiânica” (Martins, 1951, v. 2 : 93).
No contexto da peça, a força da expressão “ prova póstuma da
nacionalidade ” é questionada quando vemos o Ministro a dizer que
depois da invasão o que se tem é justamente um reino póstumo. A
diferença entre uma situação e outra é que em Oliveira Martins há um
traço positivo na morte da coletividade, por um lado porque se trata de
uma escolha e não de uma imposição, e por outro porque representa
a substituição da realidade histórica pelo mito, demonstração de um
peculiar esforço coletivo. Aquela seria, então, uma morte com direito a
ressurreição, enquanto neste momento da peça de Patrício descreve-se
a perda da soberania como uma morte definitiva, sem direito a messias.
Daí o Ministro dizer que “ as nossas palavras agora são inúteis como
um necrológio ” (Patrício, 1982 : 27).
A diferença de perspectivas deve-se a isto : se para Oliveira Martins
se tratava de uma sucessão de episódios que, bem estudados, levariam
à superação de todos os obstáculos, tem-se em O Fim como que a
transformação de toda a história nacional num único episódio. No jogo
de realidades, que se sobrepõem, aproximam-se e se afastam, criado por
Patrício, descreve-se o esgotamento pela repetição das experiências :
1580, 1890, 1908, nenhum daqueles momentos de crise serviu para
provar que “ na sabedoria ou na loucura, nos erros e nos acertos dos
indivíduos que foram, há um exemplo excelente. Na sabedoria ou na
loucura dos atos políticos e administrativos passados há um meio de
prevenir e encaminhar a direção dos atos futuros ” (Martins, 1951, v.
1, p. 16). Num contraste trágico com a confiança demonstrada pelo
historiador, cabem ao Ministro as amargas palavras : “ não queremos
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acreditar, não podemos acreditar [no fim]. (com sarcasmo) Foi o nosso
maior vício, a esperança ” (Patrício 1982 : 25).
Entretanto, conforme a peça avança e aparece o Desconhecido, é
outro o panorama que se descortina, sugerindo-se que o problema não
é a irreversibilidade da crise, mas a distância que separa os governantes e
o povo. As notícias da rendição aos credores estrangeiros transmitidas à
Aia pelo Ministro davam conta do que se passara no nível das altas esferas
políticas, sendo as reações coletivas completamente desconsideradas
por ele. Quando a Aia pergunta pela reação popular, o ministro, com
sarcasmo, responde : “um povo talhado para o heroísmo… veio depois o
fado. Agora um fado sem guitarras : os comícios…” (Patrício 1982 : 27).
A Aia : Não é verdade, que havia uma agitação, um movimento?...
E os homens de talento e de energia? Estancaram-se então todas as
fontes…
O Ministro : Um ou outro de valor vive isolado, com a sua ração de
desprezo e de impotência. Partiram os remos das mãos de muitos que
quiseram lutar contra a maré. De quando em quando, no povo, um ou
outro gesto, como de alguém que está para despertar, mas acaba por
voltar para o outro lado… Maré podre.
(Patrício,1982 : 27)

Insinua-se nas falas do Ministro aquela lucidez que mal disfarça
a acomodação. Depois de uma noite em que os habitantes do paço
sofrem as consequências daquele despertar que o Ministro considerava
pífio, aparece o Desconhecido, a descrever uma situação que contrasta
vivamente com aquela descrita anteriormente.
O Desconhecido, com um fervor que se domina : ninguém saberá nunca.
Foi este milagre : raízes milenárias de uma Árvore que há séculos
não floria ingurgitaram-se de seiva num segundo […] que a Árvore
floresceu em pleno Inverno. […] Foi a Primavera trágica de um povo
que hibernava há séculos, marasmado.
(Patrício, 1982 : 45)

O Desconhecido atribui à ação dos comícios e, mais do que isso, à
entrada na cidade das esquadras estrangeiras, a mudança que se opera
no povo.
Dormiam, estavam ainda anestesiados… Certo, sabiam tudo… mas
com uma certeza vaga de sonâmbulos, uma esperança de superstição,
puerilíssima, espécie de sebastianismo tateante… Era certo, era
infalível… e ninguém, ninguém acreditava! Contudo ao entrar,
na inquietação da tarde, a multidão em preamar cobriu o cais…
[…] Ressuscitou o grande Lázaro da Raça! Dormia há séculos,
desde que num areal de África se perdera um rei adolescente…
(Patrício, 1982 : 46)
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A descrição segue até o ponto em que se informa a fuga dos invasores,
“ alucinados, com terror desta terra de loucura, em que a vertigem de
um povo desgraçado contagiara as pedras, insurgindo-as… ” e a vitória,
a que se chegou tendo D. Sebastião como inspirador. Considerando-se
o relato do Desconhecido, é preciso concordar com o Ministro : note-se
que esta reviravolta surpreendente só é possível porque, havendo
um conteúdo sebastianista qualquer na disposição para enfrentar os
inimigos, ela não é orientada pela esperança – nada tem de passiva – e
sim pela ação.
Outro importante contraste se observa entre o vigor contagiante
com que o Desconhecido narra os acontecimentos e os comentários da
Aia sobre a reação daqueles que estavam no paço, todos assustados por
não saberem o que estava por trás do tumulto de que eles só recebiam
os estilhaços. A propósito de um mesmo fato, duas experiências tão
diferentes servem para marcar em definitivo a distância que separa os
dois mundos e o leitor, que acompanhou as marchas e contramarchas
dessa desesperada aventura, ao mesmo tempo em que se vê instado
a refletir sobre os sentidos dessa divergência, fica a se perguntar o
que vem fazer esse Desconhecido, tão cheio de disposição, num paço
assombrado pela paralisia – afinal, nada da inesperada reação popular
que o anima saiu dali.
Mantendo-se a tensão trágica até o fim, nesse personagem
convivem forças antagônicas que, paradoxalmente, é difícil separar :
de um lado há o visionarismo do herói, que desconhece o medo, o
perigo e, principalmente, a prudência – bem diferente do que vemos
no Ministro. A força do povo que, mesmo sem organização formal,
expulsa os invasores, o contagia e o transforma em porta-voz de um
novo tempo. Mas sua insistência em ver a rainha faz-nos desconfiar
de que o oportunismo se esconda sob a capa do herói e nesse novo
tempo que ele confiantemente anuncia tudo mude para permanecer
igual. Soma-se a esta ambiguidade perturbadora que emana do
Desconhecido – não há, aliás, nome mais apropriado para um tipo
como este – uma outra, que diz respeito ao modo como se deve lidar
com a crise que desde o início da ação apenas se agravou.
A Aia, com desespero : […] Isto é de endoidecer. De um lado uma
esperança absurda, do outro uma visão de manicômio… (Pondo-se em
frente dele) Não é evidente para si, não é evidente que ainda mesmo que
se realizasse o impossível de evitar o desembarque das esquadras, outras
viriam, mais, até esmagar-nos?... Quem exige um suicídio coletivo, um
heroísmo monstruoso e inútil?
O Desconhecido : A lógica da Raça. É Inevitável. (Patrício, 1982 : 52)

Neste ponto, estamos diante de uma problemática muito próxima
daquela com que se encerra a História de Portugal. A pergunta se repete :
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que ‘fisionomia escolher?’ A ‘esperança absurda’, que aponta para uma
‘reconstituição’, ou a aceitação da decadência com a internação no
manicômio? O fato é que as ponderações da Aia não restringem o
problema àquela escolha fisionômica, avançando em outros campos, já que
para escolher será preciso antes definir-se a legitimidade de lutas como
as que se fazem em defesa da independência nacional e da soberania. O
quadro complica-se com a resposta do Desconhecido, que contrasta com
a insegurança que se desprende da pergunta da Aia. A secura com que ele
indica qual seja a escolha3 apenas traz à tona, mais uma vez, a desconfiança
do leitor, que é condenado a decidir sozinho, uma vez que o diálogo se
interrompe com o anúncio da chegada da rainha.
A última fala do Desconhecido, com a evocação do beija-mão do
cadáver de Inês de Castro no reinado de Pedro I, serve para aumentar,
pela última vez nesta peça, as camadas de sobreposição temporal
acima referidas, ampliando-se através dela a reflexão sobre a natureza
das relações entre governantes e coletividade. A fatalidade com que o
personagem havia revestido sua defesa da resistência ao invasor é agora
usada para explicar o beija-mão entre circense e fúnebre da rainha-avó.
Antes heróica, agora serve para justificar a existência da ‘corte póstuma’
que ele tem a sua frente.
Se, no início da peça, a condição de reino póstumo era determinada
pela cassação da soberania nacional por inimigos estrangeiros, agora
ela é produto da ação direta do rei, que ao fazer de um cadáver sua
rainha obrigou os súditos a transferirem-se para o reino da morte.
Pesada escolha a do rei, pesado destino o dos súditos. A referência
do Desconhecido implica uma intensificação, um acúmulo de
responsabilidades de ordem variada; os governantes de 1890/1908
sofrem de uma alienação que os afasta por completo do corpo coletivo
– daí a descrença do Ministro em uma possível reação popular aos
invasores. Já Pedro projeta sua obsessão em seus súditos, obrigando-os
a partilhá-la com ele.
Nos dois casos, obviamente, o tipo de relação que o rei mantém
com seu reino define o perfil coletivo. Em sua segunda obra, Pedro
o Cru, o dramaturgo aprofundará a discussão sobre a necessidade de
uma simbiose entre rei e reino, cara a Oliveira Martins, transferindo
os componentes que o historiador identifica como determinantes
para a longa crise que se inaugura com o desaparecimento do rei em
Alcácer Quibir para um contexto que ele aponta como referencial na
3

Este é mais um aspecto a partir do qual se observa o diálogo entre Patrício e
Oliveira Martins. Na História de Portugal, orientada pela ideia de patriotismo, Martins não deixa de observar a complexidade que subjaz a termos como raça e patriotismo.Ver Martins, 1951, v. 1, p. 28-29. A estratégia de Patrício, que opta por deixar
em aberto o que o Desconhecido entende por “ Raça ”, é um modo de chamar a
atenção do leitor para os sentidos – positivos e negativos – que tal termo assume
num contexto de crise como o que se descreve na peça.
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constituição da identidade nacional. Como veremos, a escolha temática
e o tratamento a ela reservado por Patrício põem em perspectiva a
baliza martiniana de 1578 como início da decadência portuguesa à
medida que põe em perspectiva a própria noção de decadência.
Se é possível identificar na História de Portugal um mote para Pedro
o cru ele se encontrará na imagem de Pedro como pai de seus súditos :
[…] D. Pedro é decerto o pai da família portuguesa. (…) O rei é o
grande juiz da família portuguesa : a sua vontade é lei, as suas sentenças
são oráculos.
[…] Era um democrata, um tirano à moda antiga, em cujo espírito
encarnara toda a brutalidade popular, por isso mesmo era adorado!
Os seus castigos terríveis, passando de boca em boca, faziam-lhe um
pedestal de força; e as suas contínuas folganças populares cimentavam
essa força com o amor íntimo que nos merece quem tem conosco a
irmandade de gostos. O povo via-se rei na pessoa de D. Pedro.
(Martins, 1951, v. 1 : 131 e 136)

Antes de qualquer comparação, é preciso dizer que a Oliveira
Martins interessa inscrever o comportamento de Pedro em um
contexto específico, evitando os julgamentos anacrônicos que venham
a prejudicar a compreensão das especificidades daquela sociedade.
Quanto a António Patrício, o que parece interessá-lo é a abertura do
texto de Martins para uma discussão sobre a concepção de justiça e
seus limites.
Dito isso, tomando-se aquele aspecto simbiótico que Martins
observa na relação entre Pedro e seus súditos, é muito fácil perceber a
ligação entre o registro historiográfico e o texto dramático, que se abre
justamente com a discussão sobre a condição de pai do reino assumida
por Pedro e sua prática da justiça. Nesse momento inicial, perturba a
simbiose um único dado : a desconfiança, comentada entre os pajens,
de que o rei persiga os assassinos de Inês, o que configuraria perjúrio,
uma vez que ele havia prometido ao pai, Afonso IV, que sendo coroado
não os perseguiria :
Segundo Pajem : El-Rei é pai. Todo o povo o diz. El-Rei é pai… Mas
já viste alguma vez que perdoasse?... A quem, vá, dize, a quem?...
Primeiro Pajem : El-Rei é bom, mas justiceiro.
Segundo Pajem : El-Rei é pai, mas duro no castigo.
[…]
Segundo Pajem : E acreditas que El-Rei, El-Rei que é assim com
grandes e pequenos, vá perdoar aos matadores de Inês de Castro,
daquela que ele amou como nenhuma?
(Patrício, 1982 : 63)

A desconfiança dos pajens é motivo para a insegurança que tende
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a crescer ao longo da peça, comprometendo o perfeito entendimento
entre as partes. Se pensarmos que desde o início da obra é da condição/
papel de Pedro que se trata – ele é rei, é pai, é carrasco, alternadamente
– e essa condição determina a manutenção da tranquilidade coletiva,
a partir do momento em que ele assume o perjúrio é como se
definitivamente abdicasse de seus papéis legítimos de rei e pai de
Portugal e os reassumisse no ‘outro reino’, deixando os portugueses à
sua própria sorte : “ Ergui a pedra do outro Paço… do meu lar… E
ainda com terra da cova, ainda contigo… voltei a Portugal… do outro
reino… ” ( Patrício, 1982 : 117).
Como se não bastasse este afastamento, como senhor daquele outro
reino ele sofre uma mudança de natureza, observada por seu escudeiro,
quando, como um lobo, crava os dentes no coração de Pêro Coelho. É
esse lobo que desenvolve uma saudade que o próprio identifica como
uma hiena, tão intensa que o transforma, também a ele, em hiena.Assim
o rei vai forçando a separação de seus súditos, em direção a um estado
selvagem, pré-civilizado. Entretanto, por sua forte ligação original – ele
é o pai – os súditos como que se sentem impelidos a segui-lo, mesmo
assustados e sem compartilharem a sedução pelo outro reino.
Assim, perpassa a ação a incerteza que dissemina a angústia dos
súditos acerca do papel desempenhado por Pedro. As dúvidas que
perturbam os dois pajens no início da peça alimentam a reflexão
proposta por Patrício. Dependerá da superação dessa dúvida a aceitação
da morta como rainha. Se na abertura da peça a desconfiança sobre
qual seja de fato esse papel é reforçada por só termos do rei a impressão
causada nos dois pajens, quando o vemos aplicar a justiça como quem
distribui uma prenda de quermesse – “ Quem quer justiça? ” ele grita
para o povo – e, mais tarde, quando dialoga com o Bispo da Guarda,
obrigando-o a perjurar acerca de seu casamento com Inês, o que se
vai delineando não é o perfil de quem aplica a justiça com autoridade
legítima, mas de quem sabe que ninguém se recusará a obedecer um
homem que ocupa a posição de rei.
Pedro : Vós, Bispo, […] Em Alcobaça, outra vez jurareis – repetindo
o juramento de Coimbra – que sendo eu infante e a meu pedido,
secretamente me casastes em Bragança, no dia que já bem vos não
recorda, com D. Inês de Castro, Rainha de Portugal. Jurareis aos Santos
Evangelhos.
O Bispo, empalidecendo : Jurarei ainda uma vez, senhor!?...
Pedro : Um juramento ou dois – vedes diferença? Eu jurei e juro-o
ainda, sem trair o coração da minha fé. E tu? A tua?
O Bispo : A minha fé?
Pedro : Nem a conheces bem. Estás hesitante. E não admira : muda,
muda muito.Tem a forma que lhe dão as mãos do medo. (Num tom seco
e imperioso) Em Alcobaça é esta, a que eu te disse.
O Bispo, sucumbido : Sois meu rei, senhor… (Patrício, 1982 : 122-123)
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No ambiente de terror generalizado que se vai instalando – não
se sabe, afinal, se esse rei é justo ou justiceiro e, portanto, não se tem
qualquer segurança quanto a seu comprometimento com o reino –
Pedro faz da aplicação da justiça a barganha maior que será a coroação
de uma morta como rainha. Agrava a situação o fato de a ressurreição
de Inês em que ele se empenha estar condicionada não à aplicação da
justiça, mas à vingança – pelo menos, é o que fica sugerido pelos passos
que ele dá : primeiro a prisão dos assassinos, sua morte e, só depois, o
desenterrar do cadáver.
Como se tudo isso ainda fosse insuficiente para a manutenção da
tensão própria do trágico, entre o rei ambiguamente justo/justiceiro
do início da peça e aquele que se revela claramente guiado pelo
interesse pessoal na conversa com o bispo, há aquele do diálogo com
Pêro Coelho, que explicita a dificuldade de se conhecer a verdade
acerca das ações humanas e, por extensão, sobre o que seja a justiça, não
como ideal a ser alcançado, mas enquanto prática.
Pêro Coelho : […] El rei vosso pai, meu senhor, fazia dó. Tinha medo
das sombras e do vento, até mesmo das folhas que pisava. Ele que no
Salado era de ferro, por duas ou três vezes quis voltar. Eu caminhava a
seu lado : ouvia-lhe os soluços muitas vezes. Era o dever, o seu dever
de rei, que o levava arrastos pela noite…
Pedro, num tom de pedra : Era o dever…
[…]
Pêro Coelho : […] foi mister, meu senhor, lembra-me de que amava a
minha terra… como ela [Inês] vos amava… ou vós a ela…
[…]
Pedro : […] Acaba. Estou a ouvir-te. (Vendo-o hesitante). Tinhas salvado
o reino… ela caíra…
Pêro Coelho : Nada mais. Ah, uma coisa ainda… Senti uma dor na
mão que tinha a espada. Fora o infante D. Dinis que ma mordera.
Lembrei-me dos meus filhos. Pobre infante… Tive vontade de chorar
e de beijá-lo.
Pedro arranca o azorrague bruscamente. Chicoteia-o na cara, como doido.
Pêro Coelho, ensandecido pela dor, mais perto dele : Continua, covarde!... É
o teu Salado… Da coroa de teu pai resta um chicote. Anda!...Té que a
boca te espume de luxúria… (Pára um segundo) Quem o serviu como
eu, vê-te com asco.Vá, continua… Nem sei que és mais. Farsante ou
carniceiro…
(Patrício 1982 : 91-93)

Significativamente, Coelho reserva suas últimas palavras para
qualificar ambiguamente o rei. Entre Pedro e Afonso, o mandante da
morte de Inês, reconhece uma diferença que vem somar-se às dúvidas
sobre sua atuação como juiz : ao contrário de seu filho, Afonso age
contra sua vontade pessoal na defesa do interesse coletivo. Se, por um
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lado, a cena do ‘julgamento’ de Coelho serve para reforçar a falta de
condições de Pedro para julgar objetivamente, por outro a justificativa
da defesa do reino perde a força quando se descrevem as circunstâncias
em que ela se garantiu : uma mulher em casa, sozinha e indefesa, cercada
pelos filhos pequenos, é surpreendida pelo rei que vem comandar
sua degola. É uma imagem mais próxima da emboscada do que da
aplicação da lei e não parece propriamente digna do herói do Salado.
Exemplos como este levam-nos a considerar que as atitudes
contraditórias de Pedro põem sob suspeita não apenas sua prática da
justiça, mas nossa capacidade de reconhecer a prática completamente
livre, desimpedida, da justiça como um todo. Num momento adiantado
da peça, vemos um velho, à espera da passagem do cortejo de Inês, a
identificar el-Rei novamente como pai, pois só um pai seria capaz de
operar aquele milagre – a infeliz sacrificada ressuscitaria pela piedade
divina e pela dedicação de Pedro à causa da justiça. Essa evocação
da imagem do pai reforça a busca pelo julgamento seguro, que, de
acordo com a peça, está sempre além de qualquer esforço humano
para atingi-lo. A tensão em torno do problema aumenta quando o
próprio rei se põe a discorrer sobre aquela mudança de natureza atrás
mencionada.
Pedro : […] que dizes tu, Bispo? Fazem-te frio aqueles uivos?... Era
melhor ouvi-los dum bom leito?...
O Bispo da Guarda : Eu, meu senhor?! Estou aqui cumprindo as vossas
ordens. Sois o meu rei…
Pedro, com um rir de sarcasmo doloroso : Sois meu rei! Cumpres as minhas
ordens!... Bem lembrado. Absolves-te assim de vires conosco. Não és
meu cúmplice : descansa. Ficas puro. Eu mandei; tu – que remédio!
– vens. Hé! Hé!... […] Tenho pena de ti, Bispo. Ao que tu tens de
obedecer, amigo!... (Ri outra vez) A mim – olha-me bem –a mim!
[…] A um rei coveiro…um milhafre de azorrague e coroa!... carrasco
e hiena…
( Patrício, 1982 : 138-139)

Ironizando a postura assumida pelo bispo na tentativa de preservar
sua inocência – objetivo que se vai revelando impossível, uma vez que
as ações individuais ligam-se obrigatoriamente às de outros indivíduos,
numa cadeia de responsabilidades assustadora – Pedro acaba por
lamentar a sorte daquele que tem que obedecer a um rei que agora
acumula funções e naturezas completamente diversas – é coveiro,
milhafre, carrasco e hiena. Assim distante de seu perfil original, aquele
que o tornava um com os súditos, abandona o chicote e pergunta
“ Que sei eu da Justiça? ”, para responder que ela é o olhar de Deus.
Este confronto com seu limite como juiz, a assunção de sua ignorância
sobre a justiça, se para os súditos representará a perda do vínculo com
seu rei, para ele próprio equivalerá a uma libertação. Para termos a
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medida de quão afastado está este Pedro daquele descrito por Oliveira
Martins é interessante recuperar a informação que se lê na História :
“ nunca abandonava o açoite : enrolado à cinta em viagem, tomava
dele, e por suas mãos castigava o facínora que no caminho lhe traziam ”
(Martins, 1951, v. 1 : 133).
Este novo rei de um outro reino, incansável nessa nova busca por se
incompatibilizar com o cargo de “ castigador rigoroso ”, dirige-se ao
corregedor e indaga sobre a natureza da justiça, obtendo como resposta
“ creio nela, como sempre ”. Nesse momento o rei lembra que essa é
a resposta própria do homem da lei, que é o corregedor, e é também
ele – com a diferença, acrescenta Pedro, que “ sou já outro. ”
Ao assumir sua mudança de natureza o rei marca a separação
definitiva de seus súditos. O reino português ficará para trás, sem pai
e sem juiz. Antes de fechar a porta que o levará ao outro reino, Pedro
ainda dirá : “ o olhar que mais vê e o olhar da vida – são um espelho
em face doutro espelho. Querer saber é um impossível triste ” (Patrício,
1982 : 141). A tensão trágica não se encerra aqui, antes se intensifica,
pois a revelação de uma verdade como esta, se o liberta enquanto
indivíduo, não o exime da sua responsabilidade de governante.
No que diz respeito ao contexto historiográfico de onde este
drama é extraído, a tensão trágica conseguida por Patrício incide
diretamente na imagem de perfeita e positiva união entre Pedro e o
povo na qual investe Oliveira Martins, que a utiliza para contrastar a
pujança da coletividade medieval – para a qual a simbiose rei-reino
seria determinante – com a lassidão da sociedade que se desenvolve
à volta dos descobrimentos. Em Pedro o Cru, Patrício destaca uma
mancha, uma sombra naquela fortaleza, que não serve para indicar,
como poderia supor um leitor apressado, que a decadência nacional
recuou até quase os limites da origem de Portugal. Não se trata,
absolutamente, de questionar o início da decadência, o que ocupa a
atenção do dramaturgo é a precariedade de um conceito como o de
justiça, em torno do qual se organizam as sociedades, não apenas aquela
que teve por governante o Pedro que abandonou seus “filhos” pelo
amor de uma morta. É, então, uma experiência reflexiva gratificante
observar como, tendo por mote um monarca português, o dramaturgo
leva adiante o exercício do trágico, e, envolvendo a sociedade que ele
governou, “apresentando-a dilacerada, dividida contra ela própria,
torna-a inteira problemática.”
Para o leitor que esteja seguindo este exercício em torno de uma
afinidade eletiva, é interessante deparar-se com uma afirmação como
esta, “ querer saber é um impossível triste ”, que soa como uma
resposta ao desafio de conhecer-se a si próprio lançado na História de
Portugal. Postas lado a lado neste momento em que se comemoram os
100 anos da República portuguesa elas servem de apoio àqueles que
concordem que “ o passado, que é irreversível, não possui interesse
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pelo fato de ser passado. Se o evocamos, se o reconstituímos […] é
para nos desembaraçarmos dele, esse interlocutor sempre renovado.
[…] O passado reelaboramo-lo com a perspectiva de agora; mas tal
reelaboração condiciona a subsequente visão que experienciamos do
nosso presente… ” (Serrão, 1983 : 48).
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I.5. gente singular DE MANUEL TEIXEIRA GOMES
- IMAGENS DE UM PAÍS
gente singular de Manuel teixeira goMes

- iMages d’un paYs
Ana Isabel Moniz

*

RÉSUMÉ :
Dans Gente Singular Manuel Teixeira Gomes, démocrate,
républicain et septième président de la République portugaise, élabore une critique
des valeurs et des comportements de la société bourgeoise et bigote de la région de
l’Algarve au XXe siècle en y décelant la déliquescence de la singularité du peuple
portugais.
Nous nous proposons de réfléchir sur la façon d’être de cette Gente Singular,
d’établir des liens entre le genre de la chronique et sa perception du présent en
mettant en évidence la caricature sociale qui dépasse les frontières de l’époque et
acquiert un sens actuel, à la lumière des valeurs humaines et esthétiques de l’œuvre
de Manuel Teixeira Gomes.
MOTS-CLEFS : Critique sociale, écriture, République
............................................................................

No ano em que se comemora o centenário da República, em
Portugal, e os cento e cinquenta anos do nascimento de Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão, em 1860, não poderíamos deixar de
lembrar aquele que foi o sétimo Presidente da República Portuguesa.
Político, escritor, viajante, Manuel Teixeira Gomes é, acima de tudo,
o homem que iria acompanhar a transição entre o século XIX e o
século XX. Partidário do Romantismo e do Naturalismo apenas pela
ideia de que o mundo pode ser apreendido de forma sensorial, não se
viria a ligar, contudo, a esses movimentos pelo caminho mais trilhado.
Aliás, considera-se, pela voz de Pedro Carneiro, o protagonista do conto
“ Gente Singular ”, sobre o qual centraremos a nossa atenção ao longo
deste trabalho, “ divorciado do romantismo, esse movimento febril e
doido através do qual, no entanto, parece indispensável que a alma passe
para aí largar, como se fosse em depurativo alambique, as suas escórias
e renascer restituída ao seu definitivo aspecto ” (Gomes, 1988 : 71).
*

Universidade da Madeira et Centro de Estudos Comparatistas
da Universidade de Lisboa (CEC), Portugal.
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Teixeira Gomes foi, ainda, o homem que fez com que a monárquica
e conservadora Grã-Bretanha aceitasse a recentíssima República
Portuguesa. Embaixador de Portugal em Inglaterra, confrontou-se
com a necessidade de enfrentar duras ‘batalhas’, pelo reconhecimento
da República do seu país, no que dizia respeito à partilha das colónias
portuguesas em África entre ingleses e alemães e foi também o
homem que fez com que Portugal entrasse na Primeira Guerra
Mundial. Apesar da faceta política, para a história ficará sobretudo
a sua faceta de escritor em que a sua vida se confunde com a sua
obra literária.
Em “ Gente Singular ”, conto que empresta o seu nome à colectânea
publicada pela primeira vez em 1909, Manuel Teixeira Gomes tece uma
crítica aos valores e modos de estar da sociedade burguesa e clerical
do século XX, dando a ver a natureza degradante do povo português.
Os seus contos são quase sempre sólidos documentos de natureza
etnográfica e de costumes, mas também artefactos de ordem literária.
Neles não passarão despercebidas qualidades de observação e de análise
traduzidas pelas inúmeras e minuciosas descrições que permitem
contextualizar e recriar ambientes. Mas não menos importante, em
tais contos que têm como fio condutor das histórias que narram, a
excentricidade e a singularidade de personagens, é a carga de crítica
social que deles se desprende sem que o autor tenha necessidade de
intervir de forma directa. Na essência, aquilo que o escritor manifesta
de diversa maneira decorre da sua enorme curiosidade por tudo aquilo
que o rodeia.
Neste seu percurso, onde o contexto histórico se plasma no da sua
experiência pessoal, desvela-se aquilo que David Mourão-Ferreira diz
ser “ a latente e permanente ambiguidade das suas relações nas “margens
da escrita ” (David Mourão-Ferreira, 1975 : 21). Trata-se de encontrar
o país e o lugar do sujeito, que o texto identifica como “ terra hostil ”
(Gomes, 1988 : 89). A ironia, aproximando-se do cómico, conjugada
com um enorme poder descritivo, confere a “ Gente Singular ” um
lugar de relevo na novelística das primeiras décadas do século XX.
A descrição de situações e de comportamentos é comum a todas as
narrativas, traçando um rosto do país e promovendo um permanente
confronto com uma realidade material e grosseira que, de forma
caricatural, reduz ao ridículo eventuais tentativas de idealismo, de que
poderá ser exemplo o conto epónimo.
A situação com que Pedro Carneiro, protagonista e narrador, irá ser
confrontado na sua deslocação forçada para o Algarve, motivada por
razões profissionais, permite recordar esses traços de ironia e de humor
que caracterizam a escrita de Teixeira Gomes, o escritor “ boémio ”,
como o vê Manuel Filipe Canaveira, “ que se “ alimentava ” de
literatura e de charlas com os amigos tripeiros e alfacinhas nos cafés e
cervejarias ” (Canaveira, 2006 : 28).
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Para além das circunstâncias desta migração involuntária - “ caros
me custaram os versos […] Pois por causa deles é que o Miguel
Reboredo me atirou com os ossos para Faro ” (Gomes, 1988 : 86), o
protagonista, “ escriturário de Fazenda ” (Gomes, 1988 : 86), ver-se-á
envolvido em situações pouco comuns, que permitem vislumbrar o
caricato de personagens que mais não são do que uma reinvenção
crítica de entidades do real quotidiano. À dificuldade decorrente da
sua transferência para a capital algarvia, numa viagem que o narrador
define como “ duríssima travessia ” (Gomes, 1988 : 71), provocada
pelas rudimentares vias de comunicação norte-sul do país finissecular,
sobrepor-se-á a intrincada e hilariante estada do protagonista na casa
de Monsenhor Romualdo Simas e das suas três irmãs, Sebastiana,
Prudência e Faustina.
O primeiro contacto com a família que o vai acolher prenuncia o
despoletar dos inúmeros acontecimentos bizarros que virão a ocorrer
e que bastaria para que não quisesse permanecer lá mais do que uma
noite. A estranha recepção com que Pedro se vê confrontado na noite
da sua chegada – adormece frente ao portão dos anfitriões devido ao
imenso tempo de espera para lhe abrirem a porta – permite adivinhar
a insanidade do clã fraternal, que ele, recém-chegado, viria confirmar
durante a cerimónia de vigília da mãe, falecida nesse mesmo dia :
disfarçadas com trombas de elefantes, as três irmãs pulam e gritam em
redor do corpo sem vida, acreditando que um susto bem pregado o
faria despertar, provocando a consternação e a surpresa a quem, “ para
mais desprevenido ”, assiste à irrupção pela sala dessas “ três estranhas
aparições de ursos com tromba de elefante”, e designadas pelo autor
de “monstros apocalípticos ” (Gomes, 1988 : 77).
Acresce, ainda, o facto de que, face à caricatural tentativa de
certificação do estado do cadáver da mãe do clã Simas, através do
inusitado disfarce, as três irmãs desatem a dançar :
Como todos aqueles gritos não surtissem o efeito desejado, os
monstros soltaram as mãos das pregas dos capotes e, […] encetaram um
desaforado desconcerto de canto e música onde […] se entremeavam
de uivos, grunhidos e relinchos perfeitamente imitados e, dançando
sempre, deram repetidas voltas à roda da essa, debruçando-se de vez em
quando sobre o caixão a ver se o cadáver dava sinal de si…
(Gomes, 1988 : 77-78)

Teixeira Gomes vai mais além na descrição da cena que permite
entender uma leitura pessoal de hábitos e costumes de um país à beira
de um novo século, ao relatar a recepção por parte de quem assistia
à cena da inesperada aparição das “ três fantásticas figuras ” (Gomes,
1988 : 77), situação que “pôs em sobressalto a assistência, na maioria
composta de beatas que, estremunhadas e não dando conta do que
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se passava, desataram a correr loucamente pela casa, arrepelando-se e
clamando socorro do céu como se houvesse chegado dia de juízo… ”
(Gomes, 1988 : 78).
Após esse alvoroço, e “ da natural confusão que nasce de tão
tremenda desgraça ” (Gomes, 1988 : 79), o protagonista decide
afastar-se da família :
Eu estava hipnotizado como deve suceder a quem assiste às reuniões
dos derviches ululantes, mas no fundo da consciência percebia uma
voz que confusamente me bradava : “ isto não pode continuar assim;
livra-te desta gente ou dás em doido varrido; cobra ânimo, foge ”.
(Gomes, 1988 : 78)

Contudo, após um período de afastamento, Pedro recomeçará a
frequentar com mais assiduidade a casa de Monsenhor Simas e das
suas três irmãs, dando-lhes o benefício da dúvida em relação aos seus
comportamentos, chegando até a duvidar das “ cenas macabras ”
(Gomes, 1988 : 82), essas “ estranhas cenas a que assistira ” (Gomes,
1988 : 92) desde a sua chegada àquela casa.
Passado quase um ano de permanência no Algarve, e dias antes do
regresso ao norte, decorrente da sua desejada transferência para Braga,
o protagonista e alguns ilustres convidados, incluindo um representante
da classe eclesiástica, irão (serão testemunhas de testemunhar, a meio
de enorme surpresa e aparato, a inauguração de uma obra invulgar,
construída em completo sigilo, e de que Pedro, durante algum tempo,
apenas suspeitara de que “alguma coisa de insólito e anormal ali se
tramava concentrando as atenções e energias dos quatro irmãos (Gomes,
1988 : 93) : “ uma privada com as comodidades e luxos modernos,
inteira novidade, ao tempo, não só na capital do Algarve mas talvez
também em todo o reino ” (Gomes, 1988 : 100-101).
Como se esta revelação não bastasse para surpreender os ilustres
convidados, ficar-se-á ainda a saber, no final do conto, que as manas,
empenhadas em fazer uma estreia em grande, foram cúmplices
do mal-estar intestinal do Reverendo Padre, aquando da festa de
inauguração :
O caso é que ou por sugestão do local ou por qualquer outro motivo
… - do lugar onde eu me encontrava via-se o rosto do Vigário passar
do amarelo ao verde e logo o ouvi gritando em tom lancinante :
- Ai, ai!... – punha as mãos na barriga – ai que grande dor, ai! Que eu
não posso!... […]
- Foi o malvado boticário que nos enganou … Nós para estrearmos
dignamente a retrete, que custou mais de trezentos mil réis, pusemos
tártaro emético no café do Reverendo padre e, ou porque fosse de
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mais ou não sabemos, o pobrezinho está muito mal…”.
(Gomes, 1988 : 102)

A subtil dosagem de troça, de crítica e de humor decorrente da
inusitada circunstância descrita desvenda, finalmente, o secreto sistema
“ dilúvio ” (Gomes, 1988 : 101), nome de código utilizado entre os
irmãos Simas para se referirem ao autoclismo, e assim também, à obra
invulgar, dos quatro irmãos que, nos últimos tempos, a miúdo, se viam
“ segredando misteriosamente ” (Gomes, 1988 : 93).
A culminar este conjunto de cenas, que parecem ultrapassar os
padrões da normalidade, o leitor ficará a saber, no último parágrafo do
conto, que apesar de o Reverendo Padre correr perigo de vida, devido ao
produto lançado propositadamente no seu café, a “ curiosidade pública
estimulada por várias descrições da retrete, cuja riqueza exageravam ”
(Gomes, 1988 : 102) e que se considerava já “ o monumento das manas
Simas ” (Gomes, 1988 : 102), sobrepunha-se ao interesse que deveria
suscitar o delicado estado de saúde do Reverendo. Para além disso,
“ compreendi que apesar de tudo a cotação destas senhoras e do seu
mano subira na estima e no respeito dos seus conterrâneos…” (Gomes,
1988 : 102), escreve Teixeira Gomes no último parágrafo do conto.
A naturalidade dos diálogos e a clareza com que o democrata e
republicano expõe situações e experiências do quotidiano, de um povo
à beira de um novo século, numa obra, definida por Urbano Tavares
Rodrigues, como “ múltipla e diversificada ” (Rodrigues, 1983 : 22),
parece demonstrar a singularidade do povo português, mas tende,
sobretudo, a apresentar-se como um diálogo entre tempos distintos,
um olhar do presente sobre o contributo que a novíssima República
poderia ter trazido desde a sua implantação, nos primeiros anos do
século XX. Uma apreensão do presente que passaria pelo prazer da
vida e a fruição dos sentidos que sempre parecia implicar um desafio às
convenções e que se reflecte na obra de Teixeira Gomes, fazendo sentir
ao leitor a presença de tudo aquilo por que está a passar, quer na sua
relação com os episódios que narra, quer na relação com a paisagem1. E
a paisagem a que o escritor recorre recupera a memória da sua infância,
não deixando de lembrar o seu Algarve natal, a sua pequena pátria,
uma evocação constante que o autor sempre transportaria para os seus
textos, numa desejada aproximação com a antiga Grécia.
Uma perspectiva que vai ao encontro de Maria da Graça Ventura
quando afirma que “ o seu fascínio pelo Sul luminoso nasceu com ele,
numa terra onde as princesas mouras ainda exalavam o seu perfume
secular ” (Ventura, 2010 : 153).
1

Cf. Intervenção de Helena Buescu no Programa Câmara Clara de Paula Moura
Pinheiro, transmitido pelo canal RTP1, 31 de Janeiro de 2010.
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Manuel Teixeira Gomes, que na sua mocidade vivera, como afirma
em Miscelânea,“ em fase de autêntico anarquismo, insubordinado contra
toda a espécie de autoridade, e particularmente a paterna ” (Gomes,
1991 : 157-158), não será insensível às questões sociais. Reconciliado
com o pai, iria recuperar a situação de homem abastado mas sem
nunca se alhear da situação política, económica e social da época, a que
sempre votara um olhar crítico, e comentando “ com ironia os poderes
estabelecidos e a sobranceria das elites, sobretudo da portuguesa, de cuja
lisura desconfiava ” como afirma Filipe Canaveira, na sua Fotobiografia
sobre o presidente-escritor (Canaveira, 2006 : 28), dando a ver uma
relação ambivalente com a pátria e uma relação muito clara com os
políticos de Portugal.
As inúmeras viagens motivadas pela sua faceta de homem de
negócios, posteriormente, diplomata, embaixador e, finalmente,
Presidente da República, viriam a conceder-lhe uma visão do mundo
e de uma sociedade demasiado pervertida e previsível que não se
cansaria de denunciar. A 5 de Outubro de 1923, Teixeira Gomes
viria a tomar posse como Presidente da República, cargo que não
pedira para ocupar. Contudo, agastado pela grave crise económica
após a Grande Guerra não viria a conseguir travar o perigoso conflito
social e a corrupção que alastravam, e cedo perceberia que, enquanto
republicano, não poderia mudar o “ país doente ” (Canaveira, 2006 :
61), sem atentar contra a Constituição que solenemente jurara perante
o Congresso. Renunciaria ao cargo :
[…] o da presidência que me reteve dois anos e dois meses prisioneiro,
aborrecido enjoado […] onde tudo dependia das colaboração e boa
vontade alheia, isto é, dos políticos. Um presidente constitucional, no
nosso país, que se conserve fiel aos juramentos prestados, é um misto
de “ boneco de palha ” e de “ Senhor da cana verde ” : o primeiro para
ser mandado, e o segundo, para ser insultado.
(Gomes, 1991 : 105)

Renunciaria, pois, ao cargo, talvez por não suportar a inépcia dos
políticos republicanos, ele que sempre fora “ um republicano sincero,
daqueles que acreditava no sistema parlamentar, na justiça social, na
liberdade religiosa, na libertação das mulheres e em muitas outras
causas progressistas ” (Canaveira, 2006 : 69).
Sugerimos, pois, uma reflexão sobre o modo de ser dessa “ Gente
Singular ”, retratada pelo olhar daquele que foi o sétimo Presidente
da República Portuguesa, onde se procurou estabelecer um diálogo
entre a cultura memorial e a visão do presente, trazendo à luz uma
caricatura da sociedade que ultrapassa as fronteiras da época para
adquirir um sentido actual conformado pelos valores humanos e
estéticos subjacentes a toda a obra do autor.
A singularidade da matéria contada abre-se, assim, à possibilidade
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de uma leitura da dimensão humana propícia a elucidar o leitor sobre
determinados índices da personalidade das personagens. Mas constitui,
sobretudo, potenciais representações dos valores que orientavam a
sociedade portuguesa de então, uma sociedade democrática em crise
de representação que precisava (e/ou precisa) urgentemente de (re)
encontrar os seus valores.
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Por várias vezes temos defendido nesta revista a causa dos Aliados.
Temos afirmado este facto banal à força de evidente : – que a sorte de
Portugal está ligada à sorte da Inglaterra e da França. Se era assim desde
o princípio do conflito, agora muito mais, depois que a Alemanha nos
considerou beligerantes. A nossa situação é idêntica à da Bélgica e da
Sérvia, aparte os morticínios e ruínas que sofreram estes Povos sagrados
pelo mais divino espírito de heroísmo, por um amor sobrenatural à
Liberdade, à Independência, à Justiça.
(Pascoaes, 2004 : 96)
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I.6

a literatura das trincheiras. memórias e relatos da presença
portuguesa na guerra de

14-18

Sérgio Guimarães de Sousa

*

Portugal participou com tropas na Primeira Guerra mundial.
Foi porventura um dos momentos mais marcantes da jovem República. O
envolvimento bélico deu azo a uma literatura de guerra, escrita pelos sobreviventes
das trincheiras. Ao arrepio tanto do seu evidente valor documental como da sua
manifesta singularidade estética, esta literatura, constituída essencialmente por
relatos memorialísticos mas também por narrativas com notória vocação romanesca,
tem sido praticamente ignorada pela crítica literária.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Relatos da 1.a Guerra, República Portuguesa
............................................................................

Mortos da Guerra! – Ó símbolo de glória,
Ó divisa de Amor, urna de pranto,
Fonte de Dor, lábios clamando um canto
De sacrifício heróico e de Vitória!1

1. En 1916, dans les numéros 52-54 de la deuxième série de la
revue A Águia, Teixeira de Pascoaes publie un texte qui porte le titre
“ A Guerra ”. Ce texte traduit une volonté impérieuse d’engager le
Portugal dans la guerre contre l’Allemagne. Pascoaes en vient même à
comparer la situation du Portugal à celle de la Belgique et de la Serbie
(à l’époque déchirées par le conflit). Pour Teixeira de Pascoaes, lutter
au côté des Alliés – ce qui veut dire (en particulier) agir au sein même
de notre indéniable alliance avec l’Angleterre – s’avère nécessaire, il
s’agirait même d’un impératif au nom de la Liberté, de l’Indépendance
et de la Justice :
*
1
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Le plus remarquable, cependant, est que le texte s’achève quelques
pages plus loin avec le ton d’un critère moral (et, précisons-le, le plan
moral est ici assez maniquéiste) : “ Se os que provocam a guerra injusta ou
desnecessária são os maiores criminosos do mundo, não é criminoso defender
uma guerra defensora da nossa Pátria e libertadora dos outros Povos ” (id. :
98). Laissons de côté la question morale et regardons les choses de plus
près : on a l’impression que le fait de ne pas partir à la guerre serait le
signe d’une lamentable impuissance.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas incorrect d’affirmer, à de rares
exceptions près, qu’une bonne partie des intellectuels et des
écrivains de l’époque reprendraient mot par mot Teixeira de
Pascoaes. C’est précisément l’une des convictions qui va dominer
la République. Voyons le témoignage de Jaime Cortesão tout au
début de Memórias da Grande Guerra ; il y décrit la réaction de la
foule lors de la déclaration de guerre à l’Allemagne. L’on comprend
ainsi que République et Guerre s’unissent dans un même hymne
aux cadences patriotiques :
Na Câmara a sala, de pé, desde as carteiras até às galerias, ao formigueiro
humano, delira e aclama, com uma só boca :Viva a República! Viva a
guerra!
As almas abriram caminho dumas para as outras e a emoção de cada
um multiplica-se pelo entusiasmo frenético da turba. Ao meu lado
este grande Gavroche, que passou a vida a rir e a descrer, tem os olhos
afogados em lágrimas. Uma voz vai erguer-se talvez com fria dúvida,
mas a onda de fogo tudo engole.
(Cortesão, 1969 : 19)

On dirait que la déclaration de Guerre, comme l’expose Jaime
Cortesão, ne fait qu’exprimer et réaliser les aspirations du peuple que
les membres de la Chambre (espace, par excellence, archipolitique)
sont censés représenter. La guerre semble ainsi parvenir, par le biais
de l’émotion collective (émotion d’une nature totalisante, pourrait-on
dire), du plus profond de l’âme patriotique de chacun. C’est dans cette
mesure même qu’il paraîtra sans doute invraisemblable de dire ici que
cette explosion émotive qui accompagne la déclaration ne fut que
l’exhibition d’un moment de haine farouche de l’Autre (dans ce cas,

94

LA LITTÉRATURE DES TRANCHÉES.
MÉMOIRES ET RÉCITS DE LA PRÉSENCE PORTUGAISE DANS LA GUERRE DE 14-18

l’Allemand)2. À ce titre, il est plus convainquant de penser que ce fut le
moment d’un gain de pouvoir symbolique, c’est-à-dire la pulsion d’un
pays assoiffé de reconnaissance. En tout cas, il est désormais évident
que rien n’arrêtera la démarche belliciste du Portugal. En d’autres
termes, la turbulence d’un esprit guerrier contamine sans délai les
masses populaires. Et ce déclenchement populaire reçoit l’approbation
même de deux écrivains de renom :
Por terras de Portugal, nas cidades, o povo ergue-se ao grito de guerra.
Em Lisboa uma multidão imensa vai à Câmara Municipal manifestar
ao Chefe do Estado o seu apoio. Céu azul-rútilo. Dia de apoteose
na Terra e nas almas. Olavo Bilac, o grande Poeta brasileiro, assiste
ao desfilar da multidão e do alto duma varanda saúda o Povo que o
aclama. Ao sair do Palácio do Município, na carruagem presidencial,
além do ministro inglês e do Chefe do Governo, Dr. A. J. de Almeida,
vai também Guerra Junqueiro. Os dois poetas lusitanos, epónimos das
duas nações, sagram com a sua assistência o acto ingénuo da turba.
(id. : 20.)

Le détail de ces deux écrivains n’est pas vain. Il est assurément
remarquable que les deux auteurs importants soient Olavo Bilac et
Guerra Junqueiro. Pour ce qui en est du premier, il convient de dire que
c’est un brésilien. À savoir, combattre les Allemands serait, plus qu’une
affaire du Portugal, un destin partagé de l’autre côté de l’Atlantique
par nos confrères brésiliens. Ce lien n’est pas sans rappeler un autre :
celui qui nous attachait à l’Afrique portugaise. En somme, les tambours
de guerre retentissent un peu partout où se trouve l’âme (coloniale,
ajoutons-le) portugaise. Ce n’est pas un peuple qui va en guerre, c’est
un peuple de peuples. En ce qui concerne Guerra Junqueiro, il est facile
de percevoir pourquoi Jaime Cortesão a tenu à l’indiquer. À l’époque,
il s’agissait bel et bien du poète le plus populaire de sa génération. Et
n’oublions surtout pas son engagement républicain, dans la mesure ou
sa poésie panflétaire aida à créer l’atmosphère nécessaire à l’implantation
de la République. Bref, Bilac et Junqueiro symbolisent le Portugal de
ce temps : une nation républicaine qui s’étend outre-mer sur les autres
2

“ Alguém, um médico ilustre, neutro em matéria política, a crer nas suas
afirmações, mas germanófilo a atentar-lhe nas palavras, revelou-me em
conversa como quem enuncia uma hipótese as esperanças deles. À minha
afirmação de que a vitória da Alemanha seria a nossa ruína e possivelmente a perda da independência : – Que não. À Alemanha também não
convém que a Espanha realize uma hegemonia peninsular. Não. Ela vence.
Restaura-se a Monarquia; colocam no trono um príncipe alemão; e nem
ao menos nos tiram as colónias. Alguns cortes no mapa da Europa. Talvez
profundos. Mas deixarão o suficiente para um príncipe germânico se criar
uma ilusão do império ”. Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra, Lisboa : Portugália Editora, 1969, p. 25-26.
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continents. Dans le même ordre d’idées, leur présence peut se lire, pour
recourir aux figures de style, en tant que synecdoque du Portugal.
D’autre part, il faut aussi noter que guerre et alliance avec
l’Angleterre ne sont à l’évidence pas exclusives l’une de l’autre. Il n’en
reste pas moins qu’une part de l’opinion publique portugaise soutient
l’Allemagne (surtout les monarchistes). Lisons à cet égard un passage du
roman O Mutilado (histoire sentimentale tragique qui se passe dans le
contexte de la Première Guerre mondiale) où l’on trouve l’indication
claire d’antagonismes qui traversent le corps social :
Desde que tinham começado as férias, Duarte saía todas as tardes, ia
até aos cafés da Baixa, por onde cabeceavam de sono, monotonamente
alguns camaradas de estudos que permaneciam, como ele, em Coimbra,
na curiosidade de saber notícias, de se envolver em discussões sobre
essa guerra que ardia na Europa em furiosas labaredas, ateando os
incêndios formidáveis dum extremo ao outro do Ocidente. Sentava-se
a uma mesa, reclamava o seu bock, acendia o cigarro, e os conhecidos
apareciam logo, rodeando-o. Nem todos eles celebravam um puro culto
à vitória dos Aliados. Alguns não escondiam mesmo a sua admiração
por essa longínqua Alemanha da música e da metafísica, dispondo,
desde Frederico o Grande, duma força que vencia, que subjugava, que
triunfava, fazendo relampejar ao sol a lâmina coriscante da sua espada.
(Grave, 1918 : 50)

Avec son Université, ses cafés et ses étudiants, Coimbra était un
lieu privilégié pour parler de politique et pour creuser des distances
idéologiques. Il suffit de noter qu’on y constate, selon João Grave, que
les Allemands ne sont pas sans partisans. Il est assez intéressant de noter
les raisons sur lesquelles s’appuie ce partidarisme, qui n’est pas sans
rappeler Nietzsche. En ce qui concerne l’Angleterre, il est clair que
notre traditionnelle alliance avec les Anglais joue un rôle considérable.
Et il faut aussi prendre largement en compte que le sentiment
anti-allemand est du à l’agression (inacceptable) que l’Allemagne a mis
en marche. Soutenir les Anglais c’est vouloir contrecarrer l’assaut des
Allemands et donc résister à l’assaut. Alors comment expliquer qu’il y
ait des partisans engagés en faveur de l’Allemagne?
On peut remarquer, d’abord, l’existence d’une idée de puissance
germanique, cachée sous la conviction d’une supériorité culturelle. À
l’évidence, ce n’est pas par hasard que l’accent est mis sur le prestige
de la musique et de la métaphysique allemande. Il ne s’agit pas
seulement de souligner une supériorité intellectuelle germanique, mais
également et de façon parallèle de lier la curiosité de la connaissance
au courage de la guerre. C’est comme si l’élan intellectuel de la
création artistique et philosophique supposait l’énergie dans l’action
qu’est la guerre.
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Cette guerre, en tant que force triomphale, semble mettre en valeur
ce pays [...] duma força que vencia, que subjugava, que triunfava, fazendo
relampejar ao sol a lâmina coriscante da sua espada, comme si les Portugais
étaient un peuple élu. En d’autres termes, l’Allemagne exhibe une force
intellectuelle (avec une empreinte au niveau de la musique et de la
philosophie) qui suppose une force guerrière suscitant de l’admiration,
voire de l’enthousiasme ou même de l’exaltation. Un peu comme
si du sublime ou même quelque chose de transcendant irradiait de
cette force. Et ceci veut dire, avant toute chose, que cette force assume
pleinement l’inexistence de pouvoir sans violence.
Dès lors, pour un pays comme le Portugal, cette implication
mutuelle est quasiment impossible, à cause de l’empirique et de la
contingence de nos évidentes barrières sociales et économiques. Nous
voici donc ramenés à dire qu’appuyer l’Allemagne, sous prétexte
que c’est par nature une nation ancrée dans la force, serait peut-être,
au fond et en dépit de tout ce qu’on pourrait en dire, une espèce
de compensation de notre faiblesse. En tous cas, c’est partager sans
états d’âme l’idée que le champ politique doit coïncider avec la force
conquérante, même si pour autant il faut ouvrir un espace à la violence
dévastatrice, mettant à feu l’Europe. Il y a ici l’aboutissement extrême
d’un idéal de violence, qui n’est autre qu’un idéal de force (un exercice
de pouvoir inconditionnel), que l’on essaye de réaliser, l’imposant sur
le champ de bataille à la réalité.
Évidemment, il manque une troisième voie, celle qui s’inscrit au
sein de l’antiguerre. S’il est vrai qu’il y a des partisans en faveur de la
guerre (au-delà du partage tranché entre les défenseurs de l’Angleterre
et ceux qui soutiennent les troupes allemandes), il est tout aussi vrai
qu’il y en a pour la paix. Et l’on peut, en effet, cerner en toute sûreté,
une partie plus ou moins importante de pacifistes, chez les anarchistes
notamment. Mais tout le monde s’accordera à préciser qu’en vérité
le désaveu de la guerre se trouve au niveau de ceux qui l’ont subie
malgré leur volonté. Il faut bien voir que c’est surtout le cas des soldats
mobilisés, l’énorme majorité desquels étaient de pauvres paysans qui
ne savaient ni lire ni écrire, et qui se sont vus du jour au lendemain
en train de combattre dans un autre pays. Pour la grande majorité de
ces militaires, le conflit de 14-18 fut une guerre qui ne semblait pas
la leur. Tous ces soldats étaient d’avance, on peut le croire, démunis
de toute motivation. Comme l’a écrit quelques années plus tard
l’un d’entre eux :
Mobilizaram-nos e mandaram-nos para França com uma preparação
deficientíssima. Ordenaram-nos que combatêssemos, em terra que
não era a nossa e onde nada nos prendia a alma. Batemo-nos por um
ideal que nos não falava no coração.
(D’Ornellas, 1932 : 12)
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Cet aveu d’impuissance est très révélateur (et l’on aurait pu citer
bien d’autres passages dans le même sens). Ceci dit, il faut remarquer
que l’engagement du Portugal dans la Première Guerre mondiale fut,
sans aucun doute, l’un des temps forts qui ont marqué l’histoire de la
République. Lorsqu’un événement de cet ampleur survient, il suscite
naturellement des débats, il soulève d’innombrables questions, certaines
bienveillantes et d’autres plutôt moins. De plus, il engage le pays dans
un sentier peut-être sans retour. En toute circonstance, la guerre est
un tranchant radical, c’est une décision qui touche à la définition
même de l’existence humaine. En un mot, c’est un bouleversement
social, économique et culturel qui s’achève par de nouveaux rapports
de force (ériger le sens, le statut, bref, la loi du plus fort sous couvert
de l’inévitabilité de sa raison et surtout de ce qu’il a effondré).
En ce qui concerne les raisons qui ont mené le Portugal à la guerre,
allons à l’essentiel (il est impossible d’entrer ici dans le détail). On peut
se contenter de dire que l’Angleterre n’envisageait pas que le Portugal
déclare la guerre à l’Allemagne et envoie des soldats sur le front de
bataille. Et ceci parce que le Portugal lui serait bien plus utile en tant
qu’espace neutre ; à vrai dire, en tant que pays neutre mais proche des
intérêts anglais, bref, comme faisant partie d’une neutralité belligérante.
Ce dont l’Angleterre n’avait nullement besoin, on le devine assez
facilement, ce fut de protéger le Portugal, un pays faible ou même très
faible du point de vue militaire3. Alors pourquoi faire la guerre ? Pour
protéger l’empire colonial (l’Angola et le Mozambique), disait-on,
plus ou moins menacé par l’ampleur du conflit. Et aussi – comme
le défendait Afonso Costa – pour faire preuve de notre alliance
avec l’Angleterre.
En vérité, et en puisant aux sources des stratégies politiques de
maintenance du pouvoir de la part du parti démocratique, on peut
cerner le véritable contour de l’engagement belliciste. Il faut savoir
que la guerre permettrait ce qu’Afonso Costa désirait de facto par dessus
tout : promouvoir une union (un Gouvernement de “ União Sagrada ”,
comme on le disait à l’époque) capable d’assurer la suprématie du
Parti Républicain Portugais. En somme, la guerre était ce qu’il fallait
pour permettre une consolidation aisée du pouvoir, elle n’était donc
vraisemblablement rien d’autre que la satisfaction d’intérêts politiques
internes par le biais d’une manipulation adroite : la prise en compte du
soi-disant intérêt général de l’Europe et même de l’Afrique (du moins,
3

“ A Inglaterra recomendou, desde o princípio, a Portugal a figura ambígua (e,
pelas normas internacionais, então inexistente) da “ neutralidade beligerante ”.
Por muito que ofendesse o orgulho cívico do PRP e dos diplomatas radicais,
a ideia era sensata. A Inglaterra queria a ajuda portuguesa (uso dos portos,
produtos agrícolas, matérias-primas), mas não a queria ao preço de guardar,
fatalmente sozinha, as costas portuguesas. Neutro, Portugal tinha alguma utilidade : beligerante, seria um peso sem contrapartida”.Vasco Pulido Valente, “ A
República Velha ” (1910-1917), Lisboa : Gradiva, 1997, p. 81.
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de l’Afrique portugaise). Citons, à cet effet,Vasco Pulido Valente :
A Inglaterra nunca imaginou que as coisas pudessem ser assim. Em 1914
tinha considerado brevemente a hipótese de usar tropas portuguesas.
Um exame sumário ao estado do exército instruiu-a em definitivo
sobre a frivolidade do projecto. Contra a evidência, acreditou que o
bom senso dos democráticos os coibisse de envolver um país pobre,
exausto, atrasado e anárquico na terrível carnificina da frente europeia,
sem meios militares, ou dinheiro para os pagar, perante a absoluta
indiferença nacional. Não calculou que Afonso Costa e os seus sócios
viam na intervenção o método perfeito para disciplinar o país e o
converter à República, para se dotarem de um exército moderno e fiel
e até para garantirem a Portugal uma parte da presumível prosperidade
do pós-guerra. A “Beleza moral” deste pensamento, óbvia para Chagas
ou para Afonso Costa, escapava completamente aos Ingleses. [...]. O
exercício da “heróica marcha para Flandres” destinou-se, portanto, ao
exclusivo consumo interno e não serviu interesse nacional identificável.
Como simples assunto interno se deve, consequentemente, tratar.
Declarada a guerra, o PRP aproveitou logo o pretexto para realizar
uma velha ambição política doméstica, ou seja, para promover a
unidade de todos os republicanos sob a chefia dos democráticos. Com
grande altruísmo, Afonso Costa declarou que as circunstâncias exigiam
um governo ecuménico, reflexo imaculado e perfeito da pátria em
perigo.
(Valente, 1997 : 86-88)

En fait, se fut l’Allemagne qui le 9 Mars 1916, déclara la guerre au
Portugal, suite à la prise de quelques 70 navires allemands réfugiés dans
des ports portugais, à la demande des Anglais. Le sort était jeté et il fut
particulièrement néfaste pour le Portugal, qui envoya en France, sous le
commandement du général Gomes da Costa, un Corpo Expedicionário
Português.
Il en résulte qu’en deux ans de guerre, les Portugais auront perdu
2000 soldats, 7000 ont été faits prisonniers, 5000 ont été blessés, soit
environ 25 % du CEP (Corps Expéditionnaire Portugais) a été ainsi
anéanti. Le moment le plus fort – le moment-clé – de cette tragédie se
déroula dans la région des Flandres au cours la bataille de La Lys. Pour
tout dire, il suffit de savoir qu’en quatre heures de combat, l’armée
portugaise, commandée par le général Gomes da Costa, subit une
défaite qui se chiffre à environ 7500 soldats morts, blessés ou disparus,
dont 327 officiers. Elle fut ainsi ravagée par la supériorité d’une armée
germanique commandée par le général Ferdinand von Quast et
désireuse de conquérir à tout prix Calais et Boulogne-sur-Mer.
Il faudrait sans doute reculer jusqu’en 1578 et aller du côte
d’Alcazar-Kivir pour rétrouver un désastre comparable. Inutile
d’ajouter que le panorama n’est pas mieux si l’on va chevaucher du
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côté de l’Afrique (ou l’on lutta infructueusement contre les Allemands
au sud de l’Angola et au nord du Mozambique) : quelques 1800 soldats
furent morts (cf. Ramos, 2009 : 607). Il n’est ainsi guère surprenant que
la présence du Portugal dans la Première Guerre mondiale, frappée de
plein fouet par la supériorité militaire allemande, s’acheva dans une
tragédie qui, à coup sûr, se situe au-delà de ce qu’auraient pu imaginer
les républicains qui l’on voulue. Et si l’on mesure vraiment l’ampleur de
cette tragédie, l’une des plus catastrophiques de l’histoire du Portugal,
on peut également à coup sûr imaginer ce qui s’est impitoyablement
passé sur le terrain (et c’est là le point culminant du conflit pour les
Portugais) : les soldats subiront le sort funeste des souffrances que
leur livrera l’armée allemande ; et ces souffrances seront un drame
horriblement meurtrier.
2. Rien d’étonnant donc à ce que les écrivains, bien loin d’annoncer
des victoires, traduisent en mots l’horreur du champ de bataille.Voici,
à titre d’exemple, comment Albino Forjaz de Sampaio nous décrit
d’une façon assez remarquable (sans effets larmoyants) la vie dans les
tranchées militaires :
São campos rasos estes que a nossa vista descobre agora, terrenos baixos
onde só há lama e neve. A trincheira labiríntica corre irregularmente e
os soldados circulam despreocupados, como se não fosse nela tão barata
a morte. E a vida faz-se, o coração sempre um poucochinho apertado,
a saudade aninhada dentro dele, como um rato que do coração tivesse
feito queijo, a vista sempre enviesada para a banda do boche e o desejo
de que não venha um morteiro abrir uma cova, lançando miríades de
lama negra, pegajosa e fria, a sua chapa de zinco, e uma ou outra saca
de terra pelo ar.
Que, quando não é a morteirada que começa é às vezes a sua granadazita
de gás, um antipático fedor a alho ou a mostarda, fedor inflamativo,
nauseante, cáustico e envenenador. Mas de dia a coisa corre bem.Vê-se
por onde se anda, pode-se com cuidado olhar a Terra de Ninguém,
fazer mesmo gestos ao irmão boche que do outro lado morre como
nós outros. De noite é que é o inferno. Ou se vai de patrulha, de gatas,
de moca e bomba, caindo aqui, levantando-nos acolá, ou se espera
que sejam eles que venham encostar-nos o frio gume da baioneta à
gorja, preparando-se nesse caso tudo para a recepção. Mas se é gás e
se são tiros, uma trabuzanada de acordar os mortos, logo começa um
chinfrim diabólico de latas e campainhas para que a gente se mascare.
E os telefones retinem, os estafetas põem-se a andar e o S. O. S. sobe ao
céu, no vinco luminoso dos very lights que ficam iluminando a terra
toda até que se apagam e o mundo é apenas escuridão. À artilharia de
lá responde à nossa, e ao longe, há por vezes a sanguinolenta mancha
dos incêndios, rosa rubra na boutonnière negra da Noite.
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Ouve-se o crac-crac das metralhadoras que o boche despeja e que nós
despejamos. E transida, bafejando as mãos, sem sono, a gente escuta
os ecos e o nosso coração doente é como um velho relógio tonto
oscilando entre a saudade dos que estão longe e a ideia de morrer ali,
armado e equipado, sonolento e triste, como um cão sem forças.
(Sampaio, s/d : 213-214).

Cependant, cette description de la vie dans une tranchée militaire
ne peut être entièrement dressée sans le recours à des exemples
concrets de souffrance. Et c’est là que l’on s’aperçoit vraiment de la
terrifiante et désolante vérité de la guerre. À ce titre, aucun auteur
ne saurait peut-être mieux faire que Jaime Cortesão, dont le coup
de plume semble particulièrement pointu lors des descriptions de
scénarios de dévastations presque apocalyptiques. En effet, il décrit
avec une grande précision cette souffrance inouïe (et inutile, en fin
de compte) qu’ont vécue les soldats du CEP, de telle manière que le
lecteur aura des difficultés à reprendre son souffle. Le style que déploie
Jaime Cortesão pour esquisser le drame de la guerre est bâtit sur des
visions extrêmes.Voici un passage ou la cruauté féroce de la guerre se
traduit par la folie (symptôme extrême de l’angoisse et, finalement,
du désespoir absolu) qu’elle engendre parfois chez les soldats :
Às vezes nas trincheiras os homens endoidecem. Uns de todo. Outros,
de quando em quando, algum rebate de loucura. Quem nos diz que
um dia não haja horas de loucura colectiva? Nós outros de Portugal
temos as almas ardentes. Acontece até que elas ardem até queimar.
Depois fica um rescaldo no meio de cinzas. (Cortesão, 1969 : 155)4

Le réchauffement des “ almas ardentes ” des soldats est tel qu’il
n’en reste que des cendres, car ces âmes brûlent, la mort est partout
et menace tous les soldats. Cette image montre la guerre comme un
enfer, la montée aux extrêmes du conflit est amplifiée par des milliers
de victimes. Il n’existe nulle guerre sans souffrances physiques parfois
atroces et irréductibles, nulle guerre au large des tréfonds de l’âme
humaine. Indéniable démission de la raison, la guerre est par excellence
une redoutable situation-limite :
[...] os feridos alastram nas duas salas maiores da casa, lançados
por terra, sobre as macas. Só então reparo neles, e os observo
4

“ Passa horas [le soldat Matias] inteiras sentado e sem dizer palavra, brincando,
distraído com objectos de acaso, como as crianças doentes. Leva noites a fio
em branco, a cantar com a voz lúgubre as cantigas da sua terra. Dizem os companheiros que a sua voz de noite mete medo. E quando a gente lhe fala e lhe
pergunta o que tem, crispa toda a cara num momo lastimoso e fala, mastigando
e enevolando as palavras, de saudades da sua terra, de cartas da sua mãe, dum
testamento... ”. Jaime Cortesão, op.cit. p.160.
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rapidamente para escolher aquele de que hei-de cuidar primeiro.
Um – o que foi colhido pela frente e em cheio, na explosão, ficou
inteiramente esfrangalhado. Uma das coxas, cortada junto da bacia,
pende, ligada apenas por um retalho de pele. Ao deitarem-no à maca,
colocaram-lha às avessas de modo que a perna volta o calcanhar para
cima. O ventre foi rasgado, lado a lado e de alto a baixo, tão brutalmente
que a massa dos intestinos saltou fora e os excrementos extravasam e
fedem. O fato e o corpo todo foram lambidos e tisnados pela labareda;
tem a cara farrusca, laivada de fuligem, como a dos carvoeiros; só o branco
dos olhos e o bordo extremo da fieira dos dentes, alvejam na escuridão.
Colhe com ambas as mãos os intestinos, e enterra-as na vasa fétida que sai.
Este homem não morreu ainda. Mais do que isso fala; e fala na sua
linguagem brutal e obscena de caserna, em plena sinceridade, como
quem desabafa e já não tem nada a perder.
Ao pé, outro ferido tem um lado da cara, incluindo o olho, deitado
a baixo, num chanfro borbilhante de sangue, sob o qual se percebe a
alvura rígida da caveira. E as suas duas nádegas foram esquartejadas
dum só lanho até ao ânus, perpendicularmente ao sulco natural,
fendendo-as em quatro postas sangrentas.
Este tem a cara retalhada por estilhaços, às navalhadas.Aquele um golpe
no pescoço, como se fosse de machado, caindo de raspão. Há-os ainda
com feridas de somenos. Auxiliado do Baldaia e do meu impedido,
enceto a rude faina, pelos de mais gravidade, deixando todavia para o
fim aquele cuja morte é uma questão de instantes.
(Id. : 201-202.)

Et c’est au milieu de ce drame absolu que surgissent des exemples
d’un courage impressionnant, comme celui d’un pauvre soldat,
condamné à une mort certaine, de fait, mais surtout épris d’une volonté
heroïque de se sacrifier pour ses compagnons d’armes. Faisant preuve
d’un courage inébranlable, il reste fort, en dépit de la mort certaine qui
s’approche à grands pas.
Toute cette tragédie humaine va de pair avec la désolation totale
d’un paysage proche de l’hécatombe. On la saisit mieux en lisant
Cortesão, qui n’élude pas le néant de la guerre. Ce paragraphe résume
bien la déplorable situation :
[...] as casas ficam abandonadas com o mobiliário, os bragais, as reservas
alimentícias e até os animais domésticos. Galinhas passeiam ao acaso.
Uma vaca além muge com aflição. Tudo isto respira uma desolação
tristíssima. E esta noite, a acrescentar aos ralhos tempestuosos e
intervalados dalgumas baterias próximas, juntou-se toda a noite o
uivar, agoirento, contínuo, enervante dos cães, abandonados chamando
pelos donos. Dia a dia as coisas se arruínam a mais, carregando-se
implacavelmente o seu aspecto de agonia. Aldeias morrem até
aos pedaços.
(Id. : 184.)
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3. Il n’y a pas de doute que la guerre ne fut pas seulement une
souffrance pour les soldats. En ce sens, elle le fut également pour tous
ceux qui restèrent, surtout les parents qui voyaient leur fils partir pour,
peut-être, ne plus revenir. Sur ce point, revenons au récit O Mutilado.
Voici le moment de la séparation entre Duarte et sa mère, D. Joana :
Duarte e a mãe trocaram um derradeiro beijo em que as suas almas
se fundiram, e o comboio avançou, por entre o alarido formidável,
a princípio vagarosamente e silvando sempre, no meio da flutuação
dos lenços que acenavam, das bandeiras que tremiam à aragem. D.
Joana, com a morte no coração e uma frialdade que lhe entorpecia o
corpo, muda, viu sumir-se a última carruagem na treva do túnel que
escancarava a boca sinistra, e saiu rapidamente da gare, com pressa de
refugiar-se na inviolável solitude de sua casa agora mais deserta, para
poder chorar livremente, desafogando da aflição que a oprimia longe
de todas as curiosidades, irónicas ou importunas, que lhe ferissem o
pudor de mãe e a intensidade do padecimento.
Ao dirigir-se para o automóvel que a esperava à porta da estação,
encontrou, caída sobre as pedras enlameadas, a mulher que momentos
antes vira no cais agarrada freneticamente ao filho. A fatalidade duma
sorte idêntica irmanava as duas mães – uma aristocrata e outra plebeia
– mas vergadas ao peso da mesma desventura. Curvou-se sobre a
mísera, coberta de farrapos, que jazia imóvel como se toda a vida nela
se tivesse imobilizado também, tocou-lhe com a mão enluvada no
ombro, murmurando :
– Escute!...
Nesse instante, uns olhos profundos, cheios de mágoa e de terror,
uns olhos doridos e piedosos como D. Joana nunca tinha visto e que
a varavam, a trespassavam, parecendo espreitá-la até às recônditas,
misteriosas regiões da consciência, ergueram-se para ela, implorativos,
suplicantes, e uma voz em que havia todas as humildades, todas as
canduras e todas as abnegações, disse :
– Ai! Minha rica senhora! Que tristeza... Fico tam só no mundo, Deus
do céu, tam só no mundo! Ele era o meu único arrimo. E tiram-mo
para o levarem para a morte... E não tiveram pena de mim!...
– Coitada de quem é mãe! – comentaram várias pessoas, à volta.
– Bem! Tranquilize-se. E olhe, vá a minha casa. Aqui tem a indicação.
Falaremos ambas de nossos filhos que foram para a guerra – exclamou
D. Joana.
(Grave, 1918 : 14-15.)

Ce passage montre à merveille que, face à la douleur, les différences
sociales s’effacent et la solidarité de la souffrance s’affirme. On ne
saurait être plus clair pour démontrer que l’absence d’un être aimé est
un sentiment universel. Ce passage est, donc, intéressant, car il montre
que la guerre, outre tout ce qu’on peut lui reprocher, est aussi le lieu
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de la fondation d’un lien social. La douleur ne connaît pas les préjugés
sociaux.
Ceci dit, on peu croire, en fin de compte, que l’idéologie patriotique
ait pu donner un sens héroïque à l’engagement des soldats issus d’un
milieu familial pauvre. C’est-à-dire que la guerre, avec l’héroïsme qui
lui est associé, compenserait le sentiment de précarité ontologique. En
ce sens, partir à la guerre pourrait bien être, tout d’abord, un sentiment
de responsabilité et une attitude de dévouement accompagnés de la
tentation de réparer une existence banale et appauvrie et cela par le
moyen psychique du réconfortant sentiment d’être un élu pour sauver
le monde de l’emprise du mal. À cet égard, la guerre, comme on le
perçoit en lisant les mémoires des soldats-écrivains, fut l’occasion pour
sacraliser l’héroïsme militaire ; mais aussi, autant qu’on puisse le savoir
par ces textes, la mémoire des disparus.
4. Il conviendrait de rappeler que la représentation littéraire de la
guerre n’engendra pas seulement de récits tragiques, comme l’atteste
le livre d’André Brun, A Malta das Trincheiras. Ceux qui connaissent
son œuvre savent d’avance que pour lui (auteur de pièces de théâtre
telles qu’A Vizinha do Lado et A Maluquinha de Arroios) la guerre
pourrait difficilement s’approcher d’une longue jérémiade. Tout au
contraire, un grand nombre de pages de Brun suscitent un éclat de rire
salutaire. C’est un auteur humoristique, très à l’aise dans une écriture
gorgée de blagues et d’épisodes amusants. Ainsi, plutôt que de s’en
tenir tout court à l’effroyable des tranchées, André Brun ne va pas se
détourner de son style. En ce sens, A Malta das Trincheiras est un recueil
de mémoires – selon l’auteur lui-même, “ é um livro de crónicas, direi
mesmo um livro de anedotas ” – qui veille à garder le côté le plus
amusant de la guerre. La drôlerie (avec pudeur) est l’atout de l’écrivain
pour y parvenir. On pourrait presque le lire à cœur de joie, tellement
le livre semble proche d’une comédie légère. Il naît de là évidemment
un changement de perspective qui peut se traduire par un surcroît
d’attention à ce qui, à première vue, n’en méritait pas : l’anecdote
plutôt que la souffrance insupportable, le comique, l’aventure, etc.
Sous cet éclairage, surprenant mais séduisant, la guerre semble prise
moins au sérieux et semble s’épanouir dans les termes de l’humour,
certes, mais il faut aussi remarquer que, d’autre part, le récit de
l’anecdotique sert à pointer des faits réels et très sérieux. Loin de
sombrer dans le dérisoire, l’humour pris à son meilleur niveau
ajoute toujours en fait, et nul n’en doute, une exigence de lucidité
qu’aucun autre discours ne parviendrait certainement à assumer.
Voici un échantillon, parmi bien d’autres:
No francês que os nossos soldados falam, nota-se o vício curioso de
se inverterem os géneros. Não se diz senão um bière, um maison,
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uma village. Um dos meus rapazes mandava dizer à menina Rosa
que o esperava em Vila Nova de qualquer cousa : – “ Está aqui um
mademoisele a querer saber a quem estou escrevendo. Já me perguntou
se eu escrevia ao mon fiancé; mas eu disse-lhe que era à ma frère. ”
Aportuguesam-se palavras : aquele chien que faz mover a roda da
manteigueira passou a ser um chiao, a cama, o couchi, etc.
Depois de terem aprendido o inglês, as meninas da região deitaram-se
ao português. Não estávamos em França há oito dias e já era vulgar ouvir
numa loja Folgadinho espremer-se todo para perguntar : “ Combião,
madamoisele? ” E a locandeira, muito amável, responder-lhe, com um
sorriso cheio de convicção : “Un toston et deux vintenes.”
Hoje há por lá quem fale muito bem a nossa língua, tendo começado
por aprender a dizer “un bêju” e acabado, como sempre se acaba
em tais casos, por entender perfeitamente aquilo mesmo que se não
chegava a explicar. É – como dizia um poeta meu camarada – a desforra
de Sóror Mariana.
(Brun, 1983 : 74.)

Le mélange entre le portugais et la langue de Balzac, qui se fait par
confusion de genres et par amalgames phonétiques, c’est là, bien sûr,
tout en riant, une autre manière de dire le bon entendement entre
Portugais et Français. Ce parler issu des deux langues permet un lien
qui traduit l’union des deux peuples. La réponse d’une aimable française
(“ Un toston et deux vintenes ”), toutes considérations commerciales à
part, vaut en tant qu’échange de complicité. Surpassant l’enfer de la
guerre, le fait d’afficher un langage qui, de part à part, se dénie de ces
propriétés (surtout lexicales et phonétiques), accueillant la langue de
l’autre, pour permettre l’établissement de la communication, est un
engagement fraternel.
Pour une cause commune (vaincre l’ennemi), il n’est pas dénué
d’intérêt de vérifier que les langues s’accomplissent par l’acceptation
d’intrusions linguistiques (dire avec notre langue, les mots de l’autre ; ou
bien dire nos mots à la façon de l’autre, etc.), en dépit de l’humour qui
s’ensuit. En d’autres termes : Portugais et Français oublient les règles de
base de leur langue (langue qui se perçoit en tant qu’expression d’une
Patrie), donnant libre cours aux amalgames, au non d’une décence plus
souveraine : celle de vaincre l’ennemi de la Patrie.
5. En somme – et voilà ce que nous cherchons en fait à démontrer,
sans pouvoir prétendre traiter l’ensemble des textes disponibles ; nous
nous sommes bornés seulement à l’évocation de quelques auteurs –,
la littérature sur la Première Guerre est assez vaste et diversifiée. Ce
qui se comprend, puisque l’enjeu est de taille. Quoi qu’il en soit, cette
littérature qui s’accomplit sous le signe des témoignages des tranchées
mérite qu’on s’y arrête pour son intérêt philologique et historique. Il
serait invraisemblable qu’un événement aussi crucial que la Première
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Guerre mondiale ne soit pas repris du point de vue culturel et
littéraire. Si cela est fort correct et si c’est peu dire, il n’empêche que
(hormis bien sûr les historiens) l’on parle peu, ou même très peu,
de cette guerre.
Or, c’est la force de cette littérature d’incarner l’histoire des
portugais dans la première grande guerre du vingtième siècle. Par
contre, lorsqu’on parle de littérature de guerre on a souvent tendance
à négliger, voire même oublier, justement celle-ci. D’autant qu’elle
n’est pas si restreinte que l’on puisse, à première vue, le supposer.
Néanmoins, l’intérêt qu’elle suscite est moindre. La lire peut déjà
être l’occasion d’un réjouissant rattrapage (et après il sera question de
l’étudier, conformément aux exigences de la critique et notamment
en proposant des articulations avec l’histoire et la théorie littéraire).
Sans vouloir énumérer la totalité des oeuvres publiées (l’on retiendra à
peine les auteurs les plus connus), on peut mettre en évidence quelques
écrivains et quelques titres portant en grande partie sur des livres
de mémoires.
Nous citerons, parmi bien d’autres écrivains méconnus et peut-être
non moins importants, Na Grande Guerra, de Américo Olavo (1919),
Calvários de Flandres, de Augusto Casimiro (1920), Nas Trincheiras de
Flandres, du même auteur (1919), Jornal dum Prisioneiro de Guerra na
Alemanha, de Carlos Olavo, Tropa de África, de Carlos Selvagem (1919),
Memórias dum Expedicionário a França, de Humberto Almeida (1919),
Visão da Guerra, de Lapas de Gusmão (1932), Memórias da Grande
Guerra ou bien encore Ao Parapeito, de Pina de Moraes (1919).
Tous ces textes sont aujourd’hui oubliés, en attendant que la
critique littéraire, peu sensible à leur égard, vienne les exhumer (ou
bien puissent les historiens les arracher à l’oubli). Ils sont, pour ainsi
dire, ancrés dans leur époque historique et celle-ci, comme tout le
monde le sait, a été indéniablement surpassée par l’ampleur d’un
deuxième conflit mondial, avec ses camps d’extermination (période
d’extrême tempête qui continue d’inspirer pas mal d’auteurs, comme
Jonathan Littel, Yannick Haenel, Laurent Binet ou Fabrice Humber,
pour mentionner les plus jeunes). À proprement parler, l’on nous
dira peut-être tout bonnement qu’ils ont disparus en vertu de ne pas
mériter l’immortalité littéraire, c’est-à-dire en raison d’être au plus bas
de la hiérarchie textuelle littéraire. Prenons le problème à la source
en disant que s’il est vrai que l’on peut leur reprocher un bonheur
littéraire incertain, c’est-à-dire parfois un manque de raffinement
poétique (bien que certains auteurs, il faut aussi le dire, signent des
textes poétiques et forts, bien ficelés et avec un sens aigu du rythme,
des textes assez capables de réunir des critères de postériorité), il n’en
est, cependant, pas moins vrai qu’il ne faut pas dévaluer leur dimension
culturelle (on pourrait même en faire la catégorie majeure de ces
textes), qui est bien loin d’être négligeable.
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En ce sens, les mémoires de guerre fourmillent de détails intéressants,
ce ne sont en aucun cas des brouillons de travail. En d’autres mots :
on ne peut nier que le fait de les sous-estimer c’est avant tout mépriser
une importante, pour ne pas dire irremplaçable, source d’informations,
par le poids de la mentalité qu’ils témoignent et sans laquelle il serait
plutôt difficile d’entrer dans la pensée du temps et de comprendre ce
que fut vraiment cette guerre et son Zeitgeist.
À vrai dire, ces textes, en général rédigés sous un style fluide, parfois
même avec une harmonie romanesque digne de note, sont, pour la
plupart du moins, l’expression d’un énorme flot de souffrance (et
maintes fois de révolte, bien sûr), c’est-à-dire, l’écrivain – écrivain
malgré lui, puisqu’il est, avant tout, un rescapé – retrouve l’intensité
de toutes les misères qu’un conflit de ce genre enchaîne. Et ils sont
l’expression d’une durable solidarité (pour ne pas dire amour) envers
cette armée portugaise si malmenée, une solidarité qui rend hommage
aux morts, mais aussi à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
ont su prendre leur destin en mains. Et tout cela avec des mots justes
et simples5. Des mots qui nous transmettent surtout l’intimité d’une
parole écrite pour toucher l’espérance : celle d’un monde ou la
guerre serait pour toujours bannie. Comme l’écrit, non sans raison,
Marina Mackay : “ [...] war is nothing if not an overturning of collective
and humanistic hopes [...] ” (Mackay, 2009 : 8). C’est l’espérance d’une
certaine compassion, ou pour mieux le dire, l’espérance qu’un jour,
malgré tout, viendra la réconciliation définitive avec le genre humain.
C’est bien cette espérance qui perdure après la lecture de tous ces
livres, en quelque sorte, testamentaires.
Quoi qu’il en soit, objectera-t-on, par delà des caractéristiques
essentielles et communes que nous avons résumées, chaque auteur
n’est-il pas, en l’occurrence, également porteur d’un récit personnel?
Quelque part, n’est-il pas prélude d’un point de vue bien à lui?
Incontestablement. C’est bien pourquoi il ressort que l’on retrouve
évidemment plusieurs angles d’approche de ce phénomène que fut la
guerre de 14-18. Tout juste comme au cinéma, d’ailleurs, si l’on pense
à La Grande Illusion de Jean Renoir ou au filme de Stanley Kubrick
Path of Glory. Entre le prisonnier de guerre, représenté par Jean Gabin,
et le Colonel que Kirk Douglas incarne, il serait difficile d’établir de
5

On mesure ici, par ailleurs, le désintérêt que l’on porte à la Première
Guerre mondiale. La deuxième (qui continue à susciter une efflorescence
de débats), du point de vue historique, est manifestement plus importante
que celle de 14-18. Il est clair que la Seconde Guerre mondiale s’est avérée
plus effroyable que la première, d’où l’intérêt qu’on lui porte ; enfin, n’oublions pas, en ce qui concerne le Portugal, la guerre coloniale, qui semble
monopoliser le regard de la critique littéraire lorsqu’on parle de guerre et
littérature. Au contraire de la Première Guerre mondiale, la guerre coloniale, il faut bien le reconnaître, fut au centre du processus qui conduisit
inexorablement à l’érosion puis au retrait du colonialisme portugais.
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grands rapports et encore moins de leur assigner un sens commun.
Qu’on ne s’y trompe pas. La question se posera autrement. Il s’agira
alors de savoir en quoi une telle guerre fut perméable à des lectures
aussi éloignées. Pour y répondre, en ce qui concerne la littérature,
force est de constater qu’il est nécessaire, bien entendu, de prendre le
temps de lire ces écrivains qui ont fait le choix d’inscrire leurs textes
dans le tissu de ce passé que fut la guerre, bien que sachant d’avance
la quasi impossibilité d’y apporter une réponse définitive ou un sens
inépuisable. Mais c’est un manque qu’il faut, croyons-nous, malgré
tout essayer de combler.
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As suas obras tornaram-se verdadeiros cânones patrióticos que
legitimaram o conflito (Mosse, 1990 :9). Mais :“ o mito da experiência
de guerra ” foi forjado e perpetuado naquilo que os voluntários
pensavam da guerra. Como refere, a propósito, George L. Mosse :
[…] studiare le origini del Mito dell’Esperienza della Guerra significa
comprendere il ruolo svolto dai volontari, che in così larga misura
lo produssero. Mas è anche essenziale esaminare le teorie prevalenti
della morte et della sepoltura, successivamente perfezionate e applicate
specificamente al caso dei soldati caduti. Esse fornirono alla nazione
modelli e luoghi di culto. Seppellire e commemorare i morti in guerra
divenne qualcosa di molto simile alla costruzione di una chiesa per
la nazione.
(Mosse, 1990 : 9)1.

I.7. “ EM VÃO BUSQUEI UM SORRISO NA MULTIDÃO… ”.
A REMEMORAÇÃO DA I GUERRA MUNDIAL
EM PORTUGAL
“ j’ai cherché en vain un sourire dans la foule… ”.
la rémémoration de la i guerre mondiale au portugal

Sílvia Correia

*

Cet article cherche à mettre en valeur les éléments –
contemporains au conflit – qui furent déterminants pour la construction de l’identité
de “ l’ancien combattant portugais de la Première guerre mondiale ” et du “ mythe
de l’expérience de la guerre ”. Notre analyse s’inspire des rares témoignages qui
se réfèrent aussi bien à l’expérience du front qu’à celle du retour. En effet, les
premières formes prises par les commémorations du conflit au Portugal eurent pour
point de départ les manifestations liées au retour des combattants et à la réception
de cette représentation. Il faudra prendre en compte le rôle que celles-ci eurent dans
la formation des réactions collectives par les anciens combattants portugais.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

		

Para analisar a força que levou o mito a influenciar a memória e a
realidade política, é, pois, necessário analisar o mundo dos voluntários,
decisivos no ‘enquadramento’ da guerra moderna. No entanto, os
alicerces do “ mito da experiência de guerra ” foram lançados muito
antes da I Guerra Mundial.A mitologização da experiência da guerra não
é exclusiva deste conflito e deve a sua origem às guerras da Revolução
Francesa e de libertação alemã do poder napoleónico. Daí dizer-se que
[…] le guerre rivoluzionarie furono le prime combattute da un
esercito di cittadini originariamente costituito in buona parte da
volontari devoti alla loro causa e alla loro nazione. E i cadutiti di queste
guerre erano compagni d’arme; erano i figli o i fratelli di qualcuno
che si sarebbe potuto conoscere. Era dunque necessario legittimare e
giustificare il loro sacrificio. I volontari svolsero il loro ruolo di artefici
di miti per la prima volta in queste guerre.
(Mosse, 1990 : 10)2

Mémoire, mythe, Première Guerre mondiale,
République portugaise, vétérans

............................................................................

A análise das políticas da memória da I Guerra Mundial em Portugal
(1918-1933), obriga a que o ponto de partida seja a experiência de
guerra de um indivíduo ou de um grupo que se assume como espoleta
de compreensão de uma construção oficial da memória do conflito.
O fim da Guerra não apagou as marcas físicas e psicológicas que
deixou nos homens que nela lutaram, por maior ou menor tempo.
Ela criou um quadro de experiências pessoais e de grupo que a
sociedade teve de compreender ou comportar, gerando resistências e
incompreensões de parte a parte. A experiência de guerra, com o seu
próprio corpo de afecções e percepções por aqueles que a combateram,
conduzirá em grande medida as imagens que as sucessivas gerações
fizeram dela. Não obstante os voluntários serem uma minoria, foram
as suas histórias, escritos e representações que atraíram as atenções.
*

Instituto de História Contemporãnea - Faculdade de Ciências Socias
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

A análise do mito obriga, de igual modo, ao esmiuçar da experiência
da morte. O mito “ trascendeva la morte in guerra, fornendo un lieto fine al
dramma : coloro che hanno sacrificato le loro vite risorgeranno, anzi essi sono di
1

2

“ Estudar a origem do Mito da Experiência de Guerra significa compreender
o papel desenvolvido pelos voluntários, que em larga medida o produziram.
Mas é necessário examinar a teoria prevalente da morte e da sepultura, sucessivamente aperfeiçoada e aplicada especificamente ao caso dos soldados mortos.
Esses forneceram à nação modelos e lugares de culto. Expurgar e comemorar
os mortos de guerra torna-se algo de muito similar à construção de uma igreja
pela nação ”.
“As guerras revolucionárias foram as primeiras a ser combatidas por um exército de cidadãos originalmente constituído por voluntários devotos à sua causa
e à sua nação. E os mortos desta guerra eram companheiros de armas; eram os
filhos e os irmãos de alguém que se poderia conhecer. Era, por isso, necessário
legitimar e justificar os seus sacrifícios. Os voluntários desenvolveram o seu
papel de artífices dos mitos pela primeira vez nestas guerras ”.
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già tra noi. Per adempire questa funzione, il Mito utilizzò, oltre ai temi attinti
all’antichità classica, il tradizionale strumento consolatorio del cristianesimo,
fosse la credenza nella morte e resurrezione di Cristo ” (Mosse, 1990 : 34)3.
Face à dimensão humana de mobilização/desmobilização, apesar das
especificidades nacionais, as expectativas e os valores que alimentaram a
guerra de trincheiras dificilmente se esgotariam no termo do conflito
e na constatação do horror, antes perpassam a construção abstracta dos
processos de rememoração da guerra e, mais ainda, constituem uma
das bases dos mitos em torno da experiência de guerra. Este universo
povoado de valores ‘espirituais’, não se devendo exclusivamente à Grande
Guerra, surge aliado às importantes reformas, estruturais e ideológicas, dos
exércitos, sendo reforçado pelos processos de mobilização e propaganda,
bem como pela sua futura recuperação pelos extremismos políticos.
No caso português, o escasso número de voluntários de guerra,
apenas 1% do conjunto das modalidades de alistamento4, a que muito
se deve o sistema obrigatório de recrutamento nacional, e a ausência
daquilo que Tolstoi afirmou ser mais importante do que a força
material e humana dos exércitos, o ‘espírito de corpo’, têm implicações
na futura formulação do movimento combatente.
A crescente consideração social por estes homens, nomeadamente
pelos republicanos voluntários, coloca-os como parte integrante e
central da formação e mobilização dos exércitos nacionais, criando
um novo estatuto do soldado : o cidadão-soldado. Este novo estatuto
resulta directamente das reformas estruturais nos exércitos, bem como
dos novos formatos de guerra, nomeadamente a mobilização geral da
sociedade, aquilo a que a Grande Guerra iria servir de matriz – a
guerra total. Apesar das reformas implementadas, cujo desejo último
passava por um exército inteiramente fiel aos valores que ele próprio
apregoava, em que os milicianos seriam o seu predicado máximo, a
participação portuguesa na Grande Guerra denunciou as suas profundas
fragilidades, onde a união e o consenso da classe dirigente estavam
longe de ser atingidos e os ideólogos não chegavam para garantir um
‘voluntarismo generalizado’5.
3

4

5

“Transcendia a morte em guerra, fornecendo um leito final ao drama : aqueles
que sacrificaram as suas vidas ressurgirão, antes, esses estão já entre nós. Para
adquirir essa função, o mito utilizou, mais do que temas da antiguidade clássica,
o tradicional instrumento de consolação do cristianismo, a crença na morte e
ressurreição de Cristo”.
Cf. AHM, 1.ª Divisão, 35.ª Secção, Caixa 1370 - Estatística criminal e Disciplinar do CEP relativa ao ano de 1917; Isabel Pestana Marques, Os Portugueses
nas Trincheiras. Um Quotidiano de Guerra. Lisboa : Comissão Portuguesa de História Militar, 2002, p. 42.
O fenómeno do voluntariado, saliente nos primeiros anos da guerra, foi mais
usual nos países onde o alistamento não era obrigatório, o que não acontece
em França e Portugal.
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A controversa participação portuguesa na frente europeia da
guerra instalou Portugal no quadro dos vencedores mutilados, duma
‘ilegítima’ criação de um ‘mito da experiência de guerra’ vitorioso e
heróico. Esta é uma condição básica quando se trata de interpretar
testemunhos (memórias e diários de campanha) dos combatentes. Estes
testemunhos permitem reconstituir algumas linhas da experiência de
guerra dos soldados portugueses, universo que revela elementos tão
díspares como o espírito de corpo, o voluntarismo e, acima de tudo,
a morte e o seu significado. As publicações memoriais irão compor o
universo dos valores morais que uniformizará o conjunto memorial
da experiência de guerra dos antigos combatentes enquanto grupo
(Mosse, 1990 :17)6.
Não se pretende, aqui, entrar no campo da memória individual, já
que exigiria um outro tipo de abordagem. A experiência de guerra
dos soldados constitui, no entanto, um horizonte prévio para uma
compreensão geral dos contornos que o movimento dos antigos
combatentes vai assumir no pós-guerra.
Os voluntários, apesar do seu diminuto número, foram em larga
medida porta-vozes de todos os soldados, criando um universo
simbólico de mitos e heróis que iria ocultar a realidade da guerra.
Camaradas de armas que legitimariam, através da literatura publicada
consistentemente no pós-guerra, o sacrifício comum e partilhado em
torno de uma nação, contra o individualismo das sociedades liberais.
Com uma ressalva importante e incontornável. As condições
físicas da guerra de trincheiras, onde homens eram reduzidos e
enfraquecidos pela ausência de um roulement regular, pela desigualdade
de licenciamento e pela falta do apoio moral e material de uma
nação, criaram um universo de insustentabilidade psicológica e
descrença em relação às razões da guerra e mais ainda em relação à
pátria que defendiam7. Daí que a contestação, a indisciplina, a revolta,
6

Mosse desenvolve a ideia de que a maioria dos voluntários é composta por
homens cultos pertencentes à classe média. Seriam estes homens, nomeadamente professores, estudantes, escritores ou funcionários, autores de diários de
guerra e de alguma propaganda, que vão compor o quadro dos oficiais e da
liderança.

7

As causas deste mal-estar, trabalhadas por Isabel Pestana Marques, eram
provocadas por vários elementos inerentes à guerra de trincheira, que provocavam desgaste físico e psicológico absoluto, dificultando que as tropas
mantivessem um moral elevado : as características espaciais delineadas pela
trincheira; os rigores temporais de longos períodos passados ali, debilitando mesmo os mais resistentes; o desgaste profundo do contraste de dois
tempos – “ momentos de espera ” e “ momentos de guerra ”, enquanto
que o primeiro massacrava pela consciência dos sofrimentos, o segundo
levava à loucura e desaire, a consciência constante da ameaça de vida colectiva ou individual ou mesmo a consciência de colocar em perigo a vida
de outro ser humano. Veja-se o Capítulo V – Moral das tropas em Isabel
Pestana Marques, Das trincheiras com saudade. A vida quotidiana dos militares
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a deserção, a infracção e a insatisfação se mesclem nos sentimentos
entre soldados, marcados pelo horror da guerra e envenenados pela
propaganda e cisão política nacional a que a frente de campanha,
apesar da censura, não escapava, impossibilitando, assim, a criação
de um todo identitário que legitimasse a luta comum pela defesa
dos valores da pátria republicana.
Veja-se, agora, alguns dos elementos mais marcantes da experiência
de guerra que perpassam por todo o universo de publicações
rememorativas e convergem para delinear a memória de grupo.
Atente-se que a escrita memorialística, por vezes imediatista, podia
estar mais próxima do género narrativo do diário/autobiografia do que
das memórias que ‘exigem’, à partida, algum distanciamento temporal.
A morte
Daquilo que compõe o todo da experiência de guerra, a morte
é o fenómeno cujo impacto é mais profundo. Não se fica pelo
limite temporal da guerra, mas vai-se além e consuma-se como
centro nevrálgico dos processos de rememoração futuros. A presença
iminente da própria morte é um facto com que os soldados da frente
têm de conviver. Uma morte de massa que afecta todos os indivíduos,
sem excepção. Não era só a do inimigo, mas principalmente a dos
companheiros de armas que, depois de mortos, ficavam estendidos nas
proximidades das trincheiras e, não podendo ser retirados, espalhavam
um odor de putrefacção que jamais se dissipava, consolidando a ideia
de uma morte futura muito próxima.
Considerando os quantitativos das baixas, poder-se-ia pensar no
pouco impacto no número de braços. Segundo dados do Serviço de
Estatística do CEP de 1924, dos 55 085 efectivos mobilizados para a
frente europeia, morreram cerca de 1 992, 3,6% de baixas, a maioria
em combate8. Mas, não é apenas na questão do contingente ou força
de combate que a morte é central, mas no impacto psicológico.
São os homens sujeitos às mais degradantes condições na trincheira
que mais contactam com a morte, o que provocava um processo
de destabilização psicológica.
A contabilização pelos serviços oficiais de apenas dez casos de suicídio,
exclusivamente entre praças, denuncia um eventual escamoteamento
da situação, por razões que não podem aqui ser entendidas de ânimo
leve, fossem elas resultantes de uma vontade humana de esconder
possíveis “fraquezas” do camarada ou de uma vontade oficial para
evitar possíveis acusações de responsabilidade. A morte por suicídio

8

portugueses na Primeira Guerra Mundial, Lisboa : Esfera dos Livros, 2008, p.
273-370.
Cf. AHM, 1.ª Divisão, 3.ª Secção, Caixa 1401 – Serviços de Estatística e Estado
Civil do CEP, Livro de Estatística do CEP, p. 13.
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foi escondida como ilegítima, uma vez que contrariava o espírito que
defendia o patriotismo e a unidade do CEP.
O estado de desespero e de degradação daqueles que enfrentavam,
por longos períodos, as condições das trincheiras é exemplarmente
fixado no seguinte testemunho :
Os mortos não eram por lá muitos como seria de esperar de uma
guerra tão extensa e tão fogosa, mas se o sofrimento era grande e sem
esperanças de termo, o sofrimento moral era muito peor, pois as baixas
por conta-gotas, ao acaso, matavam tão lentamente ou arruinavam tanto
o indivíduo como se assistíssemos a uma prolongada lotaria, em que
estivéssemos momento a momento à espera de um número em que a
‘sorte grande’ era a morte, uma cegueira, uma tuberculose por gazes,
etc., e os pequenos prémios a perda de um braço ou de uma perna
ou de qualquer ferimento. Nos intervalos da primeira linha os pobres
soldados, em logar de descansarem, faziam-nos ainda ir trabalhar, de
dia ou de noite, em serviços de reparações de novas linhas ou outros.
E assim depressa se haviam de fatalmente esgotar os organismos, por
mais robustos que eles fossem.
(Magno, 1921 :13)

A questão da morte é nesta guerra vivenciada numa outra dimensão.
A massificação e o anonimato estão intimamente ligados à experiência
da guerra de trincheiras – a banalização que assume a morte de massa
dos lados em confronto. Escreve, a propósito, Albino Sampaio :
Tão banal a guerra está, apesar dos reflectores, dos ciclistas, do arame
electrizado, do telefone do submarino do aeroplano, que é estúpido
matar sem saber quem, morrer sem saber quem nos dá a morte. Um
soldado marcha, de repente leva as mãos à frente e cai. É uma síncope,
uma tontura? Não. É a morte. Aquele homem que sabia pensar, sentir
e querer, que tinha dois braços, um cérebro, um coração, aprovisionado
com uma espingarda último modelo, um sabre baioneta, balas, previsões,
sonhos e esperanças está de todo frio. Quem o matou? Sabe-se lá. Só
se foi esse bocado de aço que lhe deixou o orifício no pano da farda.
(Sampaio, 1935 : 28)

A constatação da fugacidade da vida repetia-se vezes sem conta.
A mistura entre corpos mortos e o campo de batalha em terra de
ninguém era um quadro desesperante que tornava os homens alheios à
condição humana. Tudo convergia numa espiral de anulação :
Não há tempo para pensar ou acudir aos camaradas que tombam.
A febre do combate torna os homens egoístas e indiferentes. Toda a
sensibilidade se anula. Uma vida não vale nada; um corpo esfacelado
é apenas um incidente; os gemidos não passam de sons que se juntam
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ao ruído infernal de tantos outros formados. Toda a trincheira está
em fogo.
(Monteiro, 1919 : 37-38)

E, no entanto, a maioria dos soldados nunca matou um inimigo, ou
até mesmo, nunca teve contacto directo com a possibilidade de ser um
‘assassino’, mesmo na linha da frente da infantaria. De qualquer forma,
não seria natural um homem matar outro, mesmo inimigo, e não
sentir culpa. Daí que o medo de ser morto ou de matar não seja algo
que se possa comunicar. Mesmo que se tente perceber essas emoções,
continuar-se-ia na ignorância, pois só quem participou da guerra o
podia, de facto e de direito, perceber.
Os combatentes levaram algum tempo a partilhar com o mundo
as suas vivências. Na verdade, a procura da parte da sociedade civil
pelos seus heróis abafou uma realidade que não interessava trazer a
público : sendo demasiado violenta, os soldados apenas expressavam o
‘desejável’da sua experiência. Fenómenos que denunciam a exclusão
dos ex-combatentes imposta a uma parte da vida ou ao próprio homem.
Durante a guerra ou no imediato pós-guerra, a experiência da
morte estava muito próxima para poder ser invocada. As publicações,
na sua maioria memórias ou diários de campanha escritos ‘no calor do
momento’, são silenciosas face à angústia dos soldados. Raros são os
trabalhos escritos que tratam directamente a experiência da morte. A
maioria pauta-se por uma descrição da experiência militar, narrada em
tom de diário de guerra e com pretensões historiográficas ou políticas.
O horizonte dos combatentes era povoado de sentimentos, à
primeira vista, contraditórios, mas que se fundem no contexto da
sua experiência de guerra. O medo e a angústia dominavam os seus
espíritos antes de qualquer combate. O período indeterminado de
espera entre batalhas era o mais terrível : tempo de reflexão e de ânsia
até o deflagrar da batalha. Assim que o confronto começava era um
alívio. A experiência da guerra é retida pelos combatentes como a mais
marcante das suas vidas e da qual têm orgulho, não heróico, mas pela sua
capacidade de extrair dessa vivência aprendizagem, amadurecimento e,
por fim, felicidade, porque conseguiram resistir a tamanha provação.
Mas não é só de heróis humanizados de que esta experiência se
povoa, mas também de cobardes e traidores. Muitos, fruto da destruição
do combate, adquirem uma imunidade, apenas deixando-se afectar por
aquilo que lhes toca de muito perto.
O voluntarismo : o combatente-cidadão
Ainda antes da eclosão da guerra, em Portugal, enquanto se discutia o
possível envio de tropas para a frente europeia, publicaram-se trabalhos
de apologia à intervenção e participação na guerra – uma luta contra o
inimigo imperialista pelos heróis nacionais que regenerariam a pátria
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republicana. Alguns destes autores, num conjunto constituído, entre
outros, por escritores, jornalistas, professores ou médicos, integrariam o
restrito número de voluntários de guerra. Parte desta literatura está na
base das projecções da memória patriótica.
Augusto Casimiro e Jaime Cortesão apelaram publicamente ao
intervencionismo, embora estes estejam cientes dos motivos políticos
da mesma. Juntam-se-lhes outros, na publicação da revista A Águia,
de 1916, como Teixeira de Pascoaes, Teófilo Braga, Raul Proença, que
defendem a necessidade histórica de participar na guerra pela aliança
com a Inglaterra e pela integridade do valor da nação9. Contudo, a ideia
intervencionista alterou de tom com os desenvolvimentos da guerra,
passando a uma apologia do soldado, em detrimento dos oficiais,
criando-se uma nova hierarquia militar marcada pela supremacia dos
valores de “coragem física e integridade moral” (Leal, 2000 : 447).
Jaime Cortesão, escritor, militar e historiador da intervenção na
guerra, centra as suas memórias, na valorização do soldado camponês
que, na escola da guerra, ascende à condição de ‘homem novo’, defensor
dos valores e da regeneração da pátria. Esta perspectiva heróica nas
memórias de Cortesão abandona, de certa forma, a grande apologia
intervencionista tão característica da sua participação n’ A Águia. O
soldado, centro da discussão, é razão para a exposição de uma certa
crítica às autoridades, aquando da descrição do retorno das tropas.
Alguns destes textos permitem, com efeito, percepcionar uma crítica
em relação às forças políticas e às altas patentes militares, acima de
tudo à incompreensão e à falta de apoio geral que corrompe qualquer
voluntarismo que o imaginário dos combatentes pudesse habitar.
Diz-se que “ as nossas elites governativas, todas elas, mais ou menos,
são incapazes dos grandes actos redentores, enquanto o Povo, apesar
de ignorante e desorientado, é ainda e sempre a maior esperança ”
(Cortesão, 1919 : 24), ou, nas palavras de Alfredo Barata da Rocha em
Névoa da Flandres, “ o drama da Grande Guerra não foi compreendido,
nem sentido, nem em Portugal ” (Rocha, 1924 : 10).
O discurso da cruzada do ‘homem novo’, bem como a heroificação
do soldado comum que se sacrifica ‘alegremente’ pela defesa da pátria,
integra plenamente o ‘mito da experiência de guerra’ – uma construção
que passa pela necessária transcendência da morte, criando alternativas
de catarse, com base em temas da antiguidade clássica e, mais ainda,
do cristianismo, ou seja, na crença da ressurreição dos homens. Este
será o discurso simbólico presente desde o culto imediato aos mortos
até à monumentalização de locais de culto de uma nova religião civil
(Mosse, 1990 : 34). Augusto Casimiro, em Calvário da Flandres, explora
esta dimensão regeneradora dos combatentes mortos durante a guerra
– a cruzada em defesa da pátria – aqueles que irão ressuscitar :
9

Veja-se A Águia. Porto : Renascença Portuguesa, 1916.
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Mortos? Porque me custa dizer esta palavra, a mim? A morte não
aniquila, nem reduz os verdadeiros vivos […] e os mortos desta guerra
viveram a verdadeira vida. A morte, limiar obrigatório da eternidade,
aligeirou-se das suas e das nossas misérias, fê-los transparentes, e,
integrando-os na grande corrente de devoção que alaga o mundo e
a renova, deu-lhes, a eles que tinham sido o silêncio, a resignação do
sacrifício, divinas forças activas, a imaterial existência, a força inexaurível
dos símbolos que através das idades vêem embalando o coração e
guardando os sonhos do mundo. […] Os mortos da Grande Guerra
vão ser os calmos condutores da hora dolorosa. […] O mundo saberá
então como, e até onde, esta guerra foi, no céu e na terra, nos mares e
nas almas – a grande guerra de Deus.
(Casimiro, 1920 : 177-183)

Torna-se, no entanto, difícil encontrar obras que tratem a
experiência da guerra pelo lado mais psicológico e intimista, mais
ainda aquelas que, à parte de criarem mitos, revelam o ‘lado negro’ – “ a
grande cova, onde se aprende o ofício do morto ” (Cortesão, 1919 :
164). Expressões como as de Cortesão são extremamente raras num
contexto de necessária abstracção do pós-guerra :
Os vivos têm de viver em promiscuidade com os mortos, – mais do
que isso, com as multidões dos cadáveres. Ali, ao pé da trincheira, a
meio de uma dessas paredes de um posso de explosão, emergem os
dois ossos de uma perna em farrapos de podridão suspensos e uma bota
ainda calçada […]. Todo o chão exala carnagem, loucura, nevoeiros de
morte. Em certos pontos dir-se-ia que a terra ainda está ensopada
de sangue negro10.
Tinha sido há dias – a Batalha de La Lys. O boche arremessava doido
sobre a Flandres o seu desespero sombrio. Sôbre a retaguarda caíam as
guarnições desmanteladas. […] Andava tudo triste. Não podia olhar
uma árvore – parecia uma prece feita da terra para a defendermos.
Os ramos imploravam como braços, como olhares. E eu, tristemente,
sentia cair do peito o sangue junto de todos os meus soldados mortos…
É tão bom amar a sua pátria, mas custa tanto ser vencido!
(Morais, 1919 : 55-56)

A transposição para a escrita da experiência de guerra recorre
muitas vezes a um poder histórico de conhecimento de causa para, nas
entrelinhas, projectar um tom de ‘sujeito político’ ou ‘auto-justificativo’,
uma forma legitimadora do esforço individual da guerra, mas também,
consciente ou inconscientemente, uma justificação política. Como
salienta Ernesto Castro Leal“ o guerrismo espelhado nos memorialismos
republicanos de Jaime Cortesão, Augusto Casimiro, João Pina de
Morais ou Carlos Selvagem transportava uma visão profética redentora,
10

Cortesão, Memórias da Grande Guerra, p. 180.
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ancorada numa dupla justificação de sentido patriótico : a justificação
política de aliados naturais do bloco demoliberal anglo-francês contra o
expansionismo cesarista alemão; a justificação ética de uma proposta de
revigoramento moral das energias nacionais que o soldado encarnava ”
(Leal, 2000 : 445).
Estas viagens pelo passado manifestam a intenção de reescrever a
história, uma vez que o próprio escritor está integrado num fenómeno
mais alargado. Halbwachs assinala, precisamente, esta ausência de
inocente neutralidade nas memórias individuais, quando refere que :
[…] Um homem para evocar o seu próprio passado tem
constantemente a necessidade de recorrer às recordações dos outros.
Reporta-se a elementos que se localizam para além deste, e que são
fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da memória
individual não é possível sem instrumentos como as palavras e
as ideias, que o indivíduo não convidou, mas que ele empresta
ao seu meio.
(Catroga, 2001, 16)

É inevitável que, para além do fenómeno individual, as memórias
sejam claramente afectadas por uma memória do grupo e uma
memória colectiva, adquirindo padrões partilhados : “ deste modo,
a guerra vivida (e sofrida individualmente) ao ser recordada (e
comunicada publicamente) permite a generalização de um mundo de
atitudes e valores, ao iniciar a activação de um sistema de incitações
interindividuais ” (Leal, 2000 : 444).
Donde a partilha de uma experiência comum não apenas está na
base das memórias individuais, como assegura algumas das condições
da identidade e da memória de grupo dos antigos combatentes : o
coeficiente moral comum propício à legitimação do movimento
associativo e do protagonismo rememorativo reclamado pelos antigos
combatentes.
O retorno
A desmobilização da guerra não deve ser encarada apenas como
um momento transitório ou um simples parêntesis entre o tempo
de guerra e o de paz. Ela é absolutamente nevrálgica na delineação
do processo de reintegração civil dos ex-combatentes. As condições
em que se realiza variam entre vencedores e vencidos, resultando em
atraso, precariedade de transportes e, pior, negligência, de que são claro
exemplo os prisioneiros de guerra.
Não interessa aqui analisar em pormenor os processos de
desmobilização11. O foco da atenção deve, antes, incidir sobre os
11

Tema já tratado por Medeiros Ferreira e Filipe Ribeiro Meneses. Cf. Ferreira, O
comportamento político dos militares, Meneses, “O impacto da I Guerra Mundial”.
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formatos comemorativos em torno das tropas desmobilizadas. Este
segmento permite uma primeira acção integrada na análise da cultura
de guerra, explanando as recepções e primeiras políticas de integração e
delineação da imagem oficial da participação, depois da ‘frustrada’União
Sagrada. Esboçam-se as primeiras linhas comemorativas na estreita
e específica relação com a ausência de confrontos em território
nacional e a conturbada realidade política. Entende-se esta apreciação
apenas no quadro das questões políticas e sociais que abalavam a
República no período do regresso da frente, dos problemas aliados
ao Sidonismo, do retrocesso da política intervencionista, da reacção
das forças de poder face aos vestígios mais imediatos desta guerra.
Ao contrário de alguns dos participantes no conflito, onde os
exércitos que defenderam a nação no campo de batalha seriam o
baluarte dos regimes no pós-guerra, em Portugal não se verificou
propriamente um exército de cidadãos. Tentou-se sim, aparentemente,
fazer dos antigos combatentes a massa a movimentar na defesa do
regime (Meneses, 2004 : 445). Porém, os acontecimentos debilitaram a
possibilidade de haver uma apropriação de algum do espírito de união
dos homens das trincheiras para que, pela homenagem e assistência a
estes, pudesse ocorrer uma reversão e se construísse uma ideia positiva
da intervenção na guerra.
Mais do que qualquer outro homem da época, a leitura de
Jaime Cortesão12 é indispensável para compreender a revolta dos
poucos voluntários republicanos que lutaram na frente – verdadeiros
‘cidadãos-soldado’ – profundamente marcados pela tragédia e abandono
político, senão mesmo pelo decidido exílio das lides públicas :
[…] nós, quantos havíamos regressado a Portugal e naquela hora
vencíamos – estávamos quasi todos presos. Os outros, – os que haviam
contrariado a nossa participação, esses recebiam as honras e as glórias
do triunfo [...] Sob mão daqueles que haviam contrariado a nossa
participação na guerra, eu ia seguindo dentro das grades a marcha
vitoriosa dos exércitos aliados. […] E foi dentro da prisão ainda que eu
vi chegar claramente a hora do Armistício e da Vitória.
(Cortesão, 1919 : 221)
12

Jaime Cortesão fez campanha na Flandres como voluntário no posto de capitão-médico. Gravemente ferido em combate, foi condecorado com a Cruz de
Guerra. Teve intensa participação na propaganda intervencionista, dirigindo o
diário democrático O Norte (1914-15) e redigindo A Cartilha do Povo (1916).
Resultou desta participação na Grande Guerra Memórias da Grande Guerra
(1919). No final da guerra assume um posicionamento apartidário, embora
sem deixar de assumir uma postura crítica face ao poder político. Participação activa na tentativa revolucionária de Fevereiro de 1927, que lhe valeu a
demissão do cargo de director da Biblioteca Nacional, que exercia desde 1919,
em estreita colaboração com Raul Proença, e a partida forçada para o exílio.
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Poucos oficiais milicianos regressariam a Portugal antes de
finalizado o conflito. Jaime Cortesão fá-lo, obrigado por um ferimento
de campanha, e depara-se com um estado revoltante de coisas que
dificulta ainda mais a vida daqueles que voluntariamente se sacrificavam
ou sacrificaram pela pátria,
[c]omeçaram a prender-se aos milhares por simples suspeitas, os
republicanos. Quando estes acrescentavam as qualidades de oficiais
do CEP, eram por via de regra encarcerados. Assaltaram-se os
jornais periodicamente. Instituições políticas e casas particulares não
escaparam também. Em Lisboa e Porto, os presos foram espancados
e assassinados [...]. A isto chamou : - combater a demagogia. Quando,
ainda fraquíssimo, repousava, com licença da Junta para me tratar em
sanatório, prenderam-me e encarceraram-me numa cela Penitenciária.
É claro : - os meus males agravaram-se de tal modo que, passados
quinze dias, recolhia em estado grave a um hospital militar, onde
permaneci preso, durante três meses.
(Cortesão, 1919 : 217)

Estes eram os homens que em tempos propagandeavam o sacrifício
ao serviço da pátria, mas que, revoltados com os acontecimentos,
decidem afastar-se das lutas políticas, face à divisão entre republicanos
e ao abandono e contestação a que foi votada a causa da guerra13 :
Desgraçadamente em Portugal a vida partidária gira à volta da educação
monárquica. Quem dentro dos partidos quiser servir ideias, obriga-se
principalmente a servir os homens. Demais, a minha maior actividade
partidária realizou-se em torno da Guerra. Não me arrependo. [...]
Venho de empenhar o meu esforço em luta de tamanha grandeza que
não mais posso servir mentiras ou misturar-me nos prélios mesquinhos.
(Cortesão, 1919 : 234-242)

A par das primeiras celebrações à vitória, voltam a conta-gotas
contingentes de homens da frente. O regresso das tropas vai fazer-se
lentamente entre os meses de Janeiro e Junho de 1919. Chegadas ao
país, encontram-no abatido por uma grave crise e instabilidade política,
na sequência do assassinato de Sidónio Pais (14 de Dezembro de
1918) e da revolta monárquica (Janeiro de 1919). Fruto da controversa
participação e da crise generalizada, o regresso das tropas não desperta
o entusiasmo na população e nas entidades governativas, ao contrário
do que se constatava em terras aliadas, ou mesmo, derrotadas.
13

Embora haja aqueles que, como Augusto Casimiro, continuam fiéis e activos
no apoio e defesa do regime republicano. Mesmo André Brun, um dos milicianos mais reconhecidos na defesa da República, como o fizera ainda em Janeiro
de 1919, quando acorreu ao Campo Pequeno para colocar em prática a ideia
do exército miliciano para defender a capital.
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A apatia foi generalizada, e estes soldados perceberam que o seu
esforço mereceria mais do que esporádicas homenagens e memoriais,
sendo que, por toda a Europa, logo em 1919, alicerçam-se os primeiros
traços de um movimento associativo de base reivindicativa, assistencial
e rememorativa.
A Capital, nos meses imediatos à celebração do Armistício, trata
nas suas páginas, quase que diariamente, o gradual processo de
repatriamento (em especial dos prisioneiros, na sua maioria resultantes
da Batalha de 9 de Abril de 1918). Aquando da chegada de um grupo
de prisioneiros portugueses da Batalha de La Lys, recolheram vários
depoimentos sobre o contexto e desenrolar da batalha; a forma como
foram feitos prisioneiros; os profundos maus tratos e a exploração sob
controlo do inimigo; o esquecimento a que foram votados no final
do conflito; e o desalento de uma recepção pouco nobre. Um dos
ex-prisioneiros refere :
[…] assistimos hontem ao desembarque dos mil quinhentos e tantos
portuguezes, que foram cumprimentados pelas primeiras autoridades
do exército e por um alferes de cavalaria, representante do Sr. Presidente
da República. E por entre a emoção, ao vermos as lágrimas que
deslizavam pelas faces de pessoas de família, contidas à distância pela
guarda republicana, também choramos, quando fomos despertados por
uma marcha plangente de continência, entoada por um clarim de um
braço da marinha americana que se encontrava atracado à muralha,
foi a nota mais enthusiastica da recepção, um himno estrangeiro,
aclamando as tropas que regressavam à sua Pátria, onde seria talvez
justo terem sido recebidas por entre as aclamações delirantes do povo
e do himno nacional14.

Mais do que o regresso dos soldados em geral, o dos prisioneiros de
guerra era ainda mais penoso. Apesar de se estabelecer pelo Armistício
a libertação imediata de todos os prisioneiros, o repatriamento
seria extremamente moroso e complexo, devido a um conjunto de
obstáculos jurídico-políticos e técnico-logísticos. Assim, à violência do
cativeiro inimigo, acresce o esquecimento e abandono a que foram
votados estes homens, denunciando também a condição ‘inglória’ e
‘indigna’ do estatuto do prisioneiro na guerra.
O major Braz de Oliveira descreve-nos nas suas memórias aquela
que foi a mais marcante das experiências de guerra, o ter sido prisioneiro,
a forma como fora abandonado à sua sorte, a grande dificuldade em
voltar : “ninguém se importa com os prisioneiros de guerra para nada, à
parte algumas instituições e empresas jornalísticas, a que noutro artigo
nos referiremos, ninguém, a não ser algumas famílias martirizadas, se
14

“Prisioneiros portuguezes que regressam à Pátria. As suas impressões – Os
selvagens dos boches”, A Capital, 19 de Janeiro de 1919, p. 1.
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importava com os prisioneiros. O Estado, julgo mesmo, que nunca em
nós pensou” (Oliveira, 1924 : 24-25).
A maioria dos ex-combatentes desembarcava em Lisboa perante
uma amarga indiferença da população que fugazmente acorria ao porto,
movida por uma curiosidade ou por qualquer rara convocação oficial.
Mais lesivas do que o difícil e ignorado retorno, foram as medidas
tomadas no sentido de dispersar imediatamente as tropas e os oficiais
pelas diferentes unidades militares do país, ‘garantindo’a estabilidade
da República15. Exacerbe-se o drama quando estas ‘violentas’
desmobilizações eram de inválidos que, ainda durante a guerra, eram
devolvidos às unidades de origem.
O acolhimento dos soldados, essencialmente entre 1918 e 1920,
manifestar-se-ia como o primeiro formato comemorativo em torno
da guerra, denunciando em curto tempo aquela que seria a extensão
e natureza da rememoração da intervenção portuguesa. Assim como
a cisão de opiniões entre os que viam nestas recepções um exagero
abusivo, considerando a crise que abalava o país, e os que constavam
estar aquém da grandeza desejável para celebrar o esforço destes
homens.
Leote Rego, numa das sessões da Câmara dos Deputados mais
alargada à realidade do pós-guerra, apresentaria os vários problemas
que Portugal enfrentou, destacando o abandono a que a causa da
guerra foi votada e a indiferença perante as tropas retornadas :
Devo saudar em seguida os bravos oficiais e soldados que, em todas as
frentes, cumpriram honradamente o seu dever, valorosos patriotas que
tiveram na sua mão o destino de Portugal. Êsses que morreram talvez
fossem mais felizes do que os sobreviventes, porque não puderam
assistir ao espectáculo triste da chegada de tropas foram recebidas mais
do que com indiferença, porque quási as acolheram com zombaria.
Calorosamente saúdo todos êsses valentes homens, que, como muito
bem disse um importante jornal inglês, tiveram de combater com
alemães em três frentes : na França, em África e dentro do país16.

Se uma observação cronológica da desmobilização das tropas é
exequível, o mesmo não acontece para a compreensão do sentimento
dos homens. Poucas ou raras são as memórias dos combatentes que
explanam a questão do retorno e, menos ainda, das recepções ou ainda
das comemorações. Como já foi aqui referido, a maioria ocupa as suas
páginas numa tentativa descritiva, com um certo teor etnográfico
ou, numa tentativa mais longínqua, historiográfica, com descrição da
experiência no front.
15
16

AMAE, Europe – Série Z, 1918-1929, Armée – Dossier Général, Ofício do
tenente-coronel Bernard, 22 de Agosto de 1919.
Leote Rego, Diário da Câmara dos Deputados, 11 de Junho de 1919, p. 8.
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Um misto de abandono e humilhação ocupou os espíritos de
homens que lutaram por valores que eles mesmos desconheciam e que
nem o pós-guerra esclareceu. A maioria optou pela ‘fuga’ e o retorno
ao isolamento do mundo rural, onde o retomar da vida e do trabalho
era razoavelmente mais fácil do que para aqueles homens residentes
nos principais centros do país, onde a crise do pós-guerra acentuaria as
dificuldades de emprego, convertendo-se na principal base contestatária
e reivindicativa do movimento de antigos combatentes17.
Pedro Freitas, o major Braz de Oliveira e Manuel de Oliveira
são autores das poucas memórias que perpassam a questão da
desmobilização, retorno e recepção. Pedro de Freitas, no seu livro,
permite-nos – além da descrição efusiva da chegada a Lisboa, onde,
mais uma vez, se constata a presença maioritariamente das associações
femininas nacionais e estrangeiras de assistência, bem como de
missões estrangeiras18 – uma amarga, dolorosa e profunda referência
às dificuldades de retorno, responsabilizando a conjuntura política no
pós-guerra,
17

18

O recurso à história oral não obteve aqui qualquer resultado a realçar, uma vez
que, desaparecidos os soldados, as entrevistas foram efectuadas a descendentes
– uma memória indirecta ineficiente para colmatar ‘falhas’ de entendimento
da realidade a que foram submetidos estes homens aquando do retorno. Em
entrevista a um filho (MC) de um dos últimos combatentes a morrer, que
havia sido prisioneiro de guerra, foi-nos declarado o facto, muito recordado
pelo pai aquando do seu retorno, de que as famílias não tinham sido avisadas,
sendo os militares enviados imediatamente aos quartéis : “ MC : Dezembro,
Janeiro, Fevereiro, e parece que em Fevereiro estavam lá sozinhos e decidiram
fazer qualquer coisa para vir embora e foram a pé, até Roterdão, foram muito
bem recebidos pelos holandeses... entretanto havia lá umas revoltas e armaram-nos outra vez […] Depois um navio inglês é que os trouxe […] SC :
Quando chegaram a Lisboa, não tiveram nenhuma recepção? MC : Não, antes
pelo contrário estavam vários comboios na doca, os guardas à volta e entravam
no comboio para não contar o que se tinha passado, isto é inqualificável o que
se faz... De modo que o meu pai era um pouco atrevido e saltou do comboio
e foi para casa... ”, entrevista de 15 de Abril de 2008 (ed.) [14 :49 a 15 :47].

Cf. Pedro Freitas, As minhas recordações da Grande Guerra (Lisboa :Tipografia
da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 1935), 398-408 : “ Quintafeira, dia 1º de Maio de 1919! Com a sua chegada a malta atinge cinco dias
de permanência a bordo. [...] Por sua vez o povo, das suas habitações, do
lugar enfim onde se encontra, apesar da hora matutina, aparece em abundância a saudar-nos, e não raras vezes notamos que depois limpa os olhos
com o seu lenço : sinal de ter vertido algumas sentidas lágrimas pela alegria
de ver que irmãos seus regressam do matadouro da negregada guerra que
felizmente já acabara. [...] Em terra a multidão é enorme; e num semicírculo, a custo é mantida pela polícia. [...] As formalidades inicialmente
são cumpridas. No recinto reservado, em terra, aparecem individualidades
em destaque, missões militares estrangeiras, madrinhas de guerra uns bolos,
tabaco e bolachas para distribuírem pelos soldados, e uma banda militar
da guarnição ”.
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[…] como a sorte grande, que sai sempre aos outros, pelos jornais
constava-se que as unidades já iam sendo repatriadas e a nossa nada
de novo – tudo girava na mesma. Outro remédio não havia senão
a resignação. Pelas suas notícias os nossos jornais continuavam a ser
disputados. [...] Pela parte do Deus invisível e misterioso, isto então
era o flagelo. Os fortíssimos ares do mar, a deficiência de alimentação
e o enfraquecimento de todas as pessoas – algumas quase em estado
de depauperamento geral – produzindo doenças em abundância,
inevitavelmente algumas mortes originam. Como assim este estado de
coisas, diariamente, dois, três e mais enterros de soldados que esperavam
o embarque para o seu regresso a Portugal, lá se vão a caminho do
cemitério local levando consigo as duplicadas paixões por, escapando
à guerra, não escaparem à sua fatalidade quasi já com um pé no país
ambicionado e desejado.
(Freitas, 1935 : 376-398)

A procura por produções literárias de combatentes que tratassem
esta questão do retorno e do acolhimento em Portugal transformou-se
numa busca pouco frutífera. Uma das raras memórias individuais
publicadas, que evoca e sintetiza de forma realista e dramática a
experiência do retorno e já, de certa forma, da ‘revoltante’ apatia da
sociedade face a estes homens, é a de Manuel de Oliveira, em Notas
de um soldado em campanha. Apontamentos factos e impressões da guerra
europeia, colhidos nos campos de Batalha de França, publicada em 1919,
que interessa aqui transcrever pela forma pragmática como encerra
a questão :
De volta! […] São nove horas da manhã. O barco atraca antes do posto
de Desinfecção. Ninguém no cais. Esperamos até pelos carregadores
que devem prender o barco – este saudoso e já agora inolvidável
Helenus que me depõe nos braços da Mãe-Pátria. Lembro-me que
quando cheguei a Brest – no estrangeiro – havia povo e música a
saudar-nos e que um vaso de guerra francês veio saudar-nos; agora
que voltamos vencedores, não há uma pessoa no cais, enquanto que os
soldados alemães, vencidos foram recebidos em Berlim sob uma chuva
de flores e dificilmente passavam por entre uma compacta multidão
que os acalmava, mas enfim… que isto não venha roubar a alegria do
nosso regresso.
Meio dia. Chega a polícia, algumas entidades militares, madrinhas
de guerra e o desembarque começa sob um sol ardentíssimo a que
desde há muito não estamos habituados. Recebemos bolachas, café e
tabaco e lá fomos para o quartel de Infantaria 2, às Janelas Verdes, onde
permaneceremos até nos passarem as guias de marcha para as nossas
terras.
À tarde fui passear para a Avenida e à noite assisti a uma revista no
‘Apolo’. Aquela indiferença com que nos receberam no cais tornou-se
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aqui em desdém. No ‘Apolo’ ocupei um lugar de cadeira e reparei que
os circunstantes me olhavam de soslaio. Na Avenida reparei que para
meter figura teria de me uniformizar à paizana.
“Em vão busquei um sorriso na multidão”, dificilmente achei o das
mulheres perdidas. Francamente, para vir para Lisboa não vale a pena
a gente ter-se batido.
Agora recordo com saudade a nossa entrada em Lille e a minha licença
em Paris, para já não falar na permanência nas pequenas cidades e
aldeias, em toda a França, onde a nossa farda cinzenta de Serranos era
objecto de todos os olhares, de todas as atenções […]. Aqui é o que se
vê, depois daquela impressão de regozijo pela aparição da nossa terra
e pela beleza sob que ela se apresenta, este desalento pela indiferença
com que somos recebidos, pelo desdém com que somos tratados.
Como isto dá vontade de fugir!
Depois, aqui no quartel onde nos alojaram e onde felizmente eu nunca
dormi, está por toda a parte um estado de porcaria que envergonharia
os cafres. Creiam que está muito sujo, tão sujo que eu me abstenho de
calcular a quantidade de porcaria ali aglomerada […]
Cá cheguei à aldeia com licença. É uma maneira de retribuir os
nossos serviços de campanha; mas aos franceses, ingleses e americanos
deram também dinheiro e a mim não me deram nada deixá-lo, já
que sou dum paiz pobre… […] E agora tu meu bravo serrano que
espreitaste o boche em Neuve-Chapelle, que o bateste em Lavantie
ou Lacouture […] começa por despir a farda se desejas o sorriso
das raparigas da tua terra e lança-te à charrua ou ao martelo com
aquela intrepidez com que galgavas o parapeito […] toca a recomeçar
a guerra da Paz.
(Oliveira, 1919 : 138-142).
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I.8. L’“ IDÉOLOGIE POLITIQUE ” DE FERNANDO PESSOA :
DE LA RÉPUBLIQUE À LA “ RÉPUBLIQUE
ARISTOCRATIQUE ” ET AU QUINT EMPIRE
a “ ideologia política

” de fernando pessoa :
” e ao quinto império

da república à “ república aristocrática

Aníbal Frias

*

A relação de Pessoa com a República portuguesa e com a política
em geral é complexa pois heterodoxa. Pessoa é político na condição de poeta e de
visionário. As suas análises estão marcadas pelos seus artifícios – a arte de fingir
e a heteronímia– e pelas suas figuras de estilo prediletas – o paradoxo e a ironia.
A nota autobiográfica de março de 1935 na qual consigna nomeadamente a sua
“ posição política ” liga-se mais à bio-grafia, ao olhar do autor fingidor. Define-se
igualmente em relação ao percurso literário e social de Pessoa, ao seu nacionalismo
cosmopolita e ao contexto histórico do país.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Heterodoxia, Pessoa, política, Quinto Império, República
............................................................................

Une “Note biographique” de la main de Fernando Pessoa comporte,
entre autres informations, une indication sur ses idées politiques –
“Idée politique” :
Considère que le système monarchique serait le plus approprié pour
une nation organiquement impériale comme le Portugal. Considère,
en même temps, la Monarchie complètement non-viable au Portugal.
Aussi, s’il devait y avoir un plébiscite parmi les régimes, voterait,
bien qu’avec peine, pour la République. Conservateur dans le style
anglais, c’est-à-dire libéral au sein du conservatisme, et absolument
anti-réactionnaire.
(Quadros, 1986 : 1427)

A-t-on affaire à une vérité littérale ou à une vérité littéraire?
*

Chercheur au Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS-20),
Universidade de Coimbra, boursier post-doctoral de la FCT (Fundação
para a Ciência e Tecnologia), Portugal.
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Bernardo Soares, dans une vision fantasmatique, ne rêve-t-il pas
d’embrasser à lui seul, dans une scène dramatique interne extériorisée,
toute la vie d’une nation en ses éléments idéologiques contraires et
contradictoires, entièrement subsumés et résorbés dans une sorte
de panthéisme politique, poétiquement recréé? Les idées politiques
exprimées par un écrivain ont ceci de commun avec les références
sexuelles, que le lecteur est enclin à définir l’identité supputée partidaire
ou sexuée de leur auteur, pourvu qu’il emploie le ‘je’, fût-il littéraire.
Or, chez Pessoa, rien ne va de soi parce qu’il fait coexister, dans la
trame de son écriture fictionnelle, une pluralité de sujets et de voix.
Nous pouvons rapprocher, d’une part, l’habitude qu’a l’orthonyme
de convoquer des notions qui traduisent l’écart(èlement) du moi dans
son rapport à soi ou au monde (interstice, intervalle, entracte, entre),
jusqu’à la dramaticité hétéronymique (l’interlude) et, d’autre part,
spécialement chez Álvaro de Campos, le désir d’être “ tout et tous ”,
avec ce que certains sociologues appellent “ l’inter-identité ” valorisée
dans la modernité. De même que des poèmes explorent l’intersexualité,
l’inter-identité se retrouve en acte dans l’œuvre poétique et en prose, ou
dans certains passages plus “ politiques ”. Ils insistent sur l’hybridation
des partis, des régimes ou recommandent de changer d’idées et de
conviction “ comme on change de chemise ” (dixit Pessoa). D’autres
ont un ton plus mystique et nationaliste :“ Jamais un véritable Portugais
ne fut Portugais : il fut toujours tout” (Pessoa, 2000 : 195).
La Note mentionnée n’a pas été jusqu’ici analysée dans ses détails
et ses articulations, parce que succincte et connue – ou parce que
trop ‘explicite’ et familière jusqu’à faire écran. Il nous faut parcourir
l’itinéraire emprunté par le poète, en matière d’idées “ politiques ”
comme, surtout, de littérature, en retenant ses procédés et son style,
afin d’éclairer les tenants et aboutissants d’un écrit que la critique
réduit à une simple note dépourvue de difficultés, et autobiographique
de surcroît.
Décentrements et glissements : double je/jeu
Dans le domaine politique comme ailleurs, le poète du soupçon
déconstruit nos classifications communes en faisant jouer entre elles
les catégories courantes, en se jouant d’elles et en déjouant par avance
les certitudes que l’on partage à son endroit. Sous l’apparence d’une
opinion émise sans détours, les choses prennent une tournure complexe
par cela même qu’elles sont dites avec une apparente simplicité, sans fars
en quelque sorte. Pessoa refuse in fine la monarchie. Mais quelle forme
de monarchie? Il adhère, certes à contre-cœur, à la République. Mais
à quel type de République? Il se veut résolument anti-réactionnaire.
Mais contre quels partis ou mouvements? Ces précisions et ces
‘détails’ sont tus, étant laissés dans le clair-obscur d’une parole par trop
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transparente. Le poète de l’art de feindre (fingidor) nous a habitué à
cette ironie, à savoir un questionnement qui se tient caché dans une
pseudo-évidence affichée. Ce procédé cèle son originalité et le rend si
peu conforme. Ces ambiguïtés sémantiques et ce flou terminologique,
volontiers intentionnels au vu des feintes littéraires déployées dont il
est coutumier, imprègnent une telle sentence du sceau du doute et
commande, de notre part, la prudence. Ces glissements font du Pessoa
politique, à l’image de ce qu’il ‘est’ en poète, un être difficilement
saisissable. Encore que les deux personnages se rejoignent dans un
même travail d’écriture.
Pessoa confère à certains termes idéologiques une acception en leur
faisant fuir le sens conventionnel – ou en faisant en sorte qu’ils le fuient.
Par exemple, les expressions ‘libéral’, ‘conservateur’, ‘réactionnaire’
ou ‘anti-réactionnaire’. Pessoa est politiquement et socialement
conservateur, mais pas en un sens européen [continental] – qui accepte
le libéralisme politique résultant de la Révolution Française –; il est
un conservateur anglais pré-révolutionnaire et anti-révolutionnaire
(Burke, pour citer un cas représentatif).
(Morodo, 1997 : 65)

La contradiction, au premier abord, entre la préférence pour
la monarchie (rapportée à un Portugal impérial) et l’option disons
démocratique, est forgée par le syntagme “ao mesmo tempo”. L’air de rien,
cette précision accroît la séparation des deux régimes en les rendant
incompatibles à l’échelle d’un individu, puisqu’il ne peut normalement,
à un moment donné, se dire à la fois royaliste et démocrate. Or, il en va
ici du poète-politique comme dans Alice au pays des merveilles, où il est
possible à tel personnage d’“imaginer jusqu’à six choses impossibles en
même temps avant le petit-déjeuner”. Si donc l’expression “ ao mesmo
tempo ” sépare logiquement les deux régimes, elle les unit “ en même
temps ”, grâce à l’espace de l’écriture, dans une synthèse aux pôles
opposés. Cette synchronie annule la possibilité d’un choix variable
diachroniquement. Elle introduit subrepticement une contradiction.
Loin d’être contradictoire, elle possède chez le poète sa propre raison
d’être.
José Augusto Seabra voit dans la ou les positions politiques de Pessoa
fonctionner, comme dans sa poétique, le jeu d’une unité des contraires :
“ Monarchiste et républicain, conservateur et anti-réactionnaire – voilà
une parfaite coincidentia oppositorum ” (Seabra, 1977 : 12). Cette figure
de style se retrouve également dans ce propos tenu par Pessoa : “ À
quelqu’un qui un jour m’interrogea sur mes opinions politiques, en
supposant que j’en aies, j’ai répondu : ‘Je suis un monarchiste absolu’
Et ensuite j’ai ajouté, avec cette simplicité particulière aux occasions
historiques :’ Et c’est pour cela que je suis républicain’ ” (apud Seabra,
1977 : 13).
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Toutefois, il n’est pas sûr que ce jeu sémantique de virtuose
intralittéraire soit, chez lui, seulement virtuel et d’ordre connotatif
excluant, ainsi que le réitère J.A. Seabra trop structuraliste, toute
référence historique et tout positionnement par rapport à la réalité
sociopolitique de son temps. Il n’est pas exclut que le poète d’Orpheu
ait des préférences pour la monarchie absolutiste (il le laisse entendre),
partageant nombre de ses idées et valeurs, comme un certain
aristocratisme dans la pensée et les lettres. Mais ses intimes convictions
en la matière, s’il en a, importe peu pour ce qui nous préoccupe :
l’œuvre et ses méandres. S’il est monarchiste, il ne fait que se conformer
au groupe social des écrivains et artistes qu’il fréquente.
Pierre Rivas rappelle (1977) que la plupart des créateurs
modernistes portugais – des proches ou des amis de Pessoa – adoptent
une posture réactionnaire face à la République émergente : certains
sont ou se disent monarchistes (Santa Rita Pintor, Souza Cardoso,
Sá-Carneiro), voire ultra-monarchistes (Leal, Santa Rita), d’autres
se revendiquent de l’Integralismo (Pacheco); le seul Raul Leal oscille
entre la monarchie (il est un aristocrate fortuné qui finit sans le sous),
l’impérialisme et l’anarchisme de droite, adoptant, à la fin de sa vie,
des thèses fascisantes; presque tous sont conservateurs, nationalistes et
militaristes germanophiles (Souza Cardoso, Almada Negreiros, etc.);
quant à Homem Cristo Filho, il passe, avant et après la République,
de l’anarchisme à la monarchie, puis au fascisme fasciné version
mussolinienne; sans oublier António Ferro qui transite de l’avant-garde
provocatrice au soutien inconditionnel de Salazar, dirigeant en tant
qu’“ intellectuel organique ” (Torgal, 2009 : 78) la propagande culturelle
de l’Estado Novo, à travers sa “politique de l’esprit”.
Une Note bio-graphique
Les écrits “ politiques ” ou “ sociologiques ” de Pessoa sont marqués,
eux aussi, par un ton ironique et un style “dramatique” dépersonnalisant.
Ils rendent nécessaire la distinction entre le je-personne-Pessoa et le
je-persona-Pessoa. Dispersés en milliers de fragments, et souvent édités
postérieurement sous un titre générique ou thématique, ils ne sauraient
former un corpus distinct de celui de la prose littéraire ou de la poésie
puisqu’ils participent d’un même élan créateur et d’un même dessein.
C’est pour lui une façon d’aborder autrement, depuis l’angle justement
‘sociologique’ d’allure démonstrative, les thèmes de la nation et du
nationalisme, de la culture et de la création, du mythe et de l’histoire,
de la décadence et de la régénérescence. Chez Pessoa tout se tient et,
derrière un corpus dispersé et un ton humoristique, on peut retrouver
une unité et une forte cohérence du propos. Ainsi, sa position politique
est indissociable de sa ‘position patriotique’ explicitée significativement
sur la même feuille : “Partisan d’un nationalisme mystique, dans lequel
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est abolie toute infiltration catholico-romaine, et de la création, si cela
est possible, d’un sébastianisme nouveau, qui substitue spirituellement”
le catholicisme.
Cette Note, quoique publiée partiellement d’abord en 1940, puis
en 1950 dans la biographie de João Gaspar Simões, n’a été reproduite
in extenso au Portugal qu’en 1985. Régulièrement citée en partie ou en
totalité, elle n’a pourtant pas révélé tous ses secrets : ses sens multiples
et ses subtilités. Contrairement à ce que suppose l’intitulé “ Note
biographique ”, qui renvoie à une simple auto-présentation schématique
et empirique d’un sujet, l’énoncé et le choix du vocabulaire ne vont
pas de soi. Ni même la grammaire, sur laquelle nous reviendrons en
conclusion. Tous les mots sont importants dans cette affirmation. Joel
Serrão (1981 : 100) y voit une “ parfaite auto-définition politique ”.
Mais s’agit-il bien d’une assertion relevant de l’opinion personnelle,
de la conviction intime et du registre biographique impliquant un
sujet autoréférentiel qui parle par écrit de lui? Dans cette perspective,
la Note relèverait de la confession sans mise en scène (pour J. Serrão, il
s’agit de la “ confession d’une option libérale-conservatrice ”). Ses idées
politiques seraient un élément constitutif de ce que d’aucuns nomment
son “ moi profond ” : une unité et une constance censées structurer
l’œuvre et circonscrire son auteur et dotés d’une valeur d’authenticité,
repérable et isolable. D’autant qu’il s’agit, sauf inédit contraire, de
l’ultime version connue en matière de croyance idéologique, ce qui lui
confère un supplément de crédit.
Ecrites à la fin d’une vie et entreposées dans l’Arca, la Note est
pourvue, jusqu’à un point, d’une valeur synthétique dans la mesure
où elle semble constituer un résumé des idées prônées, des idéaux
défendus et des engagements pratiques du poète, qui ont jalonné son
existence sociale. Il s’est senti par moments, sinon constamment, un
intellectuel impliqué dans la cité. Même si, comme il dit en français, sa
“ mission ” se situe “ au-dessus de la mêlée ”. De là sa préférence pour
s’auto-définir, et très tôt, en tant qu’“ agitateur des âmes ” et “ créateur
d’anarchies ”. Bousculer les consciences et développer la culture, sont
des rôles dévolus, précise-t-il, à l’intellectuel. Il est vrai que, comme
le fait remarquer Alfredo Margarido (1971 : 161), cette anarchie
doit survenir davantage dans les esprits que dans la rue. On est alors
amené à penser que Pessoa, au lendemain de sa défense publique de la
franc-maçonnerie menacée par le nouveau pouvoir, ôte le masque afin
de se dévoiler à nous, faisant mentir le précepte de Bernardo Soares :
“ feindre c’est se connaître ”. En deçà de ses ruses et de ses autres moi,
se concentrerait là le ‘vrai” Pessoa, du moins sa personnalité politique.
Une donnée littérale en quelque sorte, sans effets ni stratégies. Pas
même littéraires, car cette réalité se tiendrait en marge et en amont de
la littérature. La politique serait, pour ainsi dire, l’antithèse de la fiction.
Or, il en est rien. Chez Pessoa la biographie est bio-graphie, étant
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constituée de biographèmes. On le voit avec l’exemple paradigmatique
de Message. Ce long Poème entremêle poésie et prophétie, culture et
nationalisme, histoire et eschatologie. Sa correspondance n’est pas
épargnée. La lettre sur la genèse des hétéronymes (13-1-1935) est
une mise en scène de la narration de faits fictionnés, ou de la fiction
cristallisée en faits, par un effet de réel. Lorsque le correspondant argue,
explicitement, ne pas faire de la littérature, mais vouloir s’adresser
directement, et machinalement, à son destinataire, la dénégation
de la littérature, des lettres, du fictionnel, est encore une forme de
littérature – une littérature littéralisée, un style dé-stylisé en quelque
sorte. Elle est, chez Alberto Caeiro, littératerre. Est-ce que la Note
recèle la “ vérité véritable ” (M. Parreira da Silva) de sa conception
doctrinaire? La question mérite d’être méthodiquement posée. Une
tentative de réponse, ou en tout cas, une problématisation, suppose un
triple ancrage de cet écrit : dans l’univers littéraire de Pessoa, dans le
temps de l’œuvre se faisant, et dans la période située entre les toutes
dernières années de la monarchie et l’Etat Nouveau.
La Note en question
Qui parle dans la Note? Pessoa lui-même ‘en personne’? Et si
c’est le cas, est-ce l’écrivain ou le citoyen qui a le dernier mot? est-ce
l’orthonyme qui se manifeste indépendamment des hétéronymes?
Tous les termes de ce texte dactylographié sont pertinents; toutes les
inflexions doivent être retenues car elles introduisent des nuances et des
paradoxes : les choses exprimées en filigrane ou en forme de non-dit;
les adverbes, sinon les verbes, participent du déploiement d’une pensée
rigoureuse et habile. Sans oublier les pondérations de la pensée et les
mises en relation d’éléments du réel, car chez notre auteur sa poétique
et sa prose progressent souvent par un jeu d’oppositions et en faisant
voisiner des réalités inattendues. La pleine compréhension de cet écrit
nécessite de retenir la date de sa rédaction, que son scripteur a pris soin
de détailler : “ Lisbonne, le 30 mars 1935 ”. Cette inscription se veut
un tournant dans une existence (politique), comme pour faire date; ou,
destinée au jugement de la postérité, elle sert à prendre date.
L’analyse de l’idéologie de Pessoa requiert de la croiser avec d’autres
indications consignées à la suite dans la Note citée, en particulier
ce qu’il nomme ses ‘positions’. La première est relative à la religion
(Chrétien gnostique, et par conséquent entièrement opposé à toutes
les Eglises organisées, et surtout à l’Eglise de Rome. Fidèle [sic] à la
Tradition Secrète en Israël (la Sainte Kabbale) et avec l’essence occulte
de la Franc-Maçonnerie); la deuxième position concerne la sphère de
l’initiation (il se dit initié à l’ordre desTempliers de Portugal); la troisième
caractérise ses idées patriotiques de nature mystico-nationaliste (que
nous avons déjà entrevues). Le tout est complété par une “ position
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sociale ”. Elle recoupe et complète la position politique. Il y confie
être un “ anti-communiste et [un] anti-socialiste ”. La notion de
‘politique , son habituelle mise en catégories, se trouve reconfigurée.
Elle n’échappe pas au doute hyperbolique du poète de la ruse et du
concept. Aussi, doit-elle être interrogée – au prisme de sa démarche et
de son œuvre.
Une jeunesse républicaine... sur le papier
D’une certaine façon, ses convictions libérale-conservatrices et son
anti-catholicisme sont relativement constants depuis l’époque d’Orpheu
sinon avant. L’option républicaine par défaut de 1935 rejoint celle, le
radicalisme en plus, de ses personnages pamphlétaires, Pantaleão1 et
surtout Joaquim Costa Moura. Entre 1908 et 1910, ces deux compères
fictionnés s’attaquent par le rire sarcastique, par l’insulte scatologique
et le blasphème à la royauté, à l’aristocratie, à l’Eglise2 et à “ toutes les
religions ” dans un projet de revue intitulée Iconoclasta3. “ Il s’agit d’une
publication politiquement républicaine radicale, et par républicaine
radicale nous voulons dire purement et simplement républicaine ”.
Pessoa ajoute une information importante, qui lui servira de jalon sa
vie durant. Elle signale déjà son option paradoxale et son hétérodoxie
en matière de politique puisque, lorsqu’il parle d’un républicanisme
‘radical”, il exclut, à la mode des libéraux anglais, le socialisme et
l’anarchisme, qu’il considère comme des adversaires, au même titre
que la monarchie. Les intentions politiques et littéraires convergent
dans un seul et même projet patriotique chez notre écrivain en herbe :
1

2

3

On remarquera que le choix du nom de ce personnage est issu de la Commedia
dell’arte : Pantalone (Pantalon), esprit facétieux, avaricieux et anticonformiste. Chez
Pessoa, il se positionne donc dans un entre-deux en chiasme : à la limite de la réalité fictionnée et de la fiction réaliste.
Vers la même époque, et parallèlement, l’important proto-hétéronyme Alexander
Search rédigeait “ une sentence d’excommunication de tous les prêtres et tous les
sectaires de toutes les religions du monde ”. Il le dit contre l’Eglise et, avec une ironie mêlée de parodie, dans le langage même de l’Eglise : “ Excommunicabo vos. Soyez
Damnés, tous autant que vous êtes. Ainsi soit-il ”. Il termine en signant avec une
plume trempée dans le républicanisme : “ Raison, Vérité, Vertu, pour C.R.A. ” in.
Fernando Pessoa, Œuvres poétiques, éd. de P. Quillier, Paris : Pléiade, 2001, p.1993).
José Barreto suggère qu’“ un témoignage de l’admiration ressentie par le jeune
Pessoa pour la figure de Charles Bradlaugh est visible dans l’adoption du pseudonyme qui l’a rendu célèbre, Iconoclast, comme titre du projet bimensuel radical
de Pessoa”. La bibliothèque pessoenne a conservé une biographie sur Bradlaugh,
écrite par le rationaliste anti-religieux, député libéral et écrivain Robertson (l’auteur de loin le plus représenté dans sa bibliothèque, avec 23 ouvrages). Bradlaugh
fut à l’époque victorienne “ le tribun le plus populaire du mouvement républicain radical et séculariste ”, lui-même libre-penseur, athée et irréductiblement
anti-socialiste. Voir José Barreto, “ Fernando Pessoa – racionalista, livre-pensador
e individualista : a influência inglesa ”, in Steffen Dix et Jerónimo Pizarro (orgs.),
A Arca de Pessoa : Lisbonne, ICS, 2007, p.116.
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“ Par-delà mes projets patriotiques – écrire ‘République de Portugal’,
provoquer ici une révolution, écrire des tracts portugais, diriger
l’édition d’ouvrages littéraires nationaux anciens, fonder un journal,
une revue scientifique, etc. ” (apud Serrão, 1981 : 153). La puissance
du Verbe doit générer, ou contribuer à générer, une nouvelle société.
Avant et après la Révolution de 1910, il a en chantier un livre annoncé,
intitulé República de Portugal, où se bousculent à l’état inachevé des
[…] théories, des projets, des programmes contradictoires, englobant
tous les domaines de la vie nationale, dans une espèce de galaxie
textuelle en expansion fragmentaire, avec des attractions et des
répulsions, qui compose dans l’ensemble un architexte fait d’un
dialogisme de discours, inter-textuellement entrelacés, à la dérive.
(Seabra, 1991 : 139).

Un double contexte : politique et littéraire
La Note mentionnée apporte des précisions et des modifications
importantes. Celles-ci s’éclairent par le contexte de l’Estado Novo – et
à l’aune de l’évolution de l’auteur de Message à son égard. On le voit,
par exemple, quand il souligne son côté “ anti-réactionnaire ”. Par
là, il vise beaucoup de monde : conventionnellement l’Integralismo
néo-monarchiste (sorte d’Action Française lusitanisée adepte d’une
monarchie traditionnelle soutenue par l’Eglise et contre le libéralisme
économique)4, mais aussi l’Eglise de Rome et, au moment où il écrit,
la dictature salazariste, et de façon plus inattendue, par une coincidentia
oppositorum, les bolchéviques, la plupart des républicains et les
syndicalistes révolutionnaires. Il est vrai que se reflètent là ses lectures
anglaises. Pessoa en élitiste ne croit guère à l’égalité des êtres :“ J’accepte
un homme du peuple comme frère en Dieu, comme frère en Christ,
mais non comme frère en Nature ” (apud Cusatis, 2005 : 40, note 11);
en même temps il refuse l’eugénisme si présent parmi les intellectuels
et les scientifiques de son époque (apud Quadros, 1982 : 236). Ses
hétéronymes partagent, peu ou prou, cette conception inégalitaire, à
commencer par Caeiro. Davantage frère d’un arbre que d’un homme,
il refuse “ les prêcheurs de vérités ”, ceux qui veulent “inventer la
machine à faire du bonheur”. Le poète berger accepte l’inégale
proportion des choses, l’injustice régnante (“Avoir de l’injustice c’est
comme avoir de la mort./Moi je ne ferais jamais un pas pour altérer/
Cela qu’on nomme l’injustice du monde”), il a “ l’égoïsme naturel des
4

Le refus sarcastique de l’Integralismo d’António Sardinha et d’Alfredo Pimenta ne
concerne pas toutefois tous ses constituants, puisque si Pessoa adhère au libéralisme
économique et refuse le catholicisme, il partage des idées revendiquées par ce
mouvement réactionnaire, tels que le nationalisme et le libéralisme politique, et,
avec lui, vilipende les valeurs humanitaristes issues de la Révolution Française.
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fleurs ” et s’accorde du regard avec la différence diffuse et profuse dans
la Nature5.
La posture du ‘contre’ fait dire à Gaspar Simões que Pessoa se
caractérise par son anticonformisme permanent et par sa sourcilleuse
indépendance de pensée. L’un et l’autre découlent de sa conception
de l’intellectuel et de ses principes individualistes. Pour le critique
iconoclaste, il y a des “ réactionnaires ” de droite et de de gauche (Pessoa,
1978 : 298). Dans sa Note de 1935, le substantif “ anti-réactionnaire ”
est précédé de l’adverbe “ absolument ”. Il n’admet ni nuances ni
compromis. On peut conjecturer qu’il est un message posthume6 adressé
au régime corporatiste. Rétrograde en matière de libertés, il s’est aliéné
le Pessoa défenseur de toutes les libertés. Cette condamnation s’étend
peut-être aussi, rétrospectivement, à la dictature du général Gomes da
Costa (28 mai 1926). Dans un écrit polémique composé dans le cadre
du Núcleo de Acção Nacional post-sidoniste, et intitulé Interregno – Defesa
e ilustração da Ditadura em Portugal (Interrègne – Défense et justification de la
Dictature au Portugal), le poète-prophète semble appuyer un tel pouvoir
fort7. Il refuse cependant d’emblée de cautionner la “ Dictature Militaire
présente ”, puisque, précise-t-il dès l’abord, c’est le “ Portugal futur ”
qui le retient. Dans sa Note tardive, il stipule que son opuscule achevé
5

6

7

Pedro Lyra extrapole le sens poétique des poèmes de Caeiro en soutenant que de
“ la conséquence politique ” de son “ fatalisme et conformisme ” résulte “ une
position conservatrice, élitiste, immobiliste, réactionnaire – qui se résout habituellement dans le fascisme ”.Voir Pedro Lyra, “ A filosofia política de Fernando Pessoa : sob Alberto Caeiro ”, in O dilema ideológico de Camões e Pessoa, Rio de Janeiro :
Philobiblion Livros de Arte, 1985, p.70-108.
Alfredo Margarido a attiré l’attention sur un point de méthode à retenir : il faut
distinguer, pour la pleine compréhension d’une éventuelle position politique (et
des textes qui la manifeste), l’écrit publié par l’auteur (donc mis au propre), exprimant publiquement une posture idéologique assumée (un critère de définition
de l’engagement et de l’intellectuel moderne), et un écrit inédit du même auteur
entreposé dans la Arca. La signification d’un geste, surtout de nature ‘politique’ et
sous une dictature, comme le sens d’un texte, dépendent en partie de ce jeu du
public et du privé, qui est aussi un jeu d’écriture.
Son adhésion probable, quoique critique, à cette dictature (notons, pour éviter
l’anachronisme, que ce terme, dans le contexte portugais de l’époque, est commun
et banal), rejoint celle de bien d’autres Portugais. Parmi eux, des républicains divisés et fatigués par une série sans fin de gouvernements inertes et par une situation
sociale, économique et politique désastreuse. Il est possible que sa sympathie pour
ce général (issu du Parti Radical républicain) ainsi que la base de sa conception
de l’interrègne militaire, prennent leur appui sur une interview accordée au Diário
de Lisboa par le militaire, au lendemain de son coup d’Etat victorieux, où l’on
retrouve une convergence de ses idées avec celles du Pessoa de 1928 : “ L’armée
est exaspérée par la corruption et l’incompétence de la classe politique? – Quelle
est la nature de votre mouvement? – Exclusivement militaire. Ni conservateur, ni
radical. Il peut être considéré comme un mouvement de renaissance nationale? –
Quels sont les buts de la révolte? –Faire que l’armée intervienne dans la politique
afin de moraliser les services de l’Etat (administração pública)? ”, voir Jean-François
Labourdette, História de Portugal, Lisbonne : Dom Quixote, 2003, p.550.
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en janvier 1928, sous la Dictature Militaire, doit être reçu comme
“ inexistant ” et est “ à répudier ” dans ses grandes lignes. Cet écrit
constitue la première partie sur, significativement, les cinq prévues et
restées en friche : “ Ainsi, d’une section à la partie du livre, tout se
tient, même numériquement ” (Pessoa, 2000 : 402). Par sa division
caractéristique, son langage symbolique (Avertissement; Heure) et son
ton messianique, il annonce Message.
Pessoa prend tardivement ses distances politique et poétique d’avec
Salazar. Le dictateur l’a un temps séduit, voyant en lui un homme clair
et ordonné. La rupture est consommée en février 1935. Il devine dans
ce gestionnaire un être mesquin et sans grandeur d’âme. Sa doctrine
régénératrice est paternaliste et liberticide. Il lui reproche ses “ règles
soviétiques ” dirigistes imposées aux créateurs et s’en prend à la loi
anti-maçonnique. Ces refus sont repérables dans la formulation de
sa ‘position patriotique’. Pessoa la résume en inversant le slogan de
l’Etat Nouveau inspiré de Mussolini : “ Tout pour l’Humanité, rien
contre la Nation ”. Cet énoncé fait écho à une règle de vie auto-dictée
dans sa jeunesse (contribuer à améliorer l’Humanité) et à son ‘amour
patriotique’ exprimé quand il avait 20 ans. Il coïncide avec ses
premiers poèmes en portugais8. Une aboulie maladive l’empêche alors
d’“ améliorer l’état du Portugal ”, fût-ce par la voie révolutionnaire.
Certains critiques voient dans l’expression “ nation organiquement
impériale ” de Pessoa, présente dans sa position idéologique, une
référence à la Constitution corporatiste salazariste. Il nous semble que
l’adverbe “ organiquement” réfère l’idée d’une unité vivante, et même
mystique qu’est la Patrie pessoenne, où chacun est une partie d’un
tout transcendant. On sait que le poète, en aristotélicien, a toujours
accordé une grande importance à l’unité d’une composition – malgré
ses milliers de fragments. Ce critère synthétique d’une œuvre doit être
un guide constant dans toute entreprise, qu’il s’agisse “ d’une phrase ou
d’un empire ” (Soares). Le terme “ impérial ” caractérise la dimension
culturelle et spirituelle de la nation lusitanienne, qui est privilégiée
sur la conquête militaire et matérielle. Cette unicité organique est
visible dans la langue-patrie qu’incarne, par excellence, António Vieira.
N’est-il pas “l’empereur de la langue portugaise”?
La phase républicaine critique et para-doxale
Pessoa est-il dans sa jeunesse un républicain ‘convaincu’? Il a laissé
entendre que c’est la dictature de João Franco, en 1907, qui l’a réveillé
à la politique, version République et tendance radicale. Son premier
8

Il existe, cependant quelques poèmes en portugais publiés précédemment. Tous les
hétéronymes nés aux lettres sous la République, le 8 mars 1914, selon la légende
vraisemblable, portent un nom portugais et écrivent dans cette langue, même si
Campos a conservé des tics linguistiques anglais.
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biographe soutient, sans preuves convaincantes, qu’il a été expulsé du
Cours supérieur de lettres de Lisbonne à cause de son implication
active dans la grosse grève d’étudiants d’avril, née à Coimbra. Cela
étant, il est difficile de soutenir catégoriquement qu’il embrasse sans
réserves le républicanisme révolutionnaire. Dans les deux ou trois
années qui suivent l’avènement de la République, il est un républicain
par défaut, par son rejet de la Monarchie. À ses yeux, elle a failli. Ne
serait-ce que parce que sa Constitution de nature anglaise fait d’elle un
régime ‘dénationalisé’ depuis l’époque libérale. Et aussi parce qu’elle
est composée d’“ incompétents et de caciques ”.
Trois arguments qu’il retournera bientôt contre les politiciens (il
parle de politiquice) de la “ République Vieille ” (pour la distinguer
de la “ Nouvelle ” – celle du Président-Roi Sidónio Pais qu’il
plébiscite a posteriori), dans un rapprochement paradoxal des deux
régimes antagonistes. La République est, comme la Monarchie,
‘dénationalisée’ puisque sa Constitution s’inspire de celle en vigueur
en France. C’est pourquoi, remarque-t-il, “ détruire la Monarchie, ce
n’est pas seulement détrôner le roi : c’est également, c’est surtout,
substituer les types de mentalité des gouvernants par d’autres types de
mentalité ” (apud Serrão, 1981 : 30), car, souligne-t-il, une révolution
est une substitution d’élites au pouvoir.
Une autre fâcheuse similitude critiquée par notre observateur
attentif, est visible dans la désorganisation de ces deux régimes : la
monarchie ayant vu se succéder six ministères entre 1908 et 1910,
tandis que la République a connu près de cinquante gouvernements
entre 1910 et 1926. Cette instabilité est négative. Encore que Campos,
dans son “ Ode triomphale ” semi-futuriste, pointe une dimension
esthétique, ou esthétisante, du chaos de la modernité :“La merveilleuse
beauté des corruptions politiques,/Délicieux scandales financiers et
diplomatiques,/Agressions politiques dans les rues,/Et de temps à
autre la comète d’un régicide”. Pessoa distingue ailleurs, par un autre
paradoxe, un désordre potentiellement positif, une anarchie salvatrice
(Pessoa, 1978 : 253). Une telle identification de facto est rendue par
lui dans la langue, en forgeant un oxymore expressif : il parle d’une
“ rupture de continuité ” (Pessoa 1978 : 289) puisque la République
rompt avec, et mime à la fois, la Monarchie, endossant son côté libéral9.
Il semble plus féroce à l’égard de la République et des républicains,
surtout à partir de l’accession au pouvoir d’Afonso Costa en 1912,
9

Le texte “ Dans la pharmacie d’Evariste ” provoque la rencontre de plusieurs personnages, dont les deux protagonistes, l’un républicain, l’autre monarchiste. Ils discutent notamment, dans un échange aux contours dialectiques, à la manière des
dialogues platoniciens, de la légitimité des deux régimes à partir de la question de
la (dis)continuité, traitée sous ses diverses formes : sociale, politique, constitutionnelle (Pessoa, 1978 : 271-294). Le refus de la République jacobine, qui ‘modernise’
en 1911 l’orthographe, est lisible dans le maintien de l’écriture étymologique :
“ Pharmacia ”.
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qu’il juge trop révolutionnaire et anti-national, bref trop républicain,
l’affublant de plusieurs sobriquets. L’un d’eux l’oppose radicalement
au père fondateur de la nation : “ Le Lénine à la redingote et foulard,/
Afonso anti-Henriques Costa ” (Lopes, 1993 : 348).
Néanmoins, prenant du recule vis-à-vis de ses convictions et une
sage distance à l’égard du cours du monde, il confie à un morceau
de papier :
J’ai fini d’écrire. Je reste, fatigué, à méditer sur combien mesquine
et vaine est, en fin de compte, l’impulsion de notre instinct, même
quand on est piqué à vif par une juste indignation. Combien il est
douloureusement ridicule de demeurer à sa table […], devant un
encrier, à éprouver de la haine à voix haute pour les hommes et les
choses. Et cela prête à sourire si l’on pense que les Afonso Costa,
Alexandre Braga, Bernardino Machado et autres radicaux lisboètes et
portugais sont réellement et objectivement une partie de l’univers, de
la vie, du monde, des lieux psychiques où logent les forces élémentaires
et primordiales de la dynamique universelle. (Pessoa, 1978 : 183-184)

La correspondance de Pessoa témoigne que, en 1913, il demeure
attaché à une certaine idée de la République, tendance conservatrice.
Ou bien qu’il veut encore y croire10. Dans une lettre à Garcia Pulido
Valente (18-3-1913), il écrit, à propos d’un projet : “ Dans cette
lettre je formule d’une façon neuve le problème politique actuel, et
je montre la nécessité d’être républicain avec des arguments encore
vierges ”. Une semaine auparavant, il précisait à ce même ami dans une
autre lettre (11-3-1913) : “ Nous avons mis au point notre pamphlet
Jogo Franco, hebdomadaire si possible, chacun produisant un numéro
alternativement. Nous nous sommes trouvés un point de vue commun :
républicain et anti-afonsista ”. Son républicanisme est néanmoins aux
antipodes de celui d’Afonso Costa. Lui et sa coterie sont des incapables
et des opportunistes même si, en tant que personnes, parmi eux
il existe “ des bons garçons et des bons amis ”.
10

La découverte récente d’un article de Pessoa, daté du 13-10-1918, soit moins de
deux mois avant la prise du pouvoir par Sidónio Pais, vient rendre cette évolution
plus complexe et non linéaire : selon Richard Zenith, “ il publie dans le journal
de Lisbonne O Tempo, un article anti-monarchiste intitulé “ Faillite? ”, où il s’élève
contre l’idée que la République a failli en tant que système de gouvernement ”.
Le manifeste Ultimatum d’Álvaro de Campos, de 1917, est un texte où se lit déjà
clairement un rejet de la démocratie et l’évocation, ou l’invocation, d’un SuperHomme d’allure sébastianiste. Il n’est pas le “ plus fort mais le plus complet ” et “ le
plus synthétique ” : “ Abolition totale du concept de démocratie découlant de la
Révolution Française […]. Substitution, partant, de la Démocratie par la Dictature
du Complet, de l’Homme qui sera, en lui-même, le plus grand nombre d’Autres;
qui sera, par conséquent, La Majorité. On rejoint ainsi le Grand Sens de la Démocratie, absolument opposé au sens actuel, qui n’a d’ailleurs jamais existé ”.
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Même les autres républicains de la transition historique sont
désormais vus sous un jour nouveau, au regard de l’état de la
République et du pays :
La situation du Portugal, après la proclamation de la République, est celle
d’une foule amorphe de pauvres diables, gouvernée par une minorité
violente de voyous et de profiteurs. La phase constitutionnaliste de
la République fut, pour la décrire avec douceur, une lente orgie de
bandits stupides.
(apud Quadros, 1982 : 243)

Ailleurs, sur un ton nietzschéen, il indique qu’“ une crise sociale
est simplement un moyen violent et naturel d’éliminer les faibles et les
inutiles ” (Pessoa, 1978 : 114). Fussent-ils au pouvoir.
Complementio oppositorum
Une telle désorganisation générale justifie, pour le créateur des
hétéronymes, la précipitation de la Monarchie. Au regard d’un
gouvernement provisoire chaotique (il se prolonge bien au-delà
des 3-4 mois qu’il tolère) qui a “ balayé ” l’ancien régime par une
révolution11 sans rien édifier, administrant la chose publique par
des “ décrets dictatoriaux ”� (Pessoa, 1978 : 149), se trouve fondé
l’avènement de régimes autoritaires portés par l’armée, tels ceux
de Pimenta de Castro (1915) et de Sidónio Pais (5-12-1917). Car,
selon notre poète-sociologue, “ il n’y a pas de révolution contre des
organisateurs, mais seulement contre des désorganisateurs ” (Pessoa,
1978 : 258). Ce mouvement de progrès apparent ressemble, en partie, à
ce que Hegel (qu’il a lu) a appelé la “ ruse de la raison dans l’histoire ”,
où l’intention pacifique doit s’armer de la force pour parvenir à ses
fins. Plus précisément, dans la conception pessoenne de la transition
politique, ce qui se manifeste dans l’exercice du pouvoir par les
Républicains, se sont des effets pervers, c’est-à-dire des conséquences
non voulues. Elles se traduisent ici par tous types d’excès et d’abus.
Aussi, la visée constructrice produit-elle de la destruction et les bonnes
intentions débouchent-elles sur de la corruption : “ Voulant réformer
une administration corrompue, et subvertir une semi-tyrannie
politique, la République Portugaise a instauré une administration
encore plus corrompue, une semi-tyrannie sans doute plus oppressive ”
(Pessoa, 1978 : 258).
L’avancée sociale transite ‘dialectiquement’ par son pôle négatif,
sans que, au contraire de ce que croit le philosophe, rien de bon n’en
11

Pessoa donne la définition suivante d’une révolution : “ Une révolution est ostensiblement un effondrement violent d’un régime, entreprise par certains individus
– peu ou beaucoup ”, Fernando Pessoa, Da República(1910-1935), (org. Joel Serrão,
Isabel Rocheta, Paula Morão), Lisbonne : Ática, 1978, p.143).
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sorte. Dès lors, on comprend que le scrutateur intransigeant de ce triste
spectacle, assimile les deux partis antagonistes, les monarchistes d’un
côté et les républicains sociaux dirigés par Afonso Costa de l’autre,
en insistant sur leur parenté plutôt que sur leur inimitié réciproque :
“ Les déséquilibrés sont divisés en deux partis, apparemment et
intentionnellement opposés, mais dans la réalité politique et dans la
réalité sociale inconsciente ils sont absolument complémentaires et
similaires – à savoir les réactionnaires et les radicaux ”. Il constate chez
eux une “ absolue identité en matière de psychisme ”. Ce sont des
“ frères ” Siamois car tous deux “ utilisent la violence et la force ”
(Pessoa, 1978 : 186 et 187).
Usant d’un trait caricatural grossissant et déformateur, transposé
dans l’écriture, il fait converger leurs différences jusqu’à les identifier
en les faisant tenir ensemble dans une même unité sémantique qui
donne naissance à une entité politique inédite, tératomorphe : se sont
des “ éléments réactio-radicaux (reaccio-radicais) ”. Il semble que Pessoa
n’invente guère lorsqu’on lit le commentaire suivant de Rui Ramos,
un historien de la République :
Certains camachistas se sont dit que Costa était l’homme de la
situation pour mettre la République sur les rails, équilibrer le budget,
désarmer les ‘sociétés secrètes’ (‘carbonárias’), ce qui permettrait de
tracer la voie d’un gouvernement conservateur. De là leur intention
de leur accorder les voix nécessaires pour qu’il puisse constituer un
gouvernement. Ils espéraient, naturellement, que Costa s’épuise durant
sa période de corvée politique, et qu’ils viennent à hériter du pouvoir.
Ils joueraient le rôle de ‘conservateurs’ et laisseraient à Costa celui
de ‘radical’.
(Ramos, 1994 : 466)

Quand la réalité rejoint la fiction...
On a un exemple du travail de déconstruction, par une
resémantisation, du vocabulaire politique courant, avec le mot
“ talassa ”, terme dépréciatif primitivement appliqué aux partisans du
dictateur João Franco et aux réactionnaires de la République :“ Le mot
talassa a survécu au célèbre message du Brésil, pour désigner d’abord
un individu membre du parti franquista ”; puis, aussitôt après, sa
signification s’est étendue pour désigner un monarchiste intransigeant,
stupide, sectaire et féroce ”. Pessoa déplace alors les lignes.
Il élargit le sens premier de ce vocable en ne retenant, par-delà
les idéologies et les régimes, que le critère trans-partidaire du
“ sectarisme ” en tant que disposition psychosociale partagée par
toutes les tendances : “ Elargissons plus encore l’usage du mot, parce
que son sens péjoratif nous y invite; appelons talassismo l’état d’esprit
caractérisé par le sectarisme pur – à savoir, l’attachement stupide à une
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doctrine stupidement comprise ”. Et de constater : “ L’identité entre
João Franco et Afonso Costa est parfaite, presque absolue ” (Pessoa,
1978 : 135-36); si bien que “Franco serait un tyran de merde, tandis
que ce dernier est un tyran de caca” (Pessoa, 1978 : 182). Ce raccourci,
insulte à part (quoique...), rejoint ce fait rapporté par l’historien cité
plus haut : “ Afonso Costa fut très souvent comparé à João Franco ”.
Au retournement réactif du vocabulaire et au choix du mot
“ stupide ”, qui n’épargne personne, on devine que le commentateur
rigoureux accorde une importance autant aux idées politiques qu’aux
idées tout court. De là que son angle d’observation critique, porté par
une exigence indivisible, soit autant politique qu’intellectuel.
La “ République aristocratique ”
À l’“ oligarchie des bêtes ”, parmi lesquels, nous l’avons vu, il
élit Afonso Costa comme sa bête noire, il envisage une autre
oligarchie : celle de l’intelligence et de la compétence représentée
par ce qu’il appelle, dans une synthèse oxymorique, la “République
aristocratique”. Cette expression hybride, en synthétisant à un niveau
supérieur deux régimes incompatibles, permet de résoudre l’antinomie
propre à chaque régime : la monarchie devenue libérale, d’un côté, et
la démocratie élitiste, de l’autre. Il l’annonce en des termes sibyllins
dès 1912 en conclusion de son dernier article d’A Águia : “ La
nouvelle poésie portugaise sous son aspect psychologique ”. Le jeune
Pessoa y prédit que “la future création sociale de la race portugaise
sera quelque chose d’à la fois religieux et politique, démocratique et
aristocratique, liée à la formule actuelle de civilisation et à une autre,
nouvelle” (Pessoa, 1998 : 217).
La précision importante introduite, quelques mois plus tôt, dans sa
“ Récidive ” montre que, à cette date, il croit encore aux promesses
issues de la Révolution de 1910 : “ Le mouvement littéraire portugais
étant né avec le mouvement républicain et allant de pair avec lui, c’est
dans et par le républicanisme que se fait et se fera le glorieux avenir ”.
Même s’il faut noter qu’il ne se reconnaît pas dans le “ républicanisme
actuel, dénationalisé, idiot et corrompu ”, du triple parti républicain.
Pour lui, celui qui se revendique monarchiste trahit non seulement
un tel mouvement, mais est “ coreligionnaire ” des politiciens en
place ainsi que des “ horribles sous-hommes syndicalistes, socialistes et
autres ” (Pessoa, 1998 : 176).
La République élitiste des aristoi (i.e. les meilleurs) est le seul régime
moderne à même de mener à bien une “ politique de l’intelligence ”,
là où un système démocratique, assis sur la ploutocratie et l’opinion
divisée12, rabaisse les talents en prônant l’égalité. Le pouvoir du peuple,
12

Une opinion qui n’est même pas représentée, à la différence d’une monarchie mystique et autocratique, seule véritable démocratie, aux yeux de Pessoa, puisque le roi
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en fonctionnant sur une base élective avec le suffrage universel, signe
justement une forme de décadence : “ La démocratie est un système
politique qui n’apparaît que dans les périodes de décadence. Quand
une société sent instinctivement qui lui manque la cohésion, elle
tente spontanément de substituer la cohésion par instinct par une
cohésion par vote ” (apud Cusatis, 2005 : 39, note 10). Au contraire,
la République aristocratique est une version adaptée du mode de
gouvernement proposé par Platon au Livre VI de La République13, les
poètes remplaçant les philosophes dans le gouvernement de la polis
(Pessoa prône un “ impérialisme de poètes ” dans la perspective du
Quint Empire), et s’opposent au peuple perçu comme ignorant, étant
donné que l’intelligence est une faculté individuelle.
L’‘instabilité’ contrôlée des notions introduites dans le langage
courant ne fait que traduire, dans l’ordre de la politique et de la pensée,
un mouvement d’ensemble. L’hétérodoxie politique du membre
d’Orpheu, dans la mesure où elle est soutenue dans et par le langage,
est indissociable de l’art de feindre (fingimento). A la mesure des jours
qui se suivent sans se ressembler, à la semblance du sujet Pessoa et des
hétéronymes, particulièrement Caeiro qui apprend “ à passer ” avec le
vol de l’oiseau, ou Campos qui “ change et passe comme l’Univers ”,
l’homme intelligent doit changer d’opinion, selon une logique et une
dynamique valables pour les idées générales comme pour les idées
politiques, sous peine de tomber dans la routine et le dogmatisme. Cette
conception se retrouve dans l’esthétique moderniste. Les impressions
sont traduites en des paysages sensationnistes et intersectionnistes,
privilégiant les états transitoires, les flux passagers et les intersections
de l’intériorité et de l’extériorité. Pareil à la réalité mouvante et
ondulante, la conviction et la vérité oscillent et varient :
Une créature pourvue de nerfs modernes, d’intelligence exacerbée
(sem cortinas), de sensibilité éveillée, a l’obligation cérébrale de changer
d’opinion et de certitude plusieurs fois par jour. Elle doit avoir, non
des croyances religieuses, des opinions politiques, des préférences
littéraires, mais des sensations religieuses, des impressions politiques,
des élans d’admiration littéraire.

La sensibilité idéologique du sujet relève davantage de l’avoir et des
états que de l’être, du estar plutôt que du ser14, conformément à la réalité
13

14

(tel un Roi-Moyenne dont parle l’Ultimatum) incorpore tous ses sujets; ceux-ci se
sentent partie prenante de sa Volonté nationale.
Outre l’influence de Platon, il a puisé à une autre source d’inspiration : c’est celle
de Thomas Carlyle, dont l’ouvrage On heroes and heroworship and the heroic in history
impressionna énormément le jeune Pessoa peu avant 1904, et semble être à l’origine de son élitisme aristocratique.
Si, en toute rigueur, il est difficile de séparer la part de la conviction politique (ou
autre) du Pessoa disons civil, et ce qu’il dit par ailleurs sur un ton (plus) littéraire,
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sensible en devenir, qui n’est jamais qu’un paysage de sensations :
L’homme discipliné et cultivé fait de sa sensibilité et de son intelligence
des miroirs de l’environnement transitoire : il est républicain le matin,
monarchiste au crépuscule; athée sous un beau soleil, et catholique
ultramontain à certaines heures de pénombre et de silence.

Robert Bréchon (1990 : 110) observe que l’effort principal de Pessoa
en politique est de “ dévoiler la vérité cachée derrière les préjugés ”.
Cette vérité n’est pas la réalité factuelle, toute pétrie d’idées reçues,
mais une autre plus haute et plus vraie. De là son refus des préjugés
(comme ceux relatifs à l’ordre partagé par le positivisme républicain et
par les maurrassiens portugais), c’est-à-dire des fausses évidences et des
fallacieux raisonnements qu’il déconstruit à l’aide de ce qui, du coup,
apparaît comme des paradoxes au sens strict. Ces paradoxes ne font
que traduire une autre vérité contrariant la doxa, l’opinion, la docte
ignorance du sens commun. Cette opération privilégie, non sans une
pointe d’ironie, la “ structure logique de la contradiction ” (Seabra,
1977 : 12) : ce schème rapproche ce qui est perçu à tort comme
séparé, contradictoire ou différent, comme les régimes monarchique
et républicain, les progressistes et les réactionnaires, tel l’intitulé
“ République aristocratique ” ou bien encore les idées de destruction
et de construction. La “ politique de l’intelligence ” prônée par Pessoa
commence, quand elle ne finie pas, par cette déterritorialisation/
reterritorialisation du mode de pensée. De nature élitiste, elle
consiste à concevoir l’organisation de la société, sa reconstruction
post-révolutionnaire et son architecture institutionnelle. En théoricien,
le prosateur tente d’établir une “ sociologie ” de la vie collective
en la faisant reposer sur des ‘lois’ transcendantes plutôt que sur une
méthode positiviste : celle de la nature sociale où opère ce qu’il appelle
“ l’intention sociale des choses ”, c’est-à-dire, plus qu’une volonté, une
force tout ensemble immanente, puisqu’elle se manifeste par des actes et
des signes, et transcendante, puisqu’elle relève d’une utopie messianique.
Aussi, la politique est-elle “ la métaphysique de la vie sociale ”, selon
une belle et juste expression de Robert Bréchon. Cette sociologie
politique se fonde sur une espèce d’épiphanie. Joel Serrão (1981 : 137)
suggère que Pessoa n’écrit jamais vraiment dans la seule perspective
strictement sociologique ou politique car ses écrits sont, explicitement
ou implicitement, traversés par une problématique esthétique. Ils sont,
d’autre part, de nature téléologique (dès ses articles de 1912), cherchant
dans un passé idéalisé une “ solution à la décadence ” (Osabake, 2002).
parce que vie et œuvre se conjoignent et se bousculent, on ne peut oublier la part
de jeu, sans nul doute vital, propre à l’écriture stylisée, sans parler du dédoublement
en hétéronymes, avec lesquels le Pessoa orthonyme ou “ réel ” peut, à titre “ personnel ”, ne pas être d’accord.
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De la décadence au salut : le Quint Empire
Nous avons signalé que, par-delà quelques similitudes avec la
doctrine monarchiste et autres nationalismes conventionnels, Pessoa
s’en distingue sur plusieurs points essentiels. C’est notamment le cas
pour sa vision de la nation. Elle va à l’encontre du sens exigu partagé
par ses contemporains.
Les réinventions modernistes de la nation, comme celle de Pessoa,
ne doivent pas être entendues comme un patriotisme étroit (elles
la subvertissent au contraire très souvent), mais d’abord en tant que
communautés imaginées dans un langage poétique qui signifie une
maîtrise totale.
(Ramalho, 2006 : 16)

Là encore, il déconstruit dans et par le langage des évidences et des
impensés en procédant à un travail de déconnection/reconnection de
termes. Cette opération rationnelle du penseur s’accompagne d’une
charge émotionnelle qui fait se mouvoir le poète et fervent patriote.
Raison et sentiment se retrouvent, du reste, dans les écrits plus
politiques. Seule réalité, au même titre que l’individu et l’humanité,
la nation possède chez lui une nature sui generis, même si elle s’inscrit
dans la tradition littéraire et populaire portugaises. Une telle entité
étend ses racines dans le passé, dans le présent national et étranger,
et en même temps dans le futur. À ce titre, elle est un concept
doté d’une charge sacrale. Synonyme de Patrie (dont la majuscule
signe une entité transcendante pourvue d’un halo mystérieux et
religieux), seule la Nation “ peut s’élever à l’universalité ”, légitimant
la revendication d’un “nationalisme mystique” et d’un horizon
cosmopolite du Portugal : l’Europe, le Monde. La Patrie existe donc
au carrefour de deux axes spatio-temporels : ceux de l’histoire et de
la géographie. Parce que ces coordonnées se sont croisées à l’époque
des aventurières Découvertes, elles sont empreintes d’un voile
mythique. C’est depuis ce double schème, celui du nationalisme
sébastianiste et cosmopolite, que Pessoa, penseur-poète, observe
et juge très tôt la politique nationale.
Dans un fragment non daté il écrit :
Les Portugais du futur qui, à l’occasion, tireraient de ces pages une
éventuelle leçon, ou y verraient une quelconque information, ne
doivent pas oublier qu’elles furent écrites à une époque de la Patrie
où avait diminué la grandeur nationale des hommes et failli la panacée
abstraite des systèmes. L’angoisse et l’inquiétude de celui qui les a
écrites, parce qu’il les a écrites quand il ne pouvait y avoir autre chose
que de l’inquiétude et de l’angoisse, doivent être pesées dans la main
gauche, quand on évalue, de la main droite, leur valeur scientifique.
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Ce propos se rapporte aux circonstances historiques perçues
comme “ décadentes ” depuis l’Ultimatum de 1890, sinon même depuis
la mort de Dom Sébastien15. Il éclaire les écrits d’allure sociopolitique
de Pessoa et leur confèrent même une valeur de vérité (“ leur valeur
scientifique ”), pondérée toutefois par le contexte des affects humains
des témoins (“ l’angoisse et l’inquiétude ”). Bernardo Soares traduit
parfaitement cette situation et ce sentiment, dont rendent compte de
leur côté de grands écrivains du tournant du siècle, comme Proust,
Sweig,Valéry, Thomas Mann :
Lorsque est née la génération à laquelle j’appartiens, elle a trouvé
un monde n’offrant aucun appui aux hommes dotés d’un cerveau
aussi bien que d’un cœur. Sous l’action destructrice des générations
antérieures, le monde dans lequel nous naissions ne nous apportait
aucune assurance dans le domaine religieux, aucun soutien dans le
domaine moral, aucune paix dans le domaine politique. Nous sommes
nés en pleine angoisse métaphysique et morale, en pleine agitation
politique.
(Soares, 1999 : 195-196)

Mais Pessoa ne se laisse pas abattre par ce déclin “ constaté ” et par
l’apathie des gens et des nations. Infatigablement, du début à la fin de
son existence, il réitère une vision idéelle mise en perspective. La force
instituante de l’Idéal suppose qu’elle déréalise le réel tel-qu’il-est, car pour
Pessoa “ il n’y a pas de fait, seulement des interprétations ”. Cette utopie
régule les attentes du présent en dépassant l’instant instable et les craintes
qu’il fait naître, puisqu’il ajoute ailleurs : “Ces pages arrachées à la peine
d’un présent malheureux, mais à la saudade immense d’un futur meilleur”
(Pessoa, 1978 : 105). Joel Serrão (1981 : 24) insiste sur l’importance
de l’expérience et de la conception de la décadence, comme schème
explicatif de la poétique et des prises de position de Pessoa. Depuis son
retour de Durban, en 1905, il est porté par une aspiration régénératrice
de sa langue-patrie “ d’adoption ”. Sa Note adressée à la postérité traduit
autant un point de méthode consigné pour ses lecteurs de demain, afin
qu’ils ne perdent pas de vue les ancrages et les forces du présent où le
spectateur-acteur écrit et lutte16, qu’une posture sociale et messianique
portée par un principe d’espérance : une saudade d’un avenir rêvé au miroir
d’un passé glorieux et à l’échelle (trans)nationale d’un Portugal-monde.
15

16

Pessoa établit plusieurs périodicités de la décadence. Elles varient selon les textes :
la plus longue va de Dom Manuel I, et transite ensuite toujours par la mort de
Dom Sébastien (1578), en incluant de facto la domination espagnole (1580-1640),
puis s’accélère dans la période libérale (1822), pour atteindre le sommet de la
“ dénationalisation ” et de la honte collective, avec l’Ultimatum du 31 janvier 1890
(Pessoa, op.cit. 1978, p.110).
Manuela Parreira da Silva observe que Pessoa, en écrivain et en intellectuel, est
moins à l’aise dans la réalité de l’action concrète que dans une lettre (ou des fragments), qu’il élit en tant qu’“ espace utopique d’intervention ”.
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Le déclin qui frappe le pays dans tous les domaines, depuis la fin des
Découvertes, s’étend bien au-delà des crises politiques modernes qui se
sont accentuées depuis la fin du XIXe siècle. Si elles sont un mode aigu
d’expression de cette “ dégénérescence ” culturelle et mentale, elles
renferment une sorte d’énergie négative. Par sa puissance agitatrice,
elle est prompte à accoucher d’une Nouvelle Renaissance naît de la
décomposition ambiante, à condition de retrouver et de maintenir un
certain cap national(iste) et spirituel : la Patrie et l’Ame portugaises.
Pour Pessoa, le “ désordre ” dans la société est dénoncé à part égale
par les néo-monarchistes (i.e. l’Integralismo) et par certains républicains
révolutionnaires. Les uns incarnent le pôle “ hyper-traditionaliste ”, les
autres le pôle “ hyper-progressiste ”. Le “ désordre ” n’est pas en soi
une cause mais un état passager d’une perturbation du corps social,
selon le modèle organiciste adopté par un lecteur de Spencer et
d’Haeckel. Il s’agit là d’un préjugé préjudiciable à l’intelligence de la
dynamique sociale17. Ces turbulences ne sont que l’une des résultantes
d’un processus multiséculaire et l’une des “trois ruptures d’équilibre”
majeures, avec la défaite de 1578 et la monarchie constitutionnelle
importée d’Angleterre au temps du libéralisme. Quoique transitoire et
chaotique, l’actualité ne s’illumine qu’au regard de cet angle explicatif.
Un prisme qui se déploie dans les textes “ sociologiques ” et poétiques,
étant, par là même, d’ordre rationnel et non-rationnel, logique et
sentimental, discursif et révélateur.
La politique de l’intelligence se double d’une politique (et d’une
culture) de l’esprit, bien différente de celle, compromise, d’António
Ferro.
Pour l’avènement d’un Nouveau Portugal, il est nécessaire qu’il y ait
une Nouvelle Ame Portugaise. Pour qu’il puisse surgir une politique
nationale, une culture nationale, quelque chose de national, quoi que
soit, le premier pas à faire est spirituel, il consiste à créer la source
nationale d’où ensuite toutes ces choses émaneront inévitablement.
(apud Serrão, 1981 : 32)

Ailleurs, il renforce cette orientation : “ Tout Empire qui n’est pas
fondé sur l’Empire Spirituel est une Mort debout, un Cadavre qui
commande ” (Pessoa, 1979 : 225). La source régénératrice est celle d’un
“ grand mythe national ”, réactivable comme un puissant “ mensonge ”
collectif et si totalement assimilé jusqu’à l’ivresse qu’il en devient vérité
partagée, force incarnée en chacun (Pessoa, 2000 : 331). Il s’agit, bien
sûr, du sébastianisme, autant mystique que rationnel : une utopie et une
uchronie d’un Quint Empire à venir, entraperçu en songe. Celui de la
grandeur culturelle recouvrée et celui des poètes. Eux seuls sont des
Voyants du Mystère : le Além.
17

Voir le texte “ Le préjugé de l’ordre ” de Pessoa (2000 : 122-125).
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En somme
Lorsque Salazar commence, en dictateur, à bâillonner la libre
expression, Pessoa réagit d’abord vivement, et publiquement, puis
se tait. À tout prendre, il trouve même rétrospectivement quelque
qualité à Afonso Costa, sa bête noire politique, ainsi qu’au défunt
régime républicain, devant le triste spectacle déployé par l’Estado Novo.
Empêché de se manifester, et sans doute blessé dans son orgueil de
Portugais et d’intellectuel, il confie à Casais Monteiro, un mois avant
de mourir, son intention de ne plus publier. Dans un long fragment en
français, il écrit :“ On est donc amené à ne faire qu’une vaste littérature
de silence. Y a-t-il au Portugal un écrivain à multiples aptitudes?
Qu’il se taise encyclopédiquement ”. Sa critique assourdissante
retentit désormais dans ses poèmes anti-salazaristes connus, confiés
à la postérité dans la fameuse malle. Son amertume, teintée encore
et toujours d’une lueur d’espoir, se laisse lire dans cet autre passage,
où le “ matérialisme catholique ”, paradoxal et oxymorique, de ce
comptable à tête d’“épicier” qu’est Sale-Hasard, heurte la puissance du
songe des artistes et des visionnaires idéalistes :
Il haït les rêveurs, non, notez-le bien, parce que ce ne sont que des
rêveurs, mais tout simplement parce qu’ils rêvent. Il ne sait donc pas,
le malheureux, que l’empire portugais est le produit des rêves d’un
prince qui ne s’en doutait pas [sic] qu’il faut imaginer une chose avant
de la faire, et que c’est ça rêver;

et il ajoute : “ On comprend bien ce langage. C’est le langage du
bas matérialisme, tel que pourrait le tenir l’épicier ou le marchand de
draps à son fils romancier ou inventeur ”�.
Le dernier point de la Note de 1935 est, précise son scripteur,
le “ résumé de toutes [l]es considérations ” qu’elle contient. Il
proclame avec solennité un principe autant éthique que politique :
“ [...]combattre, toujours et partout..., l’Ignorance, le Fanatisme et la
Tyrannie ”. Ce combat, toujours d’actualité, est à la fois intellectuel et
civilisationnel. Il vaut bien le fameux “ Liberté, Egalité, Fraternité ”. Si
cette formule trinitaire est critiquée par un Pessoa nietzschéen parce
qu’elle est infiltrée par le “ cristisme ” humanitariste18, on peut avancer,
cependant, qu’elle recoupe la première formulation, qui en est comme
son envers.
J’ai gardé pour la fin un point de grammaire annoncé au début.
La Note de mars 1935 débute par “ Considera ... ”. Nul n’a noté un
“détail” significatif présent dans ce fragment : ce verbe comme les
18

La Révolution Française à converti “ en Sanctissime Trinité pour l’usage de ceux qui
n’ont pas de religion ” le slogan “ Liberté, Egalité, Fraternité ” (Pessoa : 2000 : 158).
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autres est à la troisième personne du singulier. C’est donc un ‘il’qui
s’exprime. Compte tenu des procédés présents dans toute l’œuvre
pessoenne, cet emploi n’est pas qu’une simple formule rhétorique19,
ni celle d’un sujet qui s’écrit en se prenant sans faille pour objet.
Nous pouvons alors demander : qui est ce ‘il’ qui se manifeste ici?
Est-il identifiable au ‘je’ de Pessoa? Mais lequel de tous les Pessoa(s)
connus? À son “ moi civil ”, à l’orthonyme ou à son être littéraire
démultiplié? Le ‘il’ est dans notre cas la marque du décentrement.
Ne doit-on pas y voir le jeu d’une distance, ou d’une distanciation,
sinon entre un sujet autonyme et un sujet altérisé, du moins entre le
‘je’ empirique qui écrit et le ‘je’ littérarisé qui est écrit? Cette scène
est celle de l’écriture et de la modernité confondues. Elle se retrouve
dans le double ‘je’/jeu moderniste : celui du drame-en-personnes, du
masque, ou simplement de l’ironie subtile.
C’est celle aussi d’un ‘je’ antimoderne (au sens d’Antoine
Compagnon) : non pas une personne réactionnaire, mais un auteur
réactif à l’air du temps, et à ce titre intempestif et inactuel. En
s’identifiant au doute questionnant et décapant, à l’observation décalée
de l’arène politique et des soubresauts de la société, l’antimodernité
de Pessoa n’est autre que le ressort, le creux du moderne, son repli
indispensable, sa réserve et sa ressource. Fernando Pessoa, en poète
anticonformiste et en citoyen vigilant, est un moderne en liberté, un
être désengagé dans son engagement même, hyper-lucide de et dans
son époque. Et, finalement, peut-être bien plus “ progressiste ” que
des progressistes patentés. Encore un paradoxe et une ironie laissés
à la postérité méditative et agissante.
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À LA “RÉPUBLIQUE ARISTOCRATIQUE ” ET AU QUINT EMPIRE

I.9.

PORTUGAL-BRASIL, EUROPA, ATLÂNTICO
E UNIVERSALIDADE EM FERNANDO PESSOA :
QUINTO IMPÉRIO E VISÃO ARMILAR DO MUNDO
portugal-brésil, europe, atlantique et universalité chez

fernando pessoa

: quint eMpire et vision arMilaire du Monde
Paulo Borges

*

Cet article a pour point de départ une citation de Fernando
Pessoa : “ [...] Le Portugal n’est pas à proprement parler un pays européen :
on pourrait dire avec plus de rigueur qu’il s’agit d’un pays atlantique – le pays
atlantique par excellence. [...] En ce sens le Portugal est synonyme de Brésil ”.
(Pessoa Inédito, coord. de Teresa Rita Lopes, Lisboa : Livros Horizonte, 1993,
p. 233). Il s’agit d’évaluer le sens de l’identité spirituelle existante entre le Portugal
et le Brésil, tous les deux utilisateurs d’une ‘même langue’ et tous les deux héritiers
de la vocation historique et civilisatrice qui lui est rattachée et que Fernando Pessoa
affirme dans ce texte.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Fernando Pessoa, langue portugaise, pays atlantique,
relations Portugal-Brésil

............................................................................

Pretendemos comentar alguns dos poucos textos que Pessoa dedica
conjuntamente a Portugal e ao Brasil, no contexto mais amplo das
suas reflexões sobre o atlantismo, a Europa e o Quinto Império. No
primeiro, Pessoa considera, na linha de João de Castro Osório, que
“ Portugal não é propriamente um paiz europeu ”, mas antes “ um paiz
atlantico ” e mesmo “ o paiz atlantico por excellencia ”. Acrescenta que
“ Portugal, neste caso, quere dizer o Brasil também ”, explicando que
isto se inscreve na consideração de um “ império ” “ espiritual ”, que
por isso não tem de ser “ imposto ou construido por uma só nação ”,
podendo sê-lo “ por mais que uma, desde que espiritualmente sejam a
mesma ”, o que acontecerá “ se fallarem a mesma lingua ” 1. Nota ainda
que, “ de origem europeia ”, só há duas nações extra-europeias “ com
*
1

Universidade de Lisboa, Portugal
Cf. Pessoa Inédito, coordenação de Teresa Rita Lopes, Lisboa, Livros Horizonte,
1993, p.233.
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alma para poder ter imperio ”, Estados Unidos e Brasil, sendo que os
primeiros já estariam a realizar o seu império “ material ”, sinónimo do
“ Quinto Imperio de Inglaterra ” 2.
Num outro texto, Pessoa nota que o português “ é a mais rica e
mais complexa das linguas romanicas ”, que é “ uma das cinco linguas
imperiais ”, que “ é fallado […] do Oriente ao Occidente ”, que é
“ fácil de aprender a quem saiba já ” castelhano e italiano e, por fim,
que “ é a lingua fallada num grande paiz crescente – o Brasil ”3. Brasil
que, num outro trecho, identifica como “ Portugal Novo ”, ao qual
o poeta Afonso Lopes Vieira, ao ir entregar à Academia Brasileira de
Letras um exemplar da sua edição “ Nacional ” de Os Lusíadas, estaria
a levar, em nome do “ Portugal Antigo, o signal da esperança commum
a tudo quanto é Portugal ” ou “ a Chamada, do Portugal Inteiro ”4.
A confirmação de que Pessoa está a falar da sua visão de um Quinto
Império cultural-espiritual, de matriz portuguesa, e aqui luso-brasileira,
surge noutro texto, onde afirma não haver “ separação essencial entre os
povos que fallam a lingua portugueza ”, dando o exemplo de Portugal
e Brasil que, sendo nações politicamente diferentes, “ não são nações
differentes ” na medida em que falam a mesma língua e possuem “ uma
direcção imperial comum, a que é mister que obedeçam ” 5. Para
Pessoa, a “ missão imperial ” luso-brasileira remete, a) “ como memoria
e tradição ”, para “ a fundação da civilização universal moderna pelo
Infante D. Henrique ”, b) “ como proposito e utopia ”, para a “ creação,
pelos Sebastianistas, da idéa de um Imperio Portuguez ” – o “ Quinto
Imperio ” - , distinto de todos os “ passados ”, e c), “ como typo
de acção ”, para a progressiva criação da “ unidade espiritual ” dessa
“ tradição ” e dessa “ esperança ”, ou seja, da “ razão histórica ” e da
“ razão religiosa ” desse “ Quinto Império ”. Não haveria “ formula
politica nem idéa religiosa ” superior a esta ideia de um Quinto
Império, “ subordinado ao espirito definido pela língua portugueza ”,
havendo que fixar, como seus “ meios materiaes ”, a “ linguagem ”, a
começar pela “ orthographia etymologica ” 6.
Recordemos o que implica esta visão da vocação quinto-imperial
luso-brasileira, onde Pessoa antecipa rumos que serão depois
plenamente percorridos por Agostinho da Silva 7. Escreve o autor, no
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poema “ Quinto Império ”, da Mensagem :“ E assim, passados os quatro
/ Tempos do ser que sonhou, / A terra será teatro / Do dia claro, que
no atro / Da erma noite começou. // Grécia, Roma, Cristandade, /
Europa – os quatro se vão / para onde vai toda idade. / Quem vem
viver a verdade / Que morreu D. Sebastião? ” 8. Se na interpretação
tradicional do sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel (Daniel,
2, 31-45), implícita em Luís de Camões 9 e recorrente em António
Vieira 10, entre outros, esses impérios são o assírio, o persa, o grego e o
romano, na nova interpretação pessoana passam a ser o grego, o romano,
o cristão e o inglês (ou europeu), pois, ao contrário da teologia política
judaica e cristã da história que este tema tradicionalmente inspirou,
em Pessoa os quatro impérios já não são apenas ou fundamentalmente
políticos, territoriais ou ‘materiais’, mas antes culturais-civilizacionais e,
em última instância, espirituais, sendo essa a perspectiva do que diz ser
o “ esquema português ” : Grécia, Roma, Cristandade, Europa e, por
fim, Portugal (Quinto Império) 11.
A “ ideia de império ” é para o autor “ sincrética ”, implicando um
resumo de “ várias coisas ”, uma concentração de “ várias influências ”,
“ uma síntese e não uma simples extensão força ”. O império grego
sintetiza “ todos os conhecimentos ” e “ experiência dos antigos
impérios preculturais ”; o romano sintetiza “ toda a experiência e
cultura gregas ” e funde em si todos os demais “ povos formadores
[…] da nossa civilização ”; o cristão funde a “ extensão ” do império
romano com a “ cultura ” do grego e agrega-lhe os vários elementos
orientais, entre os quais o hebraico; o inglês, que aqui substitui o
europeu, opera uma “ nova espécie de síntese ”, “ fundindo a cultura
grega, […] a extensão e “ imperium ” dos romanos e a moral cristã e
estendendo isso a “ toda a terra ”. Quanto ao Quinto Império, fundirá
esses quatro impérios “ com tudo quanto esteja fora deles, formando
[…] o primeiro império verdadeiramente mundial, ou universal ”. Isto
seria confirmado pela “ sociologia da nossa civilização ”, formada por
“ quatro elementos ” : “ cultura grega ”, “ ordem romana ”, “ moral
cristã ” e “ individualismo inglês ”. Faltando “ acrescentar-lhe o
espírito de universalidade, que deve necessariamente surgir do carácter
8

2
3
4
5
6
7

Cf. Ibid., p.233.
Cf. Ibid., p.234.
Cf. Ibid., p.234-235.
Cf. Ibid., p.240.
Cf. Ibid., p.240.
Cf. Paulo Borges, Tempos de ser Deus. A espiritualidade ecuménica de Agostinho da Silva,
Lisboa : Âncora Editora, 2006; “ Metanóia, samadhi e o mundo a haver. Revolução espiritual e metamorfose civilizacional em Agostinho da Silva ou da Lusofonia
como mediação para a reintegração da Europa no universal ”, in Uma Visão Armilar
do Mundo.A vocação universal de Portugal em Luís de Camões, Padre António Vieira,Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, Lisboa :Verbo, 2010, p.167-204.
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9

10

11

Cf. Fernando Pessoa, “ O Quinto Império ”, Mensagem, in Obras, I, introduções,
organização, biobibliografia e notas de António Quadros e Dalila Pereira da Costa,
Porto : Lello & Irmão - Editores, 1986, p.1162.
Refere-se, sobre a “ forte gente / De Luso ”, “ Como é dos Fados grandes certo
intento / Que por ela se esqueçam os humanos / De Assírios, Persas, Gregos e
Romanos ” – Luís de Camões, Os Lusíadas, I, XXIV.
Cf. Paulo Borges, A Plenificação da História em Padre António Vieira. Estudo sobre a
ideia de “ Quinto Império ” na “ Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício ”, Lisboa :
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985; Id., A Pedra, a Estátua e a Montanha. O
V Império no Padre António Vieira, Lisboa : Portugália Editora, 2008.
Cf. Fernando Pessoa, prefácio a Augusto Ferreira Gomes, Quinto Império, in Obras,
III, p.711-712.
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policontinental da actual civilização ”, e constatando-se que “ até agora
não tem havido senão civilização europeia ”, a sua “ universalização
[…] é forçosamente o mister do Quinto Império ” 12.
Que universalização? A universalização da própria civilização
europeia, como extensão mundial do seu paradigma, ou a universalização
da sua consciência, como abertura desse paradigma, resultante da síntese
dos elementos civilizacionais anteriores, a uma nova síntese superior
e mais universal, na qual se deva integrar e subsumir? Pessoa deixa
claro ser a segunda hipótese, até porque a mundialização da civilização
europeia é já para si um facto consumado, conforme se constata em
páginas onde mostra uma consciência aguda do que hoje se designa
como ‘globalização’ 13. É isso que manifesta ao considerar “ provável ”
que o “ império universal, ou quinto império ”, tenha um “ carácter
religioso ” e ao discutir qual a religião que lhe servirá de matriz,
por possuir o mesmo “ carácter sincrético ” que será o do Quinto
Império, o qual, continuando e culminando o processo dos anteriores
sincretismos imperiais, “ há-de incluir e sintetizar os quatro que o
precederam, pois assim foi cada um deles incluindo, e sintetizando os
que vieram antes dele ” 14.
Discutindo as várias possibilidades, conclui aqui, de acordo com
os textos proféticos que interpreta, que essa religião será ainda o
cristianismo, mas não o “ católico ”, por este se haver tornado “ incapaz
de um sincretismo novo ”. Não rejeita todavia que surja “ uma religião
nova ” e que o cristianismo se extinga, porém já fora e para além
do ciclo e “ esquema ” civilizacional dos “ cinco impérios ”, que
diz não ser eterno, “ visto que nada o é neste mundo ”. A “ morte
do cristianismo ” seria “ aquilo a que os profetas do nosso esquema
chamam o “ fim do mundo ” ou o “ juízo final ”, dada a confusão
que ordinariamente se estabelece no espírito do profeta entre o fim
do que ele considera o mundo com o fim do próprio mundo ” 15. Seja
como for, Pessoa não se detém nesta visão, explorando outras versões
do sincretismo quinto-imperial, como a do “ Paganismo Superior ” ou
“ Politeísmo Supremo ” 16.
O que há de comum às várias versões do Quinto Império é ser um
“ Império Espiritual ”, onde se reúnam androginamente o feminino e o
12
13

14
15
16

Cf. Obras, III, p.641-642. Cf. também p.706.
Cf. Sensacionismo e outros ismos, edição de Jerónimo Pizarro, Edição crítica de
Fernando Pessoa, X, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2009, p.75 e
185-191. Sobre a questão da mundialização do Ocidente, cf. Hervé Juvin / Gilles
Lipovetsky, L’Occident mondialisé. Controverse sur la culture planétaire, Paris, Bernard
Grasset, 2010.
Cf. Fernando Pessoa, Obras, III, p.642-643.
Cf. Ibid., p.642-646.
Cf. id., entrevista dada a António Alves Martins, Revista Portuguesa, nºs 23/24 (Lisboa, 13.10.1923), in Ibid., p.703-704. Cf. também p.683.
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masculino 17 e as “ duas forças ” desde há muito separadas, mas em vias de
reunião :“ o lado esquerdo da sabedoria – ou seja a ciência, o raciocínio,
a especulação intelectual; e o seu lado direito – ou seja o conhecimento
oculto, a intuição, a especulação mística e cabalística ” 18. Destacamos
que este acontecimento interior, esta integração e plenificação da
consciência e das faculdades humanas, é o fundamento essencial de um
Império que, na sua manifestação externa, será simultaneamente “ de
cultura ”, da “ língua ”, “ de poetas ” e “ universal ”, pela “ paz ” que,
segundo as profecias do Bandarra, estabelecerá “ em todo o mundo ” 19.
Daí também a aptidão de Portugal para ser o mediador de tal Império
e “ civilização espiritual ”, pela pequenez da nação onde “ nenhuma
tentativa de absorção territorial ” pode “ desvirtuar e desviar do seu
destino espiritual o original imperialismo psíquico ”, pensado aqui
ainda como domínio, porém espiritual 20. A par disso Pessoa considera
que a “ índole ” dos portugueses os “ prepara para aquela fraternidade
universal que a teosofia anteprega ” e que é a “ doutrina social íntima
dos Rosa-Cruz ” 21.
Como mostra numa notável entrevista, o maior potencial, todavia,
que vocaciona os portugueses para essa mais ampla universalidade,
integradora e superadora de todos os paradigmas anteriores, é o seu
cosmopolitismo, a sua não reclusão numa identidade determinada e
fixa, num mesmo que deixe fora de si todo o outro. É isso que, não
como uma missão ou destino externamente conferidos, mas como uma
virtualidade interna, os dota da capacidade plástica de ‘ser tudo’ : “ O
povo português é essencialmente cosmopolita. Nunca um verdadeiro
português foi português : foi sempre tudo ” 22. Daí a definição de
“ arte portuguesa ” como “ uma arte de Portugal que nada tenha de
português, por nem sequer imitar o estrangeiro ”, como “ aquela em que
a Europa – entendendo por Europa principalmente a Grécia antiga e o
universo inteiro – se mire e se reconheça sem se lembrar do espelho ”.
Considerando que “ só duas nações – a Grécia passada e Portugal
futuro – receberam dos deuses a concessão de serem não só elas mas
também todas as outras ”, Pessoa considera aqui que “ ser português
no sentido decente da palavra é ser europeu sem a má-criação da
nacionalidade ” (note-se que “ Europa ” significa aqui “ universo
inteiro ”). Nesta perspectiva, “ o nacionalismo é antiportuguês ” 23 e
a desnacionalização, que é para “ os outros povos ”, completamente
17
18
19
20
21
22
23

Cf. Ibid., p.682.
Cf. Ibid., p.647.
Cf. Ibid., p.647-648 e 726-729. Cf. também Pessoa Inédito, coordenação de Teresa
Rita Lopes, Lisboa : Livros Horizonte, 1993, p.233-237 e 240.
Cf. Fernando Pessoa, Obras, III, p.682 e p.728-729.
Cf. Ibid., p.729.
Cf. id., entrevista dada a António Alves Martins, Revista Portuguesa, nºs 23/24
(Lisboa, 13.10.1923), in Ibid., p.700.
Cf. Ibid., p.702.
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“ eles-próprios ”, ou seja, totalmente confinados numa dada
identidade, um “ perder-se ”, é “ para nós, que não somos nacionais,
[…] o encontrar-se ”. Nesse sentido, interrogado sobre se estaríamos
“ em face de uma renascença espiritual ”, Pessoa responde que
“ estamos tão desnacionalizados que devemos estar renascendo ” e que
“ extraviámo-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho ” 24.
O culminar desta visão expressa-se na pergunta e resposta finais,
que merecem ser integralmente transcritas :
- O que calcula que seja o futuro da raça portuguesa ?
- O Quinto Império. O futuro de Portugal - que não calculo, mas sei está escrito já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra, e também
nas quadras de Nostradamus. Esse futuro é sermos tudo. Quem, que
seja português, pode viver a estreiteza de uma só personalidade, de
uma só nação, de uma só fé? Que português verdadeiro pode, por
exemplo, viver a estreiteza estéril do catolicismo, quando fora dele há
que viver todos os protestantismos, todos os credos orientais, todos
os paganismos mortos e vivos, fundindo-os portuguêsmente no
Paganismo Superior? Não queiramos que fora de nós fique um único
deus! Absorvamos os deuses todos! Conquistámos já o Mar : resta que
conquistemos o Céu, ficando a terra para os Outros, os eternamente
Outros, os Outros de nascença, os europeus que não são europeus
porque não são portugueses. Ser tudo, de todas as maneiras, porque a
verdade não pode estar em faltar ainda alguma coisa! Criemos assim
o Paganismo Superior, o Politeísmo Supremo! Na eterna mentira de
todos os deuses, só os deuses todos são verdade ”25.

Esta declaração é um notável resumo de vários aspectos fundamentais
do pensamento pessoano. Além de confirmar que Pessoa assume
Portugal como a quinta-essência do cosmopolitismo e universalismo
europeus, retoma a ideia de uma nova Descoberta a fazer, agora o
“ Céu ” como ontem o “ Mar ”, numa crescente des-territorialização,
desmaterialização e subtilização do elemento e domínio a desvelar,
que vem já dos ensaios de 1912 sobre a “ nova poesia portuguesa ”,
em que assume a tarefa nacional de partir “ em busca de uma Índia
nova, que não existe no espaço ” 26. Reassume também o projecto
24
25
26

Cf. Ibid., p.701.
Cf. Ibid., pp.703-704.
Cf. id., Obras, II, organização, introduções e notas de António Quadros, Porto :
Lello & Irmão, 1986, p.1194-1195. Sobre a presença, em Pascoaes e Pessoa, do
tema das “ Índias espirituais ”, cf. Paulo Borges, “ Índias espirituais e ilusão em
Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa : Portugal como centro do descentramento
e re-orientação do velho mundo europeu-ocidental ”, Nova Águia, nº4 (Sintra, 2º
semestre de 2009), p.27-39; republicado em id., Uma Visão Armilar do Mundo. A
vocação universal de Portugal em Luís de Camões, Padre António Vieira, Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, 59-87.
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sensacionista de ser/sentir tudo de todas as maneiras como inerente
ao impulso heteronímico e holístico, trans-pessoal, trans-nacional,
trans-religioso e universalizante da nação. Finalmente, esclarece o
sentido espiritual do Quinto Império como essa síntese trans-religiosa
que incorpora e transcende todas as formas de manifestação do ignoto,
“ todos os deuses ”, por saber que, enquanto tais, enquanto suas
‘re-velações’ para o e pelo homem, tanto o desvelam quanto o ocultam
e, assim, todas são igualmente ilusórias, residindo a maior aproximação
possível à verdade na sua igual e simultânea aceitação, sem exclusões
nem privilégios.
Agostinho da Silva, no seu pensamento da mesma vocação
portuguesa para um universalismo trans-nacional e um ecumenismo
trans-religioso, agora sob o signo do Espírito Santo, não deixará de
ser um constante comentador e continuador desta vertente da visão
pessoana, alargando-a a uma integração de agnósticos e ateus 27.
Um elemento importante para situar o Atlântico no pensamento
pessoano é o final do Ultimatum, de 1917, que deve ser compreendido
à luz dos textos sobre o atlantismo, de meados de 1915, onde se teoriza
o “ imperialismo atlantico ” como “ substituição do dominio cultural
ao dominio pela força ” 28 e se aponta que, tal como outrora foi pelo
Atlântico que partimos em busca da “ Civilização Maior ”, será agora
também “ pelo Atlantico, mas em alma e espiritualisação, que devemos
ir em demanda da Civilização Maxima ” 29. Pessoa assume aliás o
paganismo transcendental como “ a primeira Nau que parte para as
Índias Espirituaes buscando-lhes o Caminho Marítimo atravez dos
nevoeiros da alma, que os desvios, erros, e atrazos da actual civilização lhe
ergueram ” 30. Nesse “ mandado de despejo aos mandarins da Europa ”
31
que é o Ultimatum, após incluir na sua razia o “ Portugal-centavos,
resto de Monarquia a apodrecer Republica ”, e o “ Brazil “ republica
irmã ”, blague de Pedro Alvares Cabral, que nem te queria descobrir ”
32
, proclamando a “ fallencia de tudo por causa de todos ” e a “ fallencia
de todos por causa de tudo ” 33, Álvaro de Campos conclui :
Proclamo isto bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas pra a
Europa, braços erguidos, fitando o Atlantico e saudando abstractamente
o Infinito 34.
27

28
29
30
31
32
33
34

Cf. Paulo Borges, Tempos de Ser Deus. A espiritualidade ecuménica de Agostinho da
Silva, Lisboa : Âncora Editora, 2006; Romana Valente Pinho, Religião e Metafísica
no Pensar de Agostinho da Silva, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006.
Cf. Fernando Pessoa, Sensacionismo e outros ismos, p.135.
Cf. Ibid., p.138.
Cf. Ibid., p.140.
Cf. Ibid, p.246.
Cf. Ibid., p.251.
Cf. Ibid., p.257.
Cf. Ibid., p.271 e 273.
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A nova aventura atlântica não visa senão uma experiência humana
mais plena, complexa e harmoniosa, heteronímica e ‘sensacionista’,
que cumpriria a suprema possibilidade do homem, libertando-o
da limitação, estagnação e declínio actuais, no advento desse
“ Superhomem ” que, enquanto figura de transcensão e cumprimento,
não deixa de evocar propostas anteriores, como a de Sampaio Bruno
35
, ou até a do “ supra-Camões ” pessoano, como (supra)poeta também
inaugural de um novo e mais pleno ciclo de experiência humana e
civilizacional 36, aos portugueses proposta como a “ sua missão de hoje,
de criar o Supra-Portugal de amanhã ” 37.
O advento dessa Super/Supra-humanidade,mais completa,complexa
e harmoniosa, por via da abertura da consciência a uma experiência
total, trans e multipessoal, por “ abolição do dogma da personalidade ”,
do “ preconceito da individualidade ” e do “ objectivismo pessoal ”
38
, é no Ultimatum a condição de possibilidade de um “ Caminho ”
para além da falência total do actual ciclo da vida e da civilização
europeias, que permita que a matéria apodrecida e caótica em que se
dissolve seja fecundada e plasmada por uma nova visão criadora. Esse
“ Caminho ”, o da não parcialidade e integração simultânea de todas
as possibilidades do humano, em sua mesma contradição, é o “ Novo
Mundo ” entrevisto e exigido pela pulsão visionária e desvendadora do
filho da “ Raça dos Navegadores ” e “ Descobridores ”, que por isso
mesmo denuncia a inconsistência e evanescência do actual estado de
coisas : “ o que ahi está não pode durar, porque não é nada! ”39.
Continuando a nacionalizar o espírito de Aventura e Descoberta,
Álvaro de Campos opera a mesma mutação do seu sentido que vem
desde os ensaios de Pessoa sobre a “ nova poesia portuguesa ”, pois o
seu “ Novo Mundo ”, equivalente da “ Índia Nova ” ou das “ Índias
espirituais ”, não é obviamente um espaço físico, mas ‘um novo estado
de consciência’, fruto da simultânea abolição e integração do(s)
anterior(es) a um nível superior, mediante essa tensional continuidade
descontínua que tanto evoca a Aufhebung hegeliana.
A imagem final da proclamação disto e do advento do Super-homem
“ bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas pra a Europa,
braços erguidos, fitando o Atlantico e saudando abstractamente o
Infinito ”40, é um pujante símbolo hierático bem eloquente de como
esta antevisão e anúncio profético do que está ou pode estar por vir é já
uma experiência-cume que assume a “ barra do Tejo ”, o lugar onde o
rio que banha Lisboa desagua no Oceano, como topos simbólico dessa
35
36
37
38
39
40

Cf. Sampaio Bruno, A Ideia de Deus, Porto : Livraria Chardron – Lello & Irmão,
Editores, 1902, p.483.
Cf. Fernando Pessoa, Obras, II, p.1153.
Ibid., p.1154.
Cf. Ibid., Sensacionismo e outros ismos, p.265, 267 e 269.
Cf. Ibid., p.259.
Cf. Ibid., p.271 e 273.
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mutação da consciência em trânsito do finito para o infinito, ou dessa
conversão do aparente limite em real limiar, em que se experimenta a
linha do horizonte, o que há ‘entre’ conhecido e desconhecido, não como
delimitação, mas como instância de passagem para o trans-horizonte
41
. A proclamação é um acto finistérreo, que usufrui de toda a potência
simbólica do finisterra europeu que é Portugal e da sua configuração
particular no cais de Lisboa (porventura igualmente evocado na
“ Ode Marítima ”), convertendo-o em finisterra da consciência e
da civilização em metamorfose e transição para um mais-além, uma
alteridade e uma infinidade figuradas na vastidão atlântica42.
As costas voltadas para a Europa,os“ braços erguidos ”,a contemplação
intensa e a saudação do Atlântico/Infinito compõem uma mesma figura
da situação-limite que é a experiência finistérrea aberta na superação
integrativa da Aufhebung hegeliana, pois o lugar onde se firmam os
pés de quem proclama ainda é, por um lado, o derradeiro ponto do
território português e europeu, mas, por outro, e simultaneamente, é
já a primeira instância de acesso ao que aí se invoca, de abertura ao
advento do que há para além de si. A situação-experiência finistérrea,
assumindo-se como ponto de mutação e ponte ‘entre’ uma coisa e
outra43, coliga ‘sim-bolicamente’ a ‘Europa’ deixada para trás das costas
- ou seja, neste contexto, a esgotada cosmovisão do ciclo civilizacional
a cujo fim se assiste - e o ‘Atlântico/Infinito’ do que se desvela nessa
nova e outra visão que o acolhe e saúda de “ braços erguidos ”.
Destaque-se ainda como toda esta imagem e seu simbolismo se
podem referir, não só ao visionário sujeito que assina a proclamação,
o poeta-profeta Álvaro de Campos, mas, mais profundamente,
àquilo a que dá voz e que por e através dele fala : o próprio
‘Portugal’, simultaneamente realidade e símbolo da pulsão do
Navegar e Descobrir para além do já navegado e descoberto, ou
seja, do experimentar e conhecer para além do já experimentado
e conhecido. Se a imagem que culmina o Ultimatum de Álvaro de
Campos evoca o perfil finistérreo e extremo-ocidental do “ Reino
Lusitano ” em Luís de Camões, “ quase cume da cabeça / De Europa
41

42

43

Cf. Eudoro de Sousa, Horizonte e Complementaridade. Sempre o Mesmo acerca do Mesmo, prefácio de Fernando Bastos, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
2002; Mitologia. História e Mito, apresentação de Constança Marcondes César, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004.
Já nos ensaios de 1912 sobre a “ nova poesia portuguesa ”, de Antero de Quental
e Guerra Junqueiro a Teixeira de Pascoaes e seus continuadores, Pessoa destacava :
“ O característico principal da ideação complexa – o encontrar em tudo um além
– é justamente a mais notável e original feição da nova poesia portuguesa ” - Obras,
II, p.1176.
Sobre a situação-experiência finistérrea, como instância de “ entre-ser ” e transcensão, cf. Paulo Borges, Do Finistérreo Pensar, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa
da Moeda, 2001, p.9-10. Cf. o espírito e os propósitos da revista Cultura ENTRE
Culturas, que dirigimos.
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toda ”, “ onde a terra se acaba e o mar começa, / E onde Febo
repousa no Oceano ” 44, ela evoca sobretudo o poema inaugural da
Mensagem, que figura Portugal como esse “ rosto ” da “ Europa ”
que “ Fita, com olhar sphyngico e fatal, / O Occidente, futuro do
passado ” 45. Em qualquer dos três casos, Portugal ou o poeta-profeta
que o incarna e verbaliza configuram-se como instâncias intervalares,
cujo ‘entre-ser’, cujo ‘estar entre uma coisa e outra’, ‘não sendo já
uma coisa sem ser ainda a outra’, as converte também em instâncias
anfíbias, que nesse sentido ‘são uma coisa e outra’, um ‘limite-limiar’,
um ‘fim que é início’, o que as desubstancializa e desterritorializa
numa transição que não deixa de ser transe e transcensão do
conhecido para o desconhecido, do mesmo para o outro, do finito
para o Infinito.
O ‘Portugal’ pessoano designa assim fundamentalmente um estado
de consciência, uma ponte, uma (inter)mediação, uma comutação,
assumindo dinamicamente a função do metaxu platónico 46 e colhendo
todas as sugestões do mais arcaico imaginário mítico-metafísico
do Oceano e do extremo-ocidente atlântico47. Uma ponte, (inter)
mediação e comutação espiritual do velho homem, condicionado pela
parcialidade e esgotamento do seu paradigma cultural e civilizacional,
para o Super-Homem, mais completo, complexo e harmonioso, que
surge, por isso mesmo, como o modelo ideal de um novo projecto
civilizacional.
Cremos que isso se confirma no poema que abre a Mensagem,
“ O dos Castelos ” :
A Europa jaz, posta nos cotovellos :
De Oriente a Occidente jaz, fitando,
E toldam-lhe romanticos cabelos
Olhos gregos, lembrando.
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Fita, com olhar sphyngico e fatal,
O Occidente, futuro do passado.
O rosto com que fita é Portugal 48.

Cumpre recordar que o título desta obra cifra uma passagem da
Eneida deVirgílio : Mens ag(itat) (mol)em 49 – o pensamento / a inteligência
/ a mente impele / põe em movimento a massa (matéria) / multidão.
O poema deve pois ser considerado como o primeiro momento disso
que todo o livro pretende e anuncia ser : o mover e orientar numa
determinada direcção a massa passiva e inconsciente das coisas e/ou da
mole humana, o que supõe nesta a potencialidade de deixar de o ser,
despertando do sono que a equipara à matéria e orientando-se para um
estado superior de consciência. A Mensagem tem como objecto mais
imediato Portugal e o seu sentido, mediante uma leitura das principais
figuras, mitos e símbolos da sua história e cultura. Sabemos, aliás, que o
poeta pensou dar à obra o título de Portugal 50.
O livro parece assim ser sobretudo uma mensagem destinada aos
portugueses acerca do sentido de Portugal e é deste modo que tem
sido predominantemente entendido 51. Sem negar a validade relativa
desta leitura, cremos que, num sentido mais fundo e na linha das
análises anteriores, a partir do texto da obra, das inter-textualidades
que implica e da sua relação com outros textos pessoanos, a Mensagem
assume Portugal menos como um ponto de partida e de chegada e
mais como símbolo da mediação do homem e da consciência para
algo de universal que transcende Portugal e qualquer nação, língua ou
cultura, surgindo como o verdadeiro cerne de uma obra irredutível a
qualquer nacionalismo ou patriotismo comum.
48
49

50

47

Luís de Camões, Os Lusíadas, III, 20.
Cf. Fernando Pessoa, Mensagem, Obras, I, p.1145.
Cf. a sua interpretação em Simone Weil como separação unitiva e a cumulatividade
do que une e cinde em José Marinho, Teoria do Ser e da Verdade, Lisboa, Guimarães
Editores, 1961; Teoria do Ser e da Verdade, I, Obras, IX, edição de Jorge Croce Rivera,
Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2009.
Cf. Paulo Borges, “ Imaginário mítico-metafísico do Oceano e do extremo-ocidente atlântico ”, in Do Finistérreo Pensar, p.15-56.

Fernando Pessoa, “ O dos Castellos ”, Mensagem, edição clonada do original da
Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa : Guimarães Editores, 2009, p.15.
Cf. o documento anagramático existente no espólio de Pessoa, reproduzido em

Fernando Pessoa : O último ano, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1985 [E3, 17-51, peça
n.º 18 “ Anagrama [de] Mensagem ”, p. 34.Tem a seguinte descriptagem a fonte do
título Mensagem : “ MENS AG|ITAT MOL|EM, primeiro segmento do v. 727 do
Canto VI da Eneida de Virgílio : mens agitat molem et magno se corpora miscet ”].
Cf. José Augusto Seabra e Maria Aliete Galhoz, “ Nota Filológica Preliminar ”, em
Fernando Pessoa, Mensagem/Poemas Esotéricos, edição crítica coordenada por José
Augusto Seabra, Madrid :Archivos/Fundação Eng.A.Almeida, 1993, p. XLI-XLIII.

O cotovello esquerdo é recuado;
O direito é em angulo disposto.
Aquele diz Italia onde é pousado;
Este diz Inglaterra onde, afastado,
A mão sustenta, em que se appoia o rosto.
44
45
46
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“ O meu livro “ Mensagem ” chamava-se primitivamente “ Portugal ”. Alterei o
título porque o meu velho amigo Da Cunha Dias me fez notar – a observação
era por igual patriótica e publicitária – que o nome da nossa Pátria estava hoje
prostituído a sapatos, como a hotéis a sua maior Dinastia. “ Quer V. pôr o título do
seu livro em analogia com “ portugalize os seus pés? ” ” – Fernando Pessoa, Sobre
Portugal. Introdução ao Problema Nacional, recolha de textos de Maria Isabel Rocheta
e Maria Paula Morão, introdução e organização de Joel Serrão, Lisboa : Ática,
1979, p.179.
Cf., por exemplo, entre outros, Pedro Sinde, “ Prólogo ”, in Fernando Pessoa, Mensagem, prólogo e anotações de Pedro Sinde, Porto : Porto Editora, 2009, p.7.
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Considerando que, desde 1912, Pessoa proclama como “ missão ”
actual dos portugueses “ criar o supra-Portugal de amanhã ” 52, que na
sua visão “ a Pátria Portuguesa, como qualquer pátria, é apenas um meio
de criar uma civilização ” 53 e que essa é uma civilização assente num
novo paradigma, o de uma visão-sentimento do mundo que implica
um estado mais pleno, integral e universal de consciência, naturalmente
acessível a todos os homens, cremos que o patriotismo pessoano,
afim ao que designamos como a Visão Armilar do Mundo presente
em Camões, Vieira, Pascoaes, Pessoa e Agostinho da Silva 54, melhor
se definirá como um patriotismo trans-patriótico e universalista 55.
De quem fala o poema e o que diz? O poema fala da Europa,
figurada, de acordo com as sugestões do seu mapa, como um ser,
decerto feminino, que “ de Oriente a Ocidente ” se deita, apoiado
“ nos cotovelos ”, “ fitando ”, ou seja, olhando fixamente para um alvo
diante de si. Um dos cotovelos pousa na Itália e o outro na Inglaterra,
sendo este que sustenta a mão “ em que se apoia o rosto ”, onde a
moldura romântica dos cabelos evoca “ olhos gregos ” (a Europa surge
assim, pela sua própria postura, como uma figura melancólica, na linha
de Melancholia I, de Dürer, e de O Pensador, de Rodin). Esse rosto, “ o
rosto com que fita ”, “ é Portugal ”, o finistérreo extremo-ocidente
europeu, voltado para o Oceano, de acordo com o imaginário sugerido
pela sua situação e contorno geográficos, já presente em Camões e no
final do Ultimatum e, entre um e outro, num notável soneto de Miguel
de Unamuno, oferecido a Pascoaes e publicado n’A Águia, que Pessoa
decerto conheceu e que seguramente o influenciou, pois constatam-se
grandes afinidades entre ele e o poema da Mensagem 56.
Mitologicamente, a Europa é filha do rei fenício Agenor e a
etimologia do seu nome, procedente do grego, sugere a imagem de um
rosto ou visão amplos (ευρυ-, largo, amplo, e οπ-, olho(s), rosto). Na
mais conhecida das versões acerca do seu destino, é seduzida por Zeus
transformado em touro, o qual, após haver conquistado a sua confiança,
subitamente a rapta e arrasta pelo mar até Creta, onde se une com ela.
Dessa união nascerá o rei Minos. Noutra versão, narrada por Heródoto,
Europa é sequestrada pelos minóicos e levada igualmente para Creta.
Note-se que a Europa é,curiosamente,uma figura não indo-europeia,
pois os fenícios, segundo Heródoto, provêm do Oceano Índico,
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enquanto que, segundo a moderna historiografia, procedem de uma
região entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. O seu nome significa
em grego ‘vermelho’ e pode provir da cor da sua pele (Agostinho
da Silva refere-os etimologicamente como “ homens morenos ou
peles-vermelhas ”, considerando os portugueses “ últimos fenícios ”57).
Foram uma grande potência marítima, um povo de viajantes, que
transitou de Oriente para Ocidente. Em conformidade com isto, o
mito do rapto de Europa sugere-nos a essência do seu destino como o
de ser seduzida, descentrada, arrebatada ao seu lugar original por uma
potência divina que a fecunda.
Isto em Creta, lugar de mediação entre Oriente e Ocidente, entre
as raízes arcaicas, matriarcais e não indo-europeias da futura cultura
europeia, e o seu futuro patriarcal, bélico e tecnológico prefigurado
nos invasores aqueus indo-europeus58. Recordemos que Creta é o
lugar perigoso do labirinto e do risco de nele se ser devorado pelo
Minotauro, o lugar da errância por várias possibilidades de caminho,
havendo uma única saída salvadora, pelo recurso ao fio de Ariana. O
mito do rapto de Europa para Creta configura assim o ser europeu
como um ser numa encruzilhada ambígua e perigosa, entre a errância
labiríntica e a divina fecundação, única saída redentora.
Quanto a Portugal, a sua larga costa voltada para o Oceano, como
um perfil contemplando o infinito, sugere ser não apenas o rosto da
Europa, mas esse “ rosto ” ou ‘visão’ amplos que é a própria ‘Europa’,
como o seu nome diz. Portugal é a própria Europa e a Europa é
Portugal, na medida em que Portugal designe, como simbolicamente
se figura no seu perfil geográfico, não apenas e não tanto uma
determinada nação, povo, língua, história e cultura, mas isso que em
si contém e encerra as complexas possibilidades que no mito de
Europa se entrecruzam e mostram : a ponte e mediação entre Oriente
e Ocidente e entre o arcaico e o novo; a labiríntica errância entre
perdição e salvação; a sedução pela alteridade, o rapto, o arrebatamento
e a divina fecundação; o rosto/visão ampla que é, simultaneamente,
limite e limiar, limite conversível em limiar, fronteira tornada via
aberta a todo o outro do que limita, a toda a infinidade. O rosto-visão
amplos da Europa, ou melhor, da Eurásia, é o finisterra português 59,
57

52
53
54

55
56

Cf. Fernando Pessoa, Obras, II, p.1154.
Cf. id., Sobre Portugal. Introdução ao Problema Nacional, p.126.
Cf. Paulo Borges, Uma Visão Armilar do Mundo. A vocação universal de Portugal em
Luís de Camões, Padre António Vieira, Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e Agostinho
da Silva.
Cf. Ibid., p.227-234.
Cf. Miguel de Unamuno, carta a Teixeira de Pascoaes de 22.XII.1910, in Epistolário
Ibérico. Cartas de Unamuno e Pascoaes, introdução de José Bento, Lisboa : Assírio &
Alvim, 1986, p.78. Cf. Pablo Javier Pérez López, “ Unamuno y “ A Águia ” : Una
lusofilia centenaria y eterna ”, Nova Águia, nº5 (Sintra, 2010).
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Cf. Agostinho da Silva, “ Aqui falta saber, engenho e arte ”, Textos e Ensaios Filosóficos, II, organização e introdução de Paulo Borges, Lisboa : Âncora Editora, 1999,
p.212-213.
Sobre Creta e o seu lugar na história da civilização, cf. vários ensaios de Eudoro
de Sousa : Origem da Poesia e da Mitologia e outros ensaios dispersos, organização de
Joaquim Domingues, apresentação de Paulo Borges, Lisboa : Imprensa Nacional
– Casa da Moeda, 2000; Dioniso em Creta e outros ensaios, introdução de António
Telmo, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004.
José Marinho vê Portugal como “ povo extremo da Ibéria, povo extremo, cabe longamente pensá-lo, não da Europa, mas da Eurásia, […] ” – Verdade, condição e destino
no pensamento português contemporâneo, Porto : Lello & Irmão – Editores, 1976, p.228.
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figura geográfica desse ‘entre-ser’ espiritual que, como vimos ao
comentar o final do Ultimatum, não é propriamente isto ou aquilo,
mas lugar de relação, mutação e passagem para o desconhecido : porto,
porta e ponte. Mais precisamente,
Portugal é a própria Europa, a Europa é Portugal, na medida em que
Portugal designe, não apenas e não tanto uma determinada nação, povo,
língua, história e cultura, mas esse ímpeto de ser tudo que Pessoa, por
um lado, vê como a exacerbação portuguesa do impulso europeu para
o universal 60, mas que, por outro, pode e deve ser entendido como a
aspiração maior e mais universal da própria consciência humana.

Não é menos do que isso que, nos textos iniciais que aqui
apresentámos, Pessoa espera que possa ser assumido pelo espírito da
língua comum a Portugal e Brasil, a seu ver a grande alternativa espiritual
ao império material britânico-americano. Sendo a língua portuguesa
expressão desse sentido da universalidade, quando Bernardo Soares
afirma que a “ minha pátria é a língua portuguesa ” 61 deve-se entender
isso menos à luz do patriotismo comum, como mera proclamação de
uma dada identidade linguístico-cultural, mas antes como assunção da
vocação implícita no espírito da língua portuguesa, a vocação armilar
que Pessoa antevê como a matriz de um novo início para o homem
e o mundo.
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“ Quinto Império ”, ou seja, o “ sermos tudo ”, o que passaria pela fusão de todas
as religiões, diga : “ Absorvamos os deuses todos! Conquistámos já o Mar : resta
que conquistemos o Céu, ficando a terra para os Outros, os eternamente Outros,
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I.10.

TEÓFILO BRAGA E CAROLINA MICHAËLIS
OU DISSEMELHANÇAS CIENTÍFICAS.
OS CANCIONEIROS GALEGO-PORTUGUESES

teófilo braga et carolina michaëlis ou les dissemblances
scientifiques

: les chansonniers galecgo-portugais
Maria Ana Ramos

*

Les études sur les chansonniers romans remontent – peut-on
dire – aux origines de la Philologie Romane avec F. Diez (1794-1876). C’est
particulièrement au sein de ces mouvements que se développe la pratique de la
reconstruction de la tradition littéraire comme instrument d’identification nationale.
Parallèlement à ce que l’on fait aujourd’hui, entre une construction stemmatique
des chansonniers et une stemmatique de chaque texte particulier des troubadours, il
n’est pas négligeable de remonter au travail, effectué au Portugal par la philologue
allemande Carolina Michaëlis (1851-1925) et par Teófilo Braga (1843-1924),
homme politique portugais, essayiste et historien de la littérature. Je me propose
d’examiner des références de Carolina Michaëlis au travail de Teófilo Braga, en
cherchant d’entrevoir les démarches méthodologiques de l’œuvre “ scientifique ” de
ces pionniers entre les dernières décennies du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

a poesia dos trovadores reunida nos cancioneiros1. Diez revia, corrigia
e aperfeiçoava as primeiras opiniões, emitidas por François-Just-Marie
Raynouard (1761-1836) acerca das origens românicas. Raynouard,
com base na língua dos troubadours, estava convencido de que era o
provençal a antiga língua comum da qual teriam derivado as outras
línguas românicas2.
Deixando de lado o mundo germânico, o meio académico
francês será dominado por Gaston Paris (1839-1903) e Paul Meyer
(1840-1917), em parte pela experiência adquirida pelos estudos de
Gaston Paris na Alemanha3. Quando a Romania é criada em 1872,
Gaston Paris e Paul Meyer procuravam um perfil científico para uma
revista francesa no domínio da Filologia das línguas românicas. Logo
no primeiro número, as intenções de Gaston Paris são evidenciadas
1

F. Diez, ilustre filólogo alemão, fundador dos estudos sobre a Linguística
Românica, interessou-se pela poesia provençal, partindo sobretudo da obra
Choix des poésies originales des troubadours de François Raynouard, Paris, Impr.
de F. Didot, 1816-1821 [Reprod. fac-sim. da ed. de Paris, F. Didot, 1816, 6 vol.,
Genève – Paris, Slatkine, 1982]. O estudo da poesia dos trovadores resultará
na publicação Die Poesie der Troubadours, nach gedruckten und handschriftlichen
Werken derselben dargestellt von Friedrich Diez, Leipzig, J. A. Barth, 1826,
traduzido depois para francês, La Poésie des troubadours par Frédéric Diez,...
Études traduites de l’allemand et annotées par le baron Ferdinand de Roisin,
Paris, J. Labitte, 1845. Pouco tempo depois, o estudo será seguido por outro,
também significativo, sobre a vida e obra dos trovadores, Leben und Werke der
Troubadours, ein Beitrag zur nähern Kenntniss des Mittelalters, Leipzig, J. A. Barth,
1829. Já com informações relativas ao português, publicará a incontornável
gramática das línguas românicas, Grammatik der romanischen Sprachen, Romanische Wortschöpfung, Bonn, R. Weber, 1875 [1836-43] e o dicionário das
línguas românicas, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, A.
Marcus, 1878 [1853].

2

Assim publica Raynouard a Grammaire comparée des langues de l’Europe
latine dans leurs rapports avec la langue des troubadours; Grammaire romane ou
Grammaire de la langue des troubadours, Paris, impr. F. Didot, 1816-1821,
[Reprod. fac-sim., Marseille, Laffitte, 1976]. No Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours (publicação póstuma Paris 6 vol., entre
1836 e 1844), Raynouard distingue a língua românica primitiva e a língua
d’oc, caracterizada como a primeira língua literária [Reprod. fac-sim. da
ed. de Paris, 6 vol., Genève, Slatkine Reprints, 1977]. As opiniões de Raynouard seriam criticadas por W.Von Schlegel e F. Diez, cujas investigações
se opunham às suas proposições. Cf. A-W.Von Schlegel, Observations sur la
langue et la littérature provençales, Paris, Librairie grecque-latine-allemande,
1818, que não aceita a tese que reconhece a língua dos trovadores como
intermediária entre o latim e as línguas românicas modernas. Recusando
também o provençal como língua-mãe e as publicações de poemas parciais
e sem variantes, Diez discute esta questão na Poésie des Troubadours en 1827.
Cf. M. Perugi e sua reflexão sobre a história das línguas românicas, em
particular o caso do provençal (2003).
Os contactos de Gaston Paris com F. Diez nos alicerces da disciplina e a sua
estadia na Alemanha favoreceram a aplicação da metodologia germânica em
textos literários franceses (Zink, 2003; Bähler, 2004).
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1. No século XIX, os estudos sobre a produção literária românica
começavam a ocupar um espaço importante no desenvolvimento da
Filologia, sobretudo na fixação textual. O conhecimento rigoroso dos
documentos escritos, e da sua transmissão, serviria para estabelecer,
interpretar e editar a autenticidade dos textos. Por outro lado, o
exame científico do desenvolvimento das línguas, ou de famílias de
línguas, baseava-se em documentos escritos nessas línguas. Os textos
literários funcionavam assim também como documentos históricos
que edificavam uma nação.
As bases metodológicas (histórico-comparativas), instauradas por
F. Diez, serão aplicadas às línguas românicas pelo interesse que suscitava
*
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pela justificação do próprio título Romania (domínio das línguas
e literaturas que são herdeiras do “ roman ”)4. Pouco antes, a Revue
des Langues Romanes, iniciada em 1870, e publicada pela Société pour
l’étude des Langues Romanes, centrava-se mais no estudo da língua e da
literatura d’oc, antiga e moderna5.
A emergência da escola francesa implantava a nova metodologia
crítica com a edição da Vie de saint Alexis, também em 1872, como
admitia o próprio Gaston Paris na apresentação da sua edição (lições
escolhidas segundo a classificação dos manuscritos, restituição de
formas, restauração integral, etc.) :
Les textes sont publiés d’après un système qui, jusqu’à présent, a été
bien rarement employé pour les productions du moyen-âge. Les
leçons sont établies sur la classification des manuscrits, les formes sont
restituées d’après l’appréciation critique de la langue du poète. Ces
deux procédés n’ont pu être appliqués aux quatre poèmes de la même
façon : la rédaction du XIIe siècle, conservée dans un seul manuscrit,
a été reproduite telle qu’il la contient, sauf les corrections nécessaires
pour le sens ou la mesure; le poème du XIIIe siècle, bien qu’on n’en
possède aussi qu’un texte, s’est prêté, grâce à l’étude attentive de ses
rimes, à une restitution assez complète pour ses formes, mais n’a pu
être reconstitué avec la même certitude pour les leçons; les quatrains
du XIVe siècle au contraire, grâce au nombre des manuscrits et à leur
classification, ont pu être publiés avec une grande sûreté en ce qui
concerne les leçons, mais non en ce qui regarde les formes, très difficiles
à établir pour l’époque où vivait l’auteur. Enfin le poème du XIe siècle
a été soumis à un essai de restauration intégrale sur le succès de laquelle
auront à se prononcer les juges compétents.

Assim, se poderia afirmar que a ‘crítica das lições’ e a ‘crítica das
formas’ pelo cotejo e classificação dos manuscritos se impunham como
fundamento à edificação da edição do poema do século XI e da sua
tradição, inspiradas na metodologia lachmanniana7.
A edição alexiana de Gaston Paris será posta em causa, bastantes anos
depois, pelas opiniões do discípulo Joseph Bédier (1864-1938), que lhe
vai de algum modo retirar o privilégio da validade de uma edição
que ambicione a reconstituição do texto o mais próximo possível do
original. Tendo adoptado inicialmente o método lachmanniano na
edição do Lai de l’ombre (1892), Bédier colocará em questão aquele
conjunto de regras, ao mostrar a dificuldade no restabelecimento
científico de um original e a necessidade de considerar as obras tal como
são transmitidas pelos textos existentes (Corbellari, 1997; Segre, 2001).
Deste modo, deixava de aderir à restituição de modelos hipotéticos
perdidos. Assim se desenvolveu a noção de um ‘bom manuscrito’ (codex
optimus), materializado na concepção da sua segunda edição do Lai de
l’Ombre em 1913, e no seu artigo publicado na Romania em 19288.
Paris em Dezembro de 1871 (La vie de saint Alexis : poème du XIe siècle et
renouvellements des XIIe, XIIIe, et XIVe siècles (Paris, 1872 :VI-VII). Coloco em
evidência os pontos fulcrais da apresentação metodológica.
7

Resumindo brevemente, concluía esta sua maneira de agir com o
fervor do empenho :
ce que ce volume, qui peut paraître trop étendu, contient d’intéressant
pour la philologie, la critique et l’histoire littéraire. Je serais surtout
heureux qu’il obtînt l’approbation du monde savant s’il pouvait ainsi
contribuer à faire apprécier favorablement et par conséquent à affermir
notre jeune École des Hautes Études6.
4
5

6

Romania. Recueil trimestriel consacré à l’étude des langues et des littératures
romanes, T. 1, n° 1 (1872, janv.), Paris, Librairie Franck, 1872.
O congresso, há pouco efectuado sobre a importância da Revue des Langues
Romanes no mundo da romanística, examinou a importância desta revista, criada em 1869 em Montpellier pela SLR, e as suas relações com a Romania (Actes
du colloque international, “ Autour de la Revue des langues romanes ”, P. Boutan et
P. Martel, Montpellier, 7 et 8 avril 2000, Montpellier, France, 2001, vol. 105, no
1. Cf. também Bähler (2004, p. 439).
Reproduzo este desígnio do Avant-propos de Gaston Paris, redigido em
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Karl Lachmann (1793-1851) desenvolve a nova metodologia com a história crítica do Novo Testamento (Novum Testamentum Graece et latine, Carolus
Lachmannus recensuit; Philippus Buttmannus Ph. F. Graecae lectionis auctoritates apposuit, 2 tomus, Berolini, in aedibus G. Reimeri, (1842-1850).
O método, que será depois identificado como o de Lachmann, é aplicado
entre 1816 e 1850 em textos clássicos com o extenso poema latino de Lucrécio, De rerum natura (T. Lucreci cari de rerum natura libri six, Hersgg. Und
Komm. von Karl Lachmann, Berolini [s. n.], 1850; e com os Nibelungen
(Der Nibelunge Noth und die Klage. Nach der ältesten Überlieferung herausgegeben von Karl Lachmann. Zehnter Abdruck des Textes, Berlin, J. Reimer,
1881). As experiêncas com a literatura românica na adopção do método
provêm de Karl Bartsch com a edição de Peire Vidal (Peire Vidals Lieder,
herausgeg. von Karl Bartsch, Berlin, Dümmler, 1857); de Gustav Gröber
em 1869 com a edição da canção de gesta Fierabras (Die handschriftlichen
Gestaltungen der chanson de geste Fierabras und ihre Vorstufen, Vogel, Leipzig :
1869); de Gaston Paris com a edição do já citado poema hagiográfico Vie
de saint Alexis; seguir-se-ão os estudos de Dante com Pio Rajna em 1896
e a edição de De vulgari eloquentia (Il Trattato De vulgari eloquentia, per cura
di Pio Rajna, Firenze, Le Monnier, 1896) e em 1907, Michele Barbi com
a Vita Nuova (La Vita nuova per cura di Michele Barbi, Milano, U. Hoepli,
1907). Sobre a “ arte ” de publicar textos antigos, ver o importante ensaio
de Contini sobre a “ Vita ” francesa “ di sant’Alessio ” e o recente estudo de
L. Leonardi (Contini [1970], 1986; Leonardi, 2009). O método não deixou
de ser revisitado até hoje com a prática editorial românica, sobretudo em
Itália (Fiesoli, 2000; Duval, 2006).
Sobre a tradição editorial francesa, ver o exame de C. Segre. Analisando manuais de crítica textual, C. Segre revê as teorias ecdóticas praticadas pelos estudiosos de literatura francesa (Segre, 2005). Cf. também o “ Ricordo de Bédier ” de
G. Contini (1939 /1974).
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Paralelamente ao impulso, dado por Gaston Paris, como vimos em
1872, na prática editorial do texto medieval, é indispensável referir
o trabalho de Gustav Gröber (1844-1911) sobre a tradição dos
cancioneiros. A sua incursão no mundo galo-românico estreia-se com
uma canção de gesta (Fierabras do último terço do século XI9), mas será
a visão de conjunto sobre a tradição poética provençal que se revelará
decisiva para os estudos sobre as colecções das canções dos trovadores
d’oc, “ Die Liedersammlungen der Troubadours ”, Romanischen Studien,
Bd. 2, 1877, p. 337-670)10. Praticamente no mesmo período, fundará
em 1877 a revista Zeitschrift für romanische Philologie e, pouco depois, a
obra que se poderá considerar como a primeira enciclopédia românica,
Grundriss der romanischen Philologie (1888-1902)11.
As conjecturas de Gröber serão imprescindíveis para qualquer
estudo sobre a transmissão da poesia dos trovadores, vista tanto em
uma tradição compilatória ou antológica (cancioneiros), como na
individualidade de cada um dos autores (a obra de um trovador),
sem esquecer que a observação material do cancioneiro o definiria
como modelo cultural12. Assim, para Gröber no início da tradição
poética dos trovadores, os poetas teriam transcrito os seus poemas
em fólios, ou em rolos de pergaminho (Liederblätter), que poderiam
9

L. Formisano examina os primórdios do lachmannismo neste estudo de G.
Gröber, Die handschriftlichen Gestaltungen der chanson de geste Fierabras und ihre
Vorstufen, Vogel, Leipzig 1869 (Formisano, 1979).

10

Será com base nesta análise que se desenvolverá em Itália o amplo estudo
sobre cancioneiros, em primeiro lugar com a reflexão de Arco Silvio Avalle
([1961] 1993; 1984). A escola filológica italiana preocupar-se-á insistentemente pela constituição física dos cancioneiros, pelas relações históricogeográficas e estemáticas entre as várias colecções poéticas e preocupar-seá sobretudo por uma rigorosa avaliação metodológica ao rever o método
de Lachamann em tradições antológicas e ao posicionamento do objectocancioneiro no âmbito cultural da Idade Média (Zinelli, 2004).
Também em alemão, tinha sido anteriormente publicada a Encyklopädie
und Methodologie der Romanischen Philologie mit besonderer Berücksichtigung des
Französischen und Italienischen, 3. Teil, Heilbronn, Gebr. Henninger, 18841886, por Gustav Körting (1845-1913). Esta primeira obra será substituída
pela de G. Gröber, Grundriss der romanischen Philologie, unter Mitwirkung...
herausgegeben von Gustav Gröber,... Strassburg, K. J. Trübner. 4 vol. (1ª
ed. 1888-1902). A determinação metodológica será testemunhada por E.
Curtius ao afirmar que Gröber lhe tinha inculcado a obrigação de dar
atenção aos dados e não tentar sínteses apressadas sem um sólido trabalho
prévio. Assim o declarava na sua Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berna, A. Francke, 1948. Leiam-se ainda as suas palavras elogiosas em
“ Gustav Grober und die romanische Philologie ”, Zeitschrift für romanische
Philologie, LXVII, 1951 :257-288 e, depois, em GesammelteAufsiitze zur romanischePhilologie, Francke, Bem und Munich : 1960, p. 428-455.
A importância de K. Bartsch, que propõe pela primeira vez uma visão sobre
a tradição manuscrita dos trovadores, e o desempenho de Gustav Gröber na
análise dos livros dos trovadores, são examinadas no extenso e reflectido ensaio
de F. Zinelli (2002).

11

12
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ter servido de apoio à interpretação coral e musical dos jograis13.
Passada esta fase, os textos avulsos teriam sido reunidos, ou cosidos
uns aos outros, em Liederbücher, provavelmente organizados por autor,
constituindo-se assim um dos primeiros momentos da recolha de
poesia14. Destas transcrições, teriam surgido depois as compilações
mistas, que reuniam mais de uma colecção de poemas de autores em
um processo cumulativo ou antológico (Gelegenheitssammlungen). Estas
colecções ocasionais de vários poetas poderiam ainda entrever-se
em sectores menos organizados dos cancioneiros que chegaram
até nós. Desta nova maneira de encarar a tradição manuscrita dos
trovadores resultavam questões práticas indeléveis. Em primeiro lugar,
a importância da ordem e a disposição dos textos nos cancioneiros
tornavam-se imprescindíveis para o estabelecimento do texto crítico.
Em segundo lugar, observava-se também como os cancioneiros, apesar
de se caracterizarem como ‘obras colectivas’, podiam ser classificados
em ‘famílias de manuscritos’.
Interessante observar, a esta distância, o imediato reparo de P.
Meyer ao trabalho de G. Gröber, publicado na Romania (1877, vol.
VI)15. À organização sistemática e global dos dados, proposta por
Gröber, contestava P. Meyer com uma intenção metodológica, mais
particularizada e individualizada, que podia ser exequível através
do exame de fenómenos ímpares da tradição. Assim, duvidando
das características complexas de uma tradição ‘mista’, como a dos
cancioneiros (o ‘emaranhado’ textual), voltava a transcrever a sua
opinião :
La plupart des recueils des troubadours que nous possédons ne sont pas
les premiers qu’on ait faits, mais ils ont été compilés à l’aide de recueils
antérieurs. Aucun ou presqu’aucun ne peut être dit complètement
13

14

Não se conservam directamente estas Blätter, embora os testemunhos textuais
deixem antever este estádio. O Pergaminho Vindel com as sete cantigas de Martin Codax na tradição galego-portuguesa foi muitas vezes considerado justamente um destes “ rolos ” (Ferreira, 1986).
Os exemplos em âmbito provençal são ilustrativos, por exemplo, com a poesia
de Guiraut de Riquier (1254-1292) e são facilmente conjecturáveis os casos

de Afonso X e Denis para a poesia galego-portuguesa (Bertolucci, 1994;
Sharrer, 1991; Paredes, 2001).
15

A oposição tinha-se já manifestado na Alemanha. A primeira edição da obra
lírica de Walther von der Vogelweide, publicada por Karl Lachmann (Die Gedichte Walthers von der Vogelweide, 2. Ausgabe von Karl Lachmann, Berlin, G.
Reimer, 1843 [1a ed., publicada em 1827]) é criticada, bem antes do que vai
suceder depois com J. Bédier em França. Friedrich-Heinrich von der Hagen
(1780-1856) renuncia à reconstituição de um arquétipo, ou à procura de um
original, editando praticamente o melhor manuscrito com a concepção do
Leithandschriftenprinzip (o princípio do melhor manuscrito). Cf. F.-H. von der
Hagen, Minnesinger, deutsche Liederdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten
Jahrhunderts, Leipzig, 1838-1856.
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original. Presque tous contiennent une ou plusieurs pièces répétées
deux fois sous un nom différent, ce qui indique manifestement une
double origine, médiate sinon immédiate les leçons indiquent aussi les
affinités les plus variées. Il y a donc dans la dérivation de nos recueils
de troubadours un enchevêtrement tel qu’il est impossible, comme on
peut le faire jusqu’à un certain point pour les chansonniers français, de
les grouper par familles (…)16.

Pouco depois, em 1880, surgia uma primeira sistematização sobre
a tradição italiana com Napoleone Caix (1845-1882), que apresentava
um estudo linguístico retirado dos manuscritos e uma introdução à
formação dos antigos cancioneiros italianos17. Esta vivacidade conduzia
ao estudo sobre a emergência da produção francesa dos trouvères
com E. Schwan (1886)18. A. Mussafia, depois de ter concentrado
a sua atenção no códice provençal de Modena, agregava-se aos
cancioneiros espanhóis com publicação em 1900. No que diz respeito
especificamente à lírica galego-portuguesa, A. Mussafia apresentara em
1896 um pioneiro estudo sobre a métrica portuguesa, que se tornou
um dos ensaios clássicos sobre alguns dos aspectos formais da poesia
galego-portuguesa (a conhecida “ lei de Mussafia ”)19.
O regresso aos Cancioneiros, tendo como suporte esta importante
reflexão de G. Gröber, será reactualizada com os estudos de Avalle
nos anos 60 em Itália e com o Colóquio de Liège em 1989 entre a
análise do ‘cancioneiro’ como um transmissor de textos, mas também
como uma entidade material e cultural. Será ainda Avalle, quem nos
anos 70, voltará ao estudo dos cancioneiros com a intenção de os
associar ao exame filológico, codicológico e à perspectiva linguística,
contemplando tanto as relações entre cancioneiros, como a própria
edição do texto, o que viria a favorecer avanços muito significativos
16

17

18

19

P. Meyer retomava a sua opinião já anteriormente publicada (“ Je me borne à
résumer mon opinion… ”) nos Documents manuscrits de l’ancienne littérature de
la France (Rapports à M. le ministre de l’instruction publique), dados a público em
1871, p. 161.
C. Napoleone Caix, Le Origini della lingua poetica italiana, principii di grammatica
storica italiana ricavati dallo studio dei manoscritti, con una introduzione sulla formazione degli antichi canzonieri italiani, del dott. C. N. Caix, Firenze, Le Monnier,
1880.

Eduard Schwan, Die altfranzösischen Liederhanschriften. Ihr Verhältnis, ihre
Entstehung und ihre Bestimmung; eine litterarhist. Untersuchung, Berlin, Weidmannsche, 1886.
A. Mussafia, Del Codice estense di rime provenzali, relazione di Adolfo Mussafia, Vienna, Il figlio di C. Gerold, [Rendiconti delle tornate dell’ I. R.
Accademia delle scienze, classe filosofico-storica, vol. LV], 1867; Id., Sull’
antica metrica portoghese, osservazioni di,... Wien, C. Gerold’s Sohn, 1896; Id.,
“ Per la bibliografia dei Cancioneros Spagnuoli ”, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe, 47, 1900,
p.1-24. C. Michaëlis pronuncia-se sobre o estudo métrico, referindo o seu
contributo complementar a esta análise (Michaëlis, 1904, II, p. 83).
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na história da tradição e nas questões da história literária românica,
representada pela singularidade do ‘objecto-cancioneiro’20.
2. Os primeiros estudos sobre a literatura portuguesa das origens,
em particular sobre a poesia galego-portuguesa, não deveriam pode
conjecturar-se ter sido indiferentes a este dinamismo científico entre a
Alemanha, França e Itália durante o século XIX, nem poderiam deixar
de interpelar quem procurasse analisar os primórdios de uma produção
literária nacional21. Que eco teriam causado estes estudos nos meios
portugueses? Não nos podemos esquecer que existia, efectivamente,
um forte elo de ligação com a presença em Portugal (desde 1876) de
uma alemã, formada pela exigente metodologia germânica, Carolina
Michaëlis. Esta forte personalidade não poderia deixar de incutir
enérgica renovação destes estudos, sustentada pela formação que trazia
da Alemanha e perplexa pela situação que encontrara em Portugal22.
20

21

22

D’Arco Silvio Avalle na sua edição dos poemas do trovador de Toulouse
Peire Vidal (Peire Vidal. Poesie. Edizione critica e commento a cura di…,
Milano-Napoli, 2 vol., R. Ricciardi, 1960), seguido pelo seu estudo sobre a constituição dos cancioneiros (Avalle 1961), revisto por L. Leonardi
(1993). Em Liège em 1989, sob os auspícios de M. Tyssens e A. Roncaglia,
os estudos sobre cancioneiros anunciavam importante renovação (Lyrique
Romane Médiévale. La Tradition des Chansonniers. Actes du Colloque de Liège
1989. Edités par Madeleine Tyssens, Liège, Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Université de Liège. Fascicule CCLVIII, 1991).
Cf. também a análise de F. Zinelli (2004).
A passagem da metodologia alemã à România durante este período, sobretudo na instauração dos estudos sobre cancioneiros, é examinada por F. Zinelli
(2002, p. 257-261).
Karoline Wilhelmina Michaëlis de Vasconcellos (Berlim, 1851-Porto,
1925) foi a mais significativa presença na introdução científica da filologia
nos estudos portugueses. Tendo estudado com o romanista Karl Goldbeck,
publica muito cedo uma recensão a Adolfo Mussafia (“ Altspanische Prosadarstellung der Crescentiasage von A. Mussafia, Wien, 1866 ”, Archiv für
das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, 41, 1867, pp. 106-112) e,
pouco depois, uma edição do Romancero do Cid, Nueva edición añadida y
reformada sobre las antiguas, que contiene doscientos y cinco romances,
Leipzig, Brockhaus, 1871. É o casamento em 1876 com Joaquim António
da Fonseca Vasconcelos, musicólogo e historiador de arte, que a conduz a
Portugal e é aqui que desenvolverá a sua actividade filológica em português e em alemão. Sobre a importância de Carolina Michaëlis na asserção
dos estudos portugueses, vejam-se o prefácio de I. Castro à reimpressão do
Cancioneiro da Ajuda e os estudos publicados em 2001 na Revista da Faculdade
de Letras ‘Línguas e Literaturas’ com as actas do colóquio internacional dedicado à ilustre filóloga ([Michaëlis] 2001). O essencial sobre Carolina Michaëlis
de Vasconcelos pode ser consultado em M. A. P. Correia (1986). Mais recentemente,Yara F.Vieira (2005) revê os primeiros contactos de C. Michaëlis com
Portugal através da polémica relativa à tradução do Fausto de Goethe por
A. Feliciano Castilho (a tradução do Fausto sobre uma tradução francesa!).
Dos vários interlocutores, como Joaquim A. F. de Vasconcellos, merece
menção à parte Adolfo Coelho (1847-1919) que divulgara em Portugal
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Instalada no Porto, logo após o casamento em 1876, observará pela
primeira vez em 1877 o Cancioneiro da Ajuda, que só será dado a público
com a sua edição, acompanhada de estudo em 190423. Na efervescência
dos estudos sobre cancioneiros românicos, sobretudo provençais, não
é surpreendente que Carolina Michaëlis se tenha, chegada há pouco
a Portugal, aproximado logo do Cancioneiro medieval que tinha sido
descoberto no Colégio dos Nobres e divulgado no início do século
em 182324. Na realidade, o fragmentado cancioneiro tinha sido
publicado por Charles Stuart, seu descobridor, com uma edição de
Autor efectuada em Paris em 1823. Embora recentemente tenham
sido publicados alguns ensaios, que procuram reconstituir a história
do manuscrito, prévia à edição de Carolina Michaëlis, parece-me
ainda necessário recordar que a pré-história do códice ajudense foi
minuciosamente examinada pela própria Carolina Michaëlis, que não
se eximiu ao pormenor de avaliar criticamente cada um dos estudos
que precedeu a sua edição25.
Destes devem ser postos em evidência os que provêm sobretudo
da Alemanha. A valorização do Cancioneiro da Ajuda por Ch. Stuart
circulou pelo mundo românico em primeiro lugar através de cópias
manuscritas, como o explicita C. Michaëlis (1904, II, p. 5, 103). É assim
que F. Diez publicará o seu pioneiro estudo sobre a poesia portuguesa,
Über die erste portugiesische kunst und Hofpoesie (1836), após ter efectuado
uma recensão crítica em 1830 à publicação de Stuart26. No decurso do

23

24

25

26

a “ linguística ” alemã, sendo considerado efectivamente o introdutor de
informações teóricas sobre a disciplina (em 1878, é professor do Curso
Superior de Letras em Lisboa, com a cadeira de Linguística Geral Indo-europeia
e especial românica).
Celso Cunha ao publicar uma carta muito curiosa de Joaquim de Vasconcellos desvendava em parte o tempo dedicado ao estudo deste importante cancioneiro (Cunha, 1983) e sobre a reconstituição de um cancioneiro “ ideal ”
perdido, permito-me reenviar para a minha reflexão, publicada em 2004.
Continuo a considerar que a primeira publicação efectiva, no sentido de tornar público, ou divulgar o fragmento ajudense, corresponde efectivamente à
publicação de Ch. Stuart em Paris em 1823 na Embaixada Britânica. O campo
bibliográfico do Cancioneiro da Ajuda inicia-se portanto com esta publicação.
Não penso que as cópias manuscritas, que circularam restritivamente entre
vários estudiosos, ou que as notícias esparsas, como demonstrou C. Michaëlis
na sua resenha bibliográfica, possam beneficiar do estatuto “ publicação ” efectiva do códice da Ajuda. Vejam-se a este propósito também as opiniões de I.
Castro (2004) e E. Gonçalves (2007).
A resenha bibliográfica e as investigações a respeito do códice da Ajuda com
a quase centena de referências, contadas e examinadas, ocupam as partes I e
II do volume de estudos dedicado ao Cancioneiro da Ajuda e à lírica galegoportuguesa no conjunto da tradição (1904, II, p. 1-134). M. Arbor e C. Pulsoni,
partindo deste cômputo, voltam a reaxaminar este período pré-editorial do
Cancioneiro da Ajuda (Arbor-Pulsoni, 2004; Arbor, 2008).
A recensão de F. Diez à edição de Ch. Stuart de Rothesay é publicada no
Berliner Jarhbücher für Wissenschatfttliche Kritik, Februar, 1830, p. 161-172;
165-166; Id., Über die erste portugiesische Kunst- und Hofpoesie, Bonn, Eduard
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movimento romântico, a redescoberta e o apreço pela Idade Média
occitânica com a introdução da metodologia comparatista entre as
várias línguas românicas, favorecerá as interrogações sobre a qualidade
da tradição galo-românica27.
Raynouard beneficiará de uma cópia do Cancioneiro da Ajuda, que o
ajudará a integrar algumas dezenas de elementos relativos ao ocidente
ibérico na sua Grammaire Comparée des langues de l’Europe latine e não
deixará de o assinalar na recensão, que efectuará depois à publicação de
Ch. Stuart no Journal des Savans em Agosto de 182528.
Condicionado pela natureza do fragmento poético de Lisboa, F.
Diez pronunciar-se-á de um modo curioso sobre o Cancioneiro da
Ajuda. Tendo tido conhecimento da cópia do Cancioneiro da Ajuda,
que possuía Raynouard, vai escrever uma recensão em 1830 sobre a
publicação de Stuart, e apoiando-se no facto de o manuscrito não
possuir rubricas atributivas, vai propor que o Cancioneiro da Ajuda seja
obra de um único poeta e que este deveria ser identificado com Johan
Soares Coelho por ser o único nome de trovador nomeado em uma
das cantigas, Que alongad’eu ando d’u yria (A 89)29. Esta ideia prevalece,
bastante tempo depois, no seu estudo dedicado à poesia medieval
portuguesa Über die erste portugiesische kunst- und Hofpoesie (1836, p.
16-18). Recusará também a proposta de F. Adolfo de Varnhagen (1849;
1850; 1868) que tinha, entretanto, editado o Cancioneiro da Ajuda com
a ideia de que o Conde D. Pedro seria o autor das cantigas, proposta
já sugerida por Ch. F. Bellermann na sua contribuição ao estudo da
poesia portuguesa em 184030.
Não é muito surpreendente que esta sugestão tenha despontado,
porque a tradição galego-portuguesa estava ainda limitada a um único
fragmento (Cancioneiro da Ajuda) apenas com cantigas de amor e sem
27

28

29

30

Weber [Reed. em Friedrich Diez kleinere Arbeiten und Recensionen, herausgegeben von Hermann Breymann, München, R. Oldenbourg, 1883].
A emergência destes estudos com F. Diez e G. Paris no quadro dos movimentos romântico-nacionalistas do século XIX são analisados por H. U. Gumbrecht (1986). Leiam-se também os comentários sobre as opiniões de Diez
acerca da poesia portuguesa de P. Meyer na Romania, I, 1872, p. 120-121.
A referência, que dá conta da cópia facultada por Ch. Stuart, e que lhe
permite aproximar a língua poética do cancioneiro português dos provençais encontra-se na sua Grammaire comparée des langues de l’Europe latine,
dans leurs rapports avec la langue des troubadours, 1821, cit., p. XLI, n. 3. A
recensão é publicada no Journal des Savans. Par Académie des inscriptions
& belles-lettres Gaston Bruno Paulin Paris, Institut de France, août, 1825,
p. 488-495.
Confrontando com a tradição posterior, descoberta depois, esta cantiga seria
conferida a Pero Garcia Burgalês, de acordo com a rubrica atributiva no Cancioneiro Colocci-Brancuti (B 193).
Christian Friedrich Bellermann, Die alten Liederbücher der Portugiesen, oder Beiträge zur Geschichte der portugiesischen Poesie, vom dreizehnten bis zum Anfang des
sechzehnten Jahrhunderts, Berlin, F. Dümmler, 1840. Cf. os comentários de C.
Michaëlis sobre este estudo (1904, II, p. 2, 14-15).
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qualquer indicação atributiva31. Para esta conjectura, F. Diez não pôde
beneficiar da descoberta do Cancioneiro da Vaticana por F. Woolf em
1843 nem do elenco com os nomes dos trovadores que o próprio
Woolf publicará em 185932.
A edição de 1847 do rei-trovador, Cancioneiro de D. Dinis, retirada do
Cancioneiro da Vaticana por C. Lopes de Moura, não permitia também
pensar ainda em uma colecção com vários poetas33. Assim, supunha-se
que o Cancioneiro da Ajuda era uma colecção que continha poesias
de um único trovador.
3. Bem clara é esta dinâmica pelos estudos das origens das Literaturas
Românicas. Portugal no extremo ocidental da Europa vai com certeza
beneficiar da presença de Carolina Michaëlis, da sua preparação
filológica e dos seus contactos internacionais. Não deixa de ser, no
entanto, sintomático que em quase uma centena de títulos analisados, o
nome de Gustav Gröber e o seu trabalho, ou melhor, a sua investigação
sobre os cancioneiros, não figure nem na sua resenha bibliográfica,
nem faça parte dos nomes citados ao longo do seu trabalho. Poderia
ser compreensível, dir-se-á, porque o ensaio groberiano não incidia
na poesia galego-portuguesa. É uma hipótese. Mas não é impossível
que C. Michaëlis emitisse algumas reservas a este ensaio tal como
P. Meyer (1877).
Como assinalou Yara F. Vieira, é Teófilo Braga (1843-1924) o
interlocutor que mais vezes será mencionado no seu trabalho com
vinte e duas remissões no Índice do II volume do Cancioneiro da
Ajuda (Vieira, 2005 : 26, n. 37)34. Pertencendo à mesma geração
de Carolina Michaëlis, Teófilo Braga proporcionará uma ampla
produção que, embora muitas vezes associada a acesa polémica, não
deixará de interpelar as pesquisas de C. Michaëlis. Não podendo aqui
avaliar e comentar todas as referências, que são efectuadas ao trabalho
do ensaista na edição de C. Michaëlis (1904), circunscrever-me-ei
a um caso particular, que me parece emblemático, para a
compreensão da génese dos estudos sobre a lírica galego-portuguesa.
31

32

33

34

Sobre as questões que explicitam o carácter fragmentário do Cancioneiro da
Ajuda entre um projecto realmente suspenso, mas também incompleto nos
diversos sectores, cf. Ramos (2008).
A lista comparece na parte IV da “ Geschichte der portugiesischen Literatur
im Mittelalter ”, Studien zur Geschichte der spanischen und portugiesischen Nationalliteratur, Berlin, A. Cohn und D. Collin, 1859, p. 701-706.
Cancioneiro d’elrei D. Diniz : pela primeira vez impresso sobre o manuscripto da
Vaticana / com algumas notas illustrativas, e uma prefação historico-litteraria pelo Dr.
Caetano Lopes de Moura, Pariz, J. P. Aillaud, 1847.
Teófilo Braga, político, escritor e ensaísta português. Imbuído de positivismo,
interessa-se pela história literária, pela etnografia, poesia, ficção e filosofia. Preside ao Governo Provisório da República portuguesa, e exerce o cargo de
Presidente da República, em substituição de Manuel de Arriaga entre Maio e
Agosto de 1915 (Bastos, 1892).
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É no quadro da avaliação dos estudos sobre a poesia galego-portuguesa
que C. Michaëlis vai mencionar em inúmeras ocasiões as publicações
de Teófilo Braga. As relações entre os dois foram certamente tensas, mas
as opiniões desfavoráveis não são, como se sabe, exclusivas de Carolina
Michaëlis35. Por um lado, a própria evolução e mudanças de opinião
de Teófilo Braga nas suas mais diversas obras impressas (a Biblioteca
Nacional possui mais de três centenas de títulos, sem contar com os
artigos publicados em revistas), por outro a contraditória questão
das origens não podia deixar de os associar e afastar na edificação da
história literária portuguesa36.
De algum modo a obra fundadora de Teófilo Braga, desde 1865
a 1924 (relevem-se as sínteses, escritas em 1875, 1885 e 1909-1918),
incluía a história literária construída ao lado da nação, da identidade e
da cultura nacional37. Já em 1870, e em edições sucessivas, preocupa-se
pelas origens da poesia lírica galego-portuguesa, mesmo quando
exagera as questões de raça e de patriotismo38. Em 1871, publicava
uma Historia da litteratura portugueza : cancioneiros provençaes : trovadores
galecio-portuguezes : seculos XII a XIV, dando neste momento importância
à via cultural, herdada da Provença, e em 1881 especificava com o título
“ Da tradição poética provençal na literatura portuguesa ”, que se inseria
no movimento cultural que circulava pelos meios científicos europeus
com a génese da poesia românica em langue d’oc (uma arte clássica, a
35

36

37

38

Leite de Vasconcellos pronunciar-se-á sobre o trabalho de Teófilo Braga
e Adolfo Coelho não deixará também de avaliar a contribuição do ensaista. Leite Vasconcellos considerava que “ Th. Braga não possuía ao tempo [1878], nem possue ainda hoje, preparação philologica absolutamente
nenhuma ” (citação reproduzida em Y. F. Vieira 2005, p. 27). A título de
exemplo, repare-se no título de T. Braga, Os criticos da historia da litteratura
portugueza : exame das afirmações dos Srs. Oliveira Martins, Anthero de Quental
e Pinheiro Chagas, Porto, Impr. Portugueza-Editora, 1872.
A importância do regresso às tradições nacionais e à história literária era
uma questão de afirmação patriótica. Pense-se nas intenções do trabalho
precursor de Almeida Garrett com o Bosquejo da historia da poesia e lingua
portugueza, Parnaso lusitano ou poesias selectas dos autores portuguezes antigos e
modernos, illustradas com notas [Contém também Da arte poetica e da lingua
portugueza epístola], Paris, J. P. Aillaud, 1826-1834. Disponível em http ://
purl.pt/25 , consultado em 26-09-2011.
C. M. Ferreira da Cunha examina rigorosamente este período e a importância de Teófilo Braga (personalidade e pensamento) na construção do discurso
da história literária na literatura portuguesa ao longo do século XIX (2002).
Também J. Carlos Seabra Pereira oferece uma excelente panorâmica sobre a
Literatura Portuguesa durante o tempo republicano (2010).
História da Litteratura portugueza. Introdução (1870); a 2ª edição trará o título
Manual da história da litteratura portugueza desde as suas origens até ao presente
(1875), que por sua vez será revista em 1885 no âmbito de um curso e
reimpressa com novo título Curso de história da litteratura portugueza (1885).
A 4ª edição intitula-se História da litteratura portugueza, 1° vol. : Edade média
(1909). Nestas publicações utilizará já textos conhecidos dos cancioneiros
italianos (Colocci-Brancuti e Vaticana).
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poesia é uma depuração e modificação cavalheiresca de certos géneros
populares da poesia antiga). Os cancioneiros provençais podiam assim
‘documentar’ a durabilidade da tradição popular na poesia culta39. Nesta
linha, ao tratado de poética, que precede o Cancioneiro Colocci-Brancuti,
T. Braga não será indiferente, publicando nos Monumentos da Literatura
Portugueza em 1881 leituras e comentários acerca do acéfalo tratado
doutrinal40.
Pouco depois, em um artigo de 1875, intitulado “ Sobre a poesia
popular da Galiza ”, que será também várias vezes reeditado, procura
o substrato inicial (literatura popular e poesia galega)41. Em 1876, a
sua Antologia Portugueza incluirá também várias cantigas retiradas das
publicações dos cancioneiros italianos, já com a curiosa intenção de
uma separação por ‘géneros’, à qual C. Michaëlis não deixará de avaliar
como arbitrária, “ em parte boa, em parte muitissimo discutivel ”
(Michaëlis, 1904 : 43)42.
O Cancioneiro da Ajuda não foge aos seus interesses e assim publicará
também um ensaio em 1885 com uma tentativa de confronto com
cantigas presentes no Cancioneiro Colocci-Brancuti e com uma célere
descrição do códice. C. Michaëlis assim se pronuncia acerca deste
ensaio :

manifestações literárias era também preocupação de Carolina Michaëlis
(a língua e a produção literária como identificação nacional), mas ao
chegar a Portugal dava conta da situação inquietante :

[...] Th. Braga, impaciente de concluir e divulgar, como de costume,
ainda agora não recorreu ao texto princeps, contentando-se com o
treslado que tinha à mão. Quer fosse o que se conserva na livraria
da Academia, ou outro que adquirira, o ms. que utilizou como base
de operações deve ter sido mera cópia da edição Stuart com todas as
imperfeições que a desdouram [...]. A descrição do codice continua
inexacta [...].
(Michaëlis, 1904, II : 59)43

Não é, portanto, inesperado que na sua apreciação bibliográfica
sobre a poesia lírica considerasse a opinião de T. Braga. Repare-se
de imediato na sua avaliação à já mencionada Introdução á historia da
literatura portugueza de 1870 e às edições sucessivas :

As edições antigas que satisfazem são rarissimas. Os textos estão
crivados de erros. Os prefacios, quando os ha, conteem quasi sempre
só louvores vagos e banaes. A vida e a obra do poeta não nos é
revelada. Faltam datas exactas e tambem os retratos. Memorias, cartas,
autobiographias são extremamente raras. [...] Tambem ha a registar
falsificações e fraudes. Nem sequer os manuscriptos depositados na
Torre do Tombo estiveram sempre em segura guarda. Obras volumosas
de reis e infantes desappareceram [...]
Como se explica e onde tem a sua raiz este desprezo da nação pelo
seu peculio intellectual? esta prodigalidade leviana? o pouco amor
á exactidão, ás datas positivas, aos factos descarnados? Explica-se,
como já se disse, pelos defeitos inherentes ás qualidades do genio
poetico portuguez, sua riqueza natural, seu cosmopolitismo liberal
e magnanimo. O poetar é um dom natural d’esta gente, favorecida
com tantos e tão singulares dotes, sensivel e extremamente rapida na
comprehensão e reproducção de ideias [...]44.

No mesmo anno [1870] um moço português, que mal deixára os
bancos da Universidade, iniciava com impeto juvenil os seus estudos
sobre a litteratura gallaïco-portuguesa, lançando no mercado, com
pequenos intervallos, nada menos de quatro escriptos em que expunha
theorias geraes e lucubrações engenhosas sobre pontos especiaes [...].
Todos os que se occupam de Portugal conhecem as qualidades e
os defeitos do incansavel historiador da litteratura patria : a rapidez
com que Theophilo Braga trabalha, como verdadeiro repentista,
combinando com facilidade extrema noções de historia, philosophia,
litteratura, ethnographia e lingüística, sem as joeirar; o modo como
transforma pallidos indicios em provas inconcussas; o seu patriotico
empenho de revelar manifestações characteristicas do genio nacional; o
quid divinatorium de poeta, que o inspira e torna ás vezes singularmente
perspicaz nesta empresa; a sua ancia impulsiva de affirmar, mesmo

A construção da identidade nacional com base nas mais antigas
39

40

41

42

43

Trovadores galecio-portugueses : seculo XII a XIV. História da poesia portuguesa (escola
provençal, Porto, Imp. Portuguesa, 1871; o artigo “ Da tradição poética provençal... ” é publicado na revista do movimento contemporâneo dirigida pelo
próprio T. Braga, Era nova. Revista do movimento contemporaneo, propr. Antonio
Furtado; dir. Theophilo Braga e Teixeira Bastos (Era Nova, I, Lisboa : 1881, p.
97-110).
Os “ Monumentos da Literatura Portugueza : fragmentos de uma poetica provençal do
séc. XIV ”, são também dados a público pela Era Nova I, Lisboa : Escriptorio da
‘Era nova’, 1881, p. 414-422.
O artigo foi publicado na Rivista di Filologia Romanza, Roma, II, 1875, pp. 129143. A ele se refere C. Michaëlis como alguém que teve a “ soberba coragem ”
de dar a público as rápidas incursões na poesia popular galega (Michaëlis, 1904,
II, p. 43, n. 2).
Antologia portugueza. Trechos selectos coordenados sob a classificação dos géneros
literários e precedidos de uma poética histórica portugueza, Porto : Liv. Universal,
1876.
“ O Cancioneiro da Ajuda ” é publicado na Revista de estudos livres. Dir.
Theophilo Braga e Teixeira Bastos, vol. II, Lisboa, Nova Livraria Internacional,
p. 607-611.

44

A passagem é retirada da “ Geschichte der portugiesischen Literaturen ”, Gustav Gröber, Grundriss der romanischen Philologie, II, Band 2, Abteilung, Strassburg, Karl J. Trübner, 1897, pp. 129-382 (Trad. parcial de Alfonso Hincker,
publicada em O Instituto, 47, pp. 225-230; 356-366 [pp. 364-365]). Este juízo
implacável é também referido por Y. F.Vieira (2005, p. 29, n. 46).
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á falta completa de dados seguros; o costume de synthetisar e tirar
corollarios de proposições não demonstradas; a sua desordenada
exposição, cheia de repetições e contradições, mal dissimulada sob
um simulacro de plano; a sua indifferença contra a arte de compôr
e limar; o costume de entremear observações justas e plausiveis com
hypotheses surprehendentes pela sua ousadia; a desharmonia curiosa
que lavra, não raro, entre a these geral e os exemplos elucidativos;
e ainda a franqueza com que regeita opiniões menos justificadas,
substituindo-as por outras, logo que reconhece o erro.
De tudo isto ha nos escriptos citados, difficillimos de analysar e
criticar sem injustiça, porque nestes primeiros trabalhos predominam
as conjecturas e generalizações prematuras. O tentamen de historiar
a primeira epoca da lyrica peninsular, quando mal se dispunha da
quarta parte dos restos conservados [...], partindo de mais a mais de
quem conhecia imperfeitamente a epoca trovadoresca das litteraturas
estrangeiras, devia forçosamente falhar, se ainda hoje, depois de vinte
annos de trabalho arduo da parte de alguns sabios estrangeiros, tantos
problemas principaes aguardam solução definitiva.
(Michaëlis, 1904, II : 29-31)45.

Esta severa opinião (a rapidez na publicação, a irreflexão, a falta de
observação dos dados, etc.) explicita a contrario toda a concepção do
trabalho científico de Carolina Michaëlis. A sua investigação sobre o
Cancioneiro da Ajuda, nota-se pelo “ trabalho arduo ”, pela meticulosidade
das observações “ depois de vinte annos ” e a integridade que procurou
incrustar em cada uma das páginas do seu estudo e da sua edição.
Em 1904, e após a dedicatória A / Sua Majestade / A Rainha de
Portugal / Senhora D. Maria Amelia / Como prova do mais profundo /
respeito e gratidão, anunciava na Adverténcia Preliminar (I vol.), que estava,
pois, a publicar uma obra que tinha sido “ planeada e iniciada ha mais
de um quarto de século no próprio dia em que, hospeda ainda em tudo
quanto se refere á língua, á literatura e á civilização do Portugal antigo,
abri[ra] pela primeira vez, na Biblioteca da Ajuda, o códice vetusto
e venerando que encerra os monumentos primevos da arte lírica
peninsular ”46. Especificava-nos como, logo no ano seguinte, de Maio

a Setembro de 1877, “ meses felizes e saudosos ”, o transcrevia, “ na
empresa de decifrar e copiar, com paixão e paciéncia, essas pájinas seis
vezes seculares ”�. Era Alexandre Herculano quem lhe tinha colocado
à disposição a sua residência, anexa ao Palácio da Ajuda : “ Não devo
esquecer os manes de Alexandre Herculano, que jentilmente nos cedeu
em 1877 durante o verão a sua casa contígua á Biblioteca ” (1904, I :
VIII; 101) e, anos mais tarde, não deixará de recorrer mesmo a Leite de
Vasconcelos, que cooperará na leitura das provas47.
A publicação do Cancioneiro da Ajuda, prevista para aqueles anos,
não chega a ser concretizada e, em estas páginas preliminares, explica
C. Michaëlis as vicissitudes ocorridas perante o extraordinário e longo
trabalho (1904, I :VI-VII)48. Como explicar tal delonga?
Poderíamos concentrar-nos,naturalmente,na vastíssima investigação
histórico-literária que vai preencher o segundo volume e pressupor
que foi a extensa convergência de materiais que teria retardado a
publicação. Mas talvez mais judicioso seja evocar, em primeiro plano,
parece-me, a sua meticulosidade textual no tratamento de cada uma
das cantigas e no perfil de cada um dos trovadores. Na realidade, uma
carta de Joaquim de Vasconcellos a Ferdinand Denis, datada de 12
de Maio de 1878, conhecida hoje através da publicação de Celso
Cunha (1983), prognosticava que a edição do Cancioneiro da Ajuda
devia entrar em tipografia “ dentro de mais ou menos quinze dias ”,
o que quer dizer que a fixação crítica dos textos estaria já concluída
naquela data. Esta intenção concordaria, aliás, com o que escreveu E.
Monaci em 188049. No entanto, o Cancioneiro entrará em tipografia
só em 1895, quinze anos mais tarde, para a impressão do I volume
e, em 1900, iniciar-se-á a do II, dedicado aos estudos de essência
literária. Comunicava Joaquim de Vasconcellos a Ferdinand Denis50 :
47

48

49
45

46

São abundantes as opiniões e controvérsias ao longo do volume de estudos do
Cancioneiro da Ajuda sobre T. Braga, desde as mais simples menções a pareceres
mais desenvolvidos e argumentados (Michaëlis 1904, II p. 10, 20, 32, 35-37,43,
55-60, 74, 83, 86-87, 182, 225, 269-271, 278, 449, n. 4, 458, n. 2, 473, n. 3, 483,
n. 2, 565, n. 7).
O nome da rainha D. Amélia neste período não deixa de ser simbólico (recordese o clima instaurado no país com corrupção e opressão, como menciona Bernardino Machado na conferência no Porto em 23 de Janeiro de 1904; relembrem-se os vários comícios de João Franco por todo o País, a movimentação da
oposição Republicana, a greve das Indústrias Metalúrgicas, etc.). Informações
pormenorizadas sobre esta época podem ser retiradas do site da Fundação Mário
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Soares (http ://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=034807).
Em 1902, Leite de Vasconcellos dizia : “ Este Cancioneiro [da Ajuda] está ainda
em publicação, mas a ilustre editora tem a bondade de me enviar todas as folhas à medida que vão sendo impressas ”. Tive já a ocasião de me referir a esta
colaboração entre os dois filólogos (Ramos 1991, p. 148).
Reaxaminei esta problemática sobre o tipo de edição pressentida de início
para o Cancioneiro da Ajuda e os contactos com E. Monaci, que lhe facultava
informações sobre os cancioneiros italianos (Ramos 2008, I, p. 33-42).
Explicitava a sequência das publicações na Avvertenza à edição de E. Molteni
(Cancioneiro Colocci-Brancuti) : “ il secondo supplemento mi veniva da quella
illustre donna che è la Sig.a Carolina Michaëlis de Vasconcellos, la quale ha
preparato una edizione critica dell’altro antico Canzoniere che prende nome
della Biblioteca d’Ajuda. Tutti tre questi Canzonieri sono in intimi rapporti
fra loro; e come quello d’Ajuda ebbe luce in parte dal Vat. 4803, cosi l’uno e
l’altro oggi trovano nuovi riscontri e complementi nel Ms. Brancuti (...). Onde
il Ms. d’Ajuda che è tutto anonimo, qui discopre quasi intera la serie dei suoi
Trovatori e guadagna un ricco sussidio di varianti ” (Molteni 1880, p.VII).
Conhecido historiador francês, conservador da Biblioteca Sainte-Geneviève,
onde se encontra depositada aliás esta carta de Joaquim de Vasconcellos, autor
de Portugal, Paris, Firmin Didot Frères, Éditeurs, 1846, além de numerosos
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Je mets aujourd’hui à la poste les fac-similes du Cancioneiro da Ajuda...
J’ai dû recourir à mes notes que j’ai tirées à Ajuda. Madame a dû aussi
fouiller ses manuscripts car elle est sur le point de publier chez Mr.
Niemeyer (libraire de Halle qui a édité le Cancioneiro da Vaticana) une
nouvelle édition du dit Canc.ro d’Ajuda, une édition critique avec une
Introduction assez étendue, des notes nombreuses, des fac-similes,
etc.; les éditions d’ailleurs très méritables de Lord Stuart et de Mr. de
Varnhagen ne pouvant se soutenir aujourd’hui en face de la critique.
Il suffit de vous dire que ces Messieurs ne se sont pas aperçus des
nombreuses transpositions de feuilles du codex d’Ajuda, du manque
de feuilles, d’aucune des centaines de notes et corrections marginales
de trois siècles différents (assez difficiles à lire, il est vrai) etc. etc.
Presque tout est à refaire et Madame a eu une peine immense à
préparer son manuscript qui entrera sous presse dans quinze jours,
tant-au plus.
(Cunha, 1983 : 321)51

C. Cunha explica, prioritariamente, este adiamento pela descoberta
dos cancioneiros italianos. A correspondência com Monaci, o acesso a
variantes textuais, a percepção da valia das lições conceder-lhe-iam, por
certo, outra garantia textual na fixação crítica das cantigas. E a publicação
do Cancioneiro Colocci-Brancuti (Molteni 1880) não faria mais do que
fortalecer as suas expectativas na intransigência da comparação, que
elimina a adulteração, e na procura da melhor exegese do texto crítico52.
Não será, portanto, surpreendente reler, hoje, a sua reconsideração :
“ Se hoje recomeçasse, seguia outro rumo. Há muito que reconheci
quanto melhor teria sido dar logo em 1880 a edição paleográfica para
fazer corpo com os outros dois Cancioneiros; levar a eito numa Quarta
Parte a restituição integral dos textos todos, logo que Ernesto Monaci
nos tivesse revelado as variantes do Cancioneiro Colocci-Brancuti e o
estudo prometido ”53.
51
52

53

outros estudos dedicados, sobretudo, a Camões e ao Brasil (1798-1890).
Procurei já caracterizar o trabalho editorial de C. Michaëlis e a maneira de
conceber a reconstituição textual do Cancioneiro da Ajuda (Ramos, 2004).
À edição crítica de T. Braga, Cancioneiro portuguez da Vaticana, Lisboa, 1878, escreverá C. Michaëlis uma severa recensão na Zeitschrift für romanische Philologie,
Supplementheft III (Bibliographie 1878), Halle, 1879, p. 84-85. Notícia mais particularizada virá incluída no II vol. do Cancioneiro da Ajuda (1904, p. 44-48; 6061). À edição Molteni, C. Michaëlis dedicará breve comentário também já na
edição do Cancioneiro (1904, II, p. 49-53). A urgência na recolha das variantes
permitirá até que a Editora Niemeyer lhe envie, inclusivamente, durante a preparação da edição, “ as folhas de impressão do CB [Cancioneiro Colocci-Brancuti],
á medida que iam sahindo do prelo, explorando-as sem tardar a bem do CA
[Cancioneiro da Ajuda], cuja preparação estava em andamento ” (1904, I, p. 54).
Na reflexão sobre os processos de transcrição e de comportamento editorial
em textos portugueses, é uma confissão amplamente citada (Michaëlis 1904,
I / VII). Cf. I. Castro no Prefácio à edição portuguesa do Cancioneiro da Ajuda,
pondo em evidência este célebre mea culpa (1990, p. m).

181

Com este obstinado modo de trabalhar, C. Michaëlis não podia
deixar de reagir ao tradicionalismo lusíada, ao trabalho impaciente e
rapidamente publicado de Teófilo Braga. No entanto, diria eu, muitas
das opiniões de T. Braga estimularam-na na pesquisa argumentativa,
que juízos apressados levaram-na a aprofundar pareceres precipitados,
mesmo que não deixasse de ser receptiva à simbologia da identidade
nacional e à caracterização da portugalidade54.
4. Quando T. Braga recenseia a publicação em 1873 dos Canti antichi
portoghesi de E. Monaci, vai notar que o povo português não tinha
sido, afinal, alheio às correntes da literatura da Idade Média europeia,
embora procure justificá-la com a presença germânica (suevos no norte
de Portugal)55. Como afirma, T. Braga defende portanto uma tradição
nacional autóctone, que a aristocracia procurou imitar, mantendo-se essa
tradição mesmo em autores posteriores (Cunha, 2002 : 368, n. 16). É a
descoberta dos cancioneiros que o farão reformular as diferentes edições
da Historia da Literatura Portugueza. E é, por isso, que Teófilo Braga não
deixará de mostrar a carência das edições dos Cancioneiros e a incúria da
Academia real das Sciencias de Lisboa (1870 : 124, 136; 1875 : 29; 1877 :
41-42). Na Theoria da historia da litteratura portugueza (1881), confessará
a sua primeira impressão sobre o Cancioneiro da Ajuda (acreditava na
autoria individual), modificando depois a sua opinião em função
do testemunho dos cancioneiros italianos (1870 : 128-129; 134)56.
Mas, antes de observarmos o estudo de Teófilo Braga sobre o
54

55

56

Um exame do percurso de T. Braga da sua concepção romântica e idealista
da literatura portuguesa como revelação do génio nacional (da escola trovadoresca ‘portuguesa’, da literatura popular, da nacional literatura, de influência
alemã, ao positivismo que o faz refundir toda a sua obra) encontra-se em
Cunha (2002 : 340-392). A reacção neo-romântica e a literatura de redentorismo republicano no fim-do-século entre os “ eruditos ” da Geração Nova (Leite
de Vasconcellos, Adolfo Coelho, Carolina Michaëlis de Vasconcellos, etc.) por
um lado e Teófilo Braga e seguidores por outro lado são submetidas a exame
por Seabra Pereira (2010 , p.10-12).
A breve publicação de E. Monaci (Canti antichi portoghesi tratti dal codice vaticano
4803 con traduzione e note a cura di..., Imola, Tip. d’I. Galeati e fi., 1873) partia
dos seus primeiros contactos com o Cancioneiro da Vaticana, dando a conhecer
algumas cantigas de amigo, que pertenceriam ao “ género popular ”. Teófilo
Braga publica a recensão a este ensaio em Bibliographia critica de historia e litteratura, dir. por F. Adolfo Coelho, Porto, Imp. Litterario-Commercial, fasc.VII,
1873, p. 244-253. A esta publicação dava também notícia na Romania P. Meyer,
discutindo a questão “ popular ” da poesia galego-portuguesa : “ J’ai dit que
ces poésies n’ont de populaire que la forme; qu’elles ne l’étaient pas recueillies
de la bouche du peuple puisque nous avons les noms de leurs auteurs. (…) Je
remarque que plusieurs des pièces (...) sont fort analogues (...) à nos anciennes
ballettes (…) ou aux baladas provençales ” (vol. 2, 1873, p.18).
No entanto, em relação ao Cancioneiro da Vaticana associava a poesia aí recolhida a uma produção poética ligada à sociedade moçárabe com tradições que
se teriam mantido na tradição oral (Cunha, 2002, p, 380, n. 53).
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Cancioneiro da Vaticana, publicado em 1877, é significativo assinalar
como neste contexto de antagonismos, a síntese da História da Literatura
Portuguesa, “ Geschichte der portugiesischen Litteratur ”, será impressa
pela enciclopédia filológica, Grundriss der romanischen Philologie (II Band.
2. Abteilung 1897), inspirada, dirigida e editada por Gustav Gröber
com os nomes dos dois autores, Carolina Michaëlis de Vasconcellos
e Teófilo Braga57. O estudo deve ter sido inicialmente escrito por
Teófilo Braga e Carolina Michaëlis deveria traduzi-lo para português,
adaptando-o a outros moldes editoriais. Adolfo Coelho refere-se ao
trabalho de Teófilo Braga de modo pouco indulgente :

com outros cancioneiros dos seculos XIII e XIV ” (p. 41-57; 179-190).
Esta designação não deixa de apontar para o próprio trabalho de
Gröber pondo em evidência as relações entre os cancioneiros e, no
ano seguinte, em Lisboa na Imprensa Nacional em 1878,Teófilo Braga
publicará a edição do Cancioneiro da Vaticana59. O qualificativo da edição
vem acompanhado de epítetos como “ crítica ” e “ restituida sobre o
texto diplomatico de Halle ”, quer dizer baseada na edição diplomática
impressa na Alemanha da responsabilidade de E. Monaci em 187560.
Mas voltemos ao comentário de Carolina Michaëlis sobre o estudo
teofiliano, publicado na ZRPh. A ele se refere nos seguintes termos :

(...) a verdade é que para que um seu resumo da Historia da litteratura
portuguesa pudesse ser apresentado na Allemanha, no Compendio de
philologia romanica, publicado por Gustav Gröber, foi preciso que uma
senhora, D. Carolina Michaëlis de Vasconcellos, o refundisse de tal
modo que ficou uma obra nova.
(Coelho, 1910 : 218)

Logo depois [depois da Antologia portugueza..., 1876], offereceu ao
professor Gustav Gröber, que sollicitara um parecer sobre a obra
de Monaci [edição deiplomática do Cancioneiro da Vaticana 1875]
para a nova revista Zeitschrift für romanische Philologie, outro estudo,
intitulado “ O Cancioneiro da Vaticana e suas relações com outros
cancioneiros (...). É apenas um capítulo de um trabalho mais
extenso, destinado a substituir o primeiro livro sobre os Trovadores
[Cancioneiros provençaes : Trovadores galecio-portugueses, Porto, 1871] e a
accompanhar o texto completo do cancioneiro restaurado, já então
prompto em manuscripto.
(Michaëlis, 1904 : 43-44)

No entanto, C. Michaëlis refere-se a este texto, como um trabalho
de sua Autoria ao citar a “ sua ” Hist. da Lit Port. Explicita-o na
Averténcia Preliminar, quando justifica a morosidade dos seus trabalhos
e as publicações parciais, que ocorreram enquanto trabalhava no
Cancioneiro da Ajuda :
(...) eu condensava num Capítulo da História da Literatura Portuguesa,
redijida em alemão para a Enciclopédia románica de Groeber, os
resultados em parte seguros, em parte duvidosos a que então tinha
chegado (...).
(1904, I :VI)58

Já antes, sobre a Antologia portugueza (1876), C. Michaëlis não se
dispensava de comentar a rápida publicação, imediatamente após à de
E. Monaci. Assim :
O unico escriptor que se apossou em breve prazo da vasta materia e
teve a soberba coragem de expôr á publicidade os resultados colhidos,
como quem tem pressa de cumprir um dever do honra nacional, foi
o auctor dos Trovadores gallizianos [Teófilo Braga]. Preparou-se para a
empresa com rapidas incursões no campo da poesia popular gallega e
no da ethnografia comparada (...). Logo em 1876 começou a publicar
amostras da sua reconstrucção, accompanhadas de noções rudimentares
de metrica e poetica.
(Michaëlis, 1904, I : 43)

A Zeitschrift für Romanische Philologie, fundada por Gustav Gröber,
publicará o seu primeiro volume em 1877. Com a data de redacção,
que figura no Índice, de 23-10-1876, o artigo de Teófilo Braga é
acolhido no primeiro número da prestigiosa publicação com um
apelativo título : “ O cancioneiro portuguez da Vaticana e suas relações
57

58

O fascículo dedicado à Literatura Portuguesa surge com a referência aos dois
autores : Geschichte der Portugieseschen Litteratur von Carolina Michaëlis de
Vasconcelos und Theophilo Braga, Strassburg , Karl y Trübner Darmstadt,
G. Otto, 1897, p.130-382.
F. J. Teixeira Bastos no seu estudo sobre a obra de T. Braga assim o explicita (1892, p.218). No Índice alfabético remissivo... do Cancioneiro da Ajuda, a propósito de um acrescento informativo sobre D. Denis escreve C.
Michaëlis : “ ...Um poeta do Cancioneiro Geral de Resende parece não
ter ignorado o talento lírico do manarca (...) conforma já deixei dito na
minha Hist. da Lit. Port. [=Grundriss] p. 264 ” (1904, p. 962). É também o
seu nome que figura na tradução portuguesa parcial de Alfonso Hincker,
publicada na revista de Coimbra O Instituto (Historia da Litteratura Portugueza. Trad. de Alfonso Hincker, revista e augmentada pela autora, O Instituto,
47, 1900, p. 225-230 e 356-366 Tradução parcial do estudo de 189[4] (sic).

Apesar do carácter intempestivo, vale a pena voltar a ler o artigo de
Teófilo Braga. É um facto que logo em 1877, o mundo românico através
de uma revista lançada pela determinação da ciência filológica alemã,
59

60

Cancioneiro portuguez da Vaticana. Edição critica restituida sobre o texto diplomatico de Halle, acompanhada de um glossario e de uma introducção sobre os
trovadores e cancioneiros portuguezes, por Theophilo Braga, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1878.
E. Monaci dera a público a edição diplomática do Il Canzoniere portoghese della
Biblioteca Vaticana, messo a stampa da Ernesto Monaci, 1875; cinco anos depois,
E. Molteni completava a colecção poética com Il Canzoniere portoghese ColocciBrancuti, pubblicato nelle parti che completano il codice vaticano 4803 (1880).
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tomava conhecimento, pode dizer-se, de um ensaio que procurava dar
uma visão de conjunto sobre a produção lírica galego-portuguesa.
Tendo como apoio principal o Cancioneiro da Vaticana, ainda na
movimentação da redescoberta de um códice copiado no século XVI
(F. Wolf encontrara-o em 1840, a primeira edição parcial data de 1847
com Caetano de Moura e a diplomática de Monaci de 1875), Teófilo
Braga vai procurar também de modo precursor e iminente dar uma
ideia dos cancioneiros portugueses. Sem aqui entrarmos nas questões
complexas, datadas e ultrapassadas (origens da poesia, a qualidade da
poesia medieval, o espírito nacional, a propagação ao longo da história
literária, etc.61), é importante vermos como Teófilo Braga observava
neste ensaio o Cancioneiro da Ajuda (ou do Collegio dos Nobres, como
ainda o nomeia, tendo em conta a primeira designação que circulou
após a sua descoberta no colégio jesuita).
Se tivermos em conta a crítica de Joaquim de Vasconcellos, marido
de D. Carolina, Teófilo Braga nunca se deslocou à Biblioteca para
ver o manuscrito ajudense. Na carta, já referida, de 1878, o modo de
trabalhar de Teófilo Braga, é relatado :
[…] d’ailleurs celle-ci [la numération des vignettes] est très-embarassée
à cause des lacunes que je viens de signaler; ni Lord Stuart ni Mr. de
Varnhagen, ni Mr Th. Braga (qui étant à deux pas d’Ajuda à Lisbonne,
ne s’est jamais donné la peine d’aller une seule fois à Ajuda et ne parle
du Codex que d’après l’édition défectueuse de Mr de V., même dans sa
dernière édition critique du Cancioneiro da Vaticana, Lisbonne, 1878.
8°.gr. Impr. nationale) se sont donnés la peine de remettre les feuilles
en ordre et de vérifier exactement les lacunes du Codex.
(Cunha, 1983 : 324-325)

Carolina Michaëlis por sua vez ao mencionar as cópias manuscritas,
que tinham sido efectuadas do códice, refere-se a uma, que tinha sido
realizada para o Morgado de Mateus, que petenceria a Teófilo Braga62.
A cópia manuscrita teria servido para a leitura dos textos transmitidos
pelo Cancioneiro da Ajuda, mas não é impossível que Teófilo Braga tenha
tido acesso, ainda que de passagem a reproduções do manuscrito63.
Embora pareça ter efectuado uma consulta directa (“ a inspecção do
61
62

63

Para esclarecimento das suas teses e das suas análises, cf. os estudos já mencionados de C. M. Ferreira da Cunha (2002) e Seabra Pereira (2010).
Assim o explicita : “ outra [copia], executada para o Morgado Matheus que é
actualmente propriedade de Th. Braga (segundo informação pessoal) ” (Michaëlis 1904, p.103).

Algumas devem ter circulado.A edição de Carolina Michaëlis (1904) em alguns exemplares incluía dois fac-símiles e Joaquim deVasconcellos em Maio
1878 anunciava na carta a Ferdinand Denis o envio de fac-símiles (“ Je mets
aujourd’hui à la poste les fac-similes du Cancioneiro da Ajuda... ” [Cunha,
1983, P. 321]).A edição deVarnhagen (1849) inseria também dois fac-símiles.
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Codice da Ajuda... ”),Teófilo Braga apoiava-se nas opiniões precedentes
de Varnahagen (1840) e no Post-Scriptum do mesmo autor (1850), mas
também mostrava que não era alheio às opiniões, que se emitiam acerca
de cancioneiros provençais. Observe-se esta sua intenção :
A primeira questão que o Cancioneiro portuguez do Vaticano sugere
é determinar as suas relações com os antigos cancioneiros provençaes
portuguezes em grande parte perdidos; [...] importa bem determinar
aproximadamente o numero d’essos cancioneiros para se fazer o
processo de filiação [...]
(Braga, 1877 : 42)64

Sublinho duas passagens : a ideia de ‘relação’, os ‘cancioneiros
perdidos’ e o processo de ‘filiação’. Não estamos longe, apesar da
ausência argumentativa, das observações de Gröber, publicadas no
mesmo ano (1877). Se esta concepção se perfilha nos modelos
reconstitutivos da época, revela também que Teófilo Braga pressentia
para os cancioneiros portugueses uma situação paralela ao que ia sendo
divulgado sobre os cancioneiros provençais, conjecturando mesmo a
existência de “ antigos cancioneiros provençaes portugueses em grande
parte perdidos ”65.
No capítulo 3, dedicado ao Cancioneiro da Ajuda, começa por apontar
as cantigas que se encontravam também transcritas no Cancioneiro da
Vaticana, o que vinha confirmar que a colecção poética ajudense não
poderia, afinal, ser atribuída a um único poeta. Auxiliava-se dos nomes
dos trovadores retirados do Cancioneiro da Vaticana, que provinham do
elenco que Wolf tinha publicado em 185966.
Além da sumária descrição (pergaminho, duas colunas de texto,
previsão musical, vinhetas), retirada de Varnhagen (1840 : X, XI,
348-349) e Monaci (1875 : IX-X), Teófilo Braga assinala que as
vinhetas separavam os “ diversos grupos de canções de cada trovador ”,
embora não chegue a afirmar que esta divisão decorativa corresponde
a um processo material que se adequa à individualização efectiva de
cada um dos trovadores (Ramos I, 2008 : 272-294).
64

65
66

Um leitor atento deste ensaio não deixará de reparar na terminologia, dir-se-ia
moderna, que Braga usa para anunciar a sua metodologia (crítica externa do cancioneiro; formação; nexos; divergências textuais, etc.) :“ Começamos pela critica
externa do Cancioneiro, enumerando todos os cancioneiros portuguezes dos
seculos XIII e XIV que contribuiram para a formação, procurando ao mesmo
tempo o nexo que existiria entre elles, e pelas divergencias de texto quaes as collecções que se perderam sem chegaren a ser conhecidas ” (Braga, 1877, p. 42).
Permito-me reenviar para as observações redigidas nas notas 10, 12 e 16 com
as referências aos estudos de Barstsch e de Gröber.
Eliminando a hipótese de Varnhagen quanto à autoria dos poemas a D. Pedro
(Trovas e Cantares de um Códice do XIV Século : Ou antes, mui provavelmente, O
“ Livro de Cantigas ” do Conde de Barcellos), T. Braga tinha admitido ser possível
atribuir a compilação ao Conde D. Pedro (Braga, 1877 , p. 46). Sobre a lista de
nomes de Wolf, cf. n. 32.
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Teófilo Braga constata também que a ordem das canções é
reveladora, porque a sucessão textual comprovaria a presença de um
modelo :
[...] que já existia um Cancioneiro formado, d’onde este da Ajuda
estava sendo trasladado, mas que d’esse cancioneiro existiam differentes
copias formadas, não directamente sobre elle, mas por meio dos
cancioneiros particulares que o constituiram [...]
(Braga, 1877 : 46)

Volto a dar ênfase a dois momentos nesta passagem : um
“ cancioneiro formado ” que, anos mais tarde, servirá tanto a
Carolina Michaëlis, como a G. Tavani para a configuração da
“ colecção colectiva ”, que caracterizaria o “ volume tripartido,
graphicamente completo e o arquétipo ” (Michaëlis 1904 : 286;
Tavani 1969 : 97-144; Gonçalves, 1993) Por outro lado, embora
proceda a cálculos de sequências textuais, entre os dois cancioneiros
(Ajuda e Vaticano), que se revelaram infundados, o recurso a
“ cancioneiros particulares ” denota que previa a existência de
“ cancioneiros individuais ”, ou “ pequenos cancioneiros ”, que
viriam depois concretizar-se com a individualização na tradição
galego-portuguesa de Liederblätter e Liederbücher (Martin Codax ou
o Livro de D. Denis para citar casos paradigmáticos na constituição
dos cancioneiros galego-portugueses)67. Procura justificar o
inacabamento do Cancioneiro da Ajuda tanto na recolha textual,
como na ausência de notação musical, por uma mudança de ‘moda’
e gosto cortesão. Conclui a sua descrição, formulando a conjectura
quanto aos antecedentes, supondo indirectamente, dois ramos na
tradição, situação que se confirmará com os estudos posteriores :
Crêmos que o compilador que trasladou ou organizou o texto
authentico d’onde saíu o apographo do Vaticano, não soube da
existencia do Cancioneiro da Ajuda, apezar das cincoenta e seis
canções comuns a ambos.
(Braga, 1877 : 47)

De algum modo, Teófilo Braga neste estudo formulava uma série
de questões com um primeiro esboço estemático (p. 188-190), que
vão ser retomadas e aprofundados por Carolina Michaëlis com o
primeiro stemma codicum, com os cancioneiros conhecidos e com as
conjecturas plausíveis68. Sem mencionar a tipologia de G. Gröber, que
67

68

Não só a constituição dos cancioneiros, estudada por A. R. De Oliveira (1994),
como as próprias rubricas organizativas no Cancioneiro Colocci-Brancuti, estudadas por E. Gonçalves, justificariam a percepção de Gröber e de algum modo a
afirmação de Braga (Gonçalves, 1991).
Carolina Michaëlis assim o explicita ao desenhar o quadro da filiação dos
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hoje adoptamos (Liederblätter, Liederbücher e Gelegenheitsammlungen),
refere a notável filóloga os “ rotulos ”, os “ cadernos soltos ”, a
“ copia ordenada ”, o “ cancioneiro privativo de D. Denis ”, a
“ compilação ” (Michaëlis 1904, II : 286-288). É um facto que
o exame de Carolina Michaëlis é muito mais pormenorizado
e resulta, sobretudo, de maior número de observações entre os
manuscritos, resguardada pela observação directa do códice e pelas
informações que recebia com as lições dos cancioneiros italianos
que lhe facultavam lições variantes indispensáveis à restituição
textual. Entretanto, Teófilo Braga de algum modo, não estava longe
de uma conjectura, que viria a ser confirmada pelas coincidências e
sequências textuais, pela existência de um “ cancioneiro formado ”
e ainda que de modo incipiente, pela representação de um primeiro
schema em uma tentativa de filiação.
5. As dissemelhanças científicas não oferecem ambiguidade.Teófilo
Braga trabalhava na urgência do erigir uma tradição nacional, no
identificar uma escola trovadoresca, verdadeiramente “ portuguesa ”,
que lhe permitisse construir a concepção dos primórdios da História
da Literatura Portuguesa. As conclusões teriam de ser velozes, mas o seu
lado ‘descobridor’, o seu carácter militante, pode em parte explicar
certos juízes precipitados e divagadores A vertente pioneira não deve
ser subestimada e, mesmo nos estudos precursores sobre os Cancioneiros,
Teófilo Braga aborda praticamente o substrato da inquirição sistemática
sobre a lírica trovadoresca, de Carolina Michaëlis aos estudos mais
recentes. Como afirma Cunha, “ o que se lhe deve de fundamental é
o facto de ter instituído a ‘tradição nacional’, permitindo desse modo
narrar e interpretar a história da literatura portuguesa como um todo,
com certa lógica e sequencialidade. Asssim, não nos parece injusto
dizer que, apesar das ‘miragens seculares’ e das ‘tempestades sonoras’,
Teófilo teve alguma visão dos tempos ” (Cunha, 2002 : 365).
A sólida formação de Carolina Michaëlis não poderá deixar de a
conduzir à verdadeira fundadação da história científica da literatura
portuguesa. Mostrará ao longo da sua ampla investigação e, em concreto
através do Cancioneiro da Ajuda, que para o trabalho filológico, além da
perseverança, era necessário recorrer aos testemunhos, aos documentos
e à consulta de manuscritos. Assim, explicava o tempo que durara o
seu trabalho, iniciado há mais de um quarto de século, até à publicação.
Anos decorreram. Quão diferente era a sua percepção de um trabalho
‘pronto’ para a publicação. Assim o afirma :
[...] sem que pudesse realizá-lo, dando por concluídos os
manuscritos : “ Não ignoro porém que os meus calculos formam uma base
pouco mais solida do que fôra a de Th. Braga, no seu Cancioneiro Vaticano ”
(Michaëlis, II, 1904, p. 286-288)
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indispensáveis trabalhos preparatórios, tanto no campo lingüístico
e literário como no da história política e da civilização neo-latina.
Quanto maior número de factos apurava, tantos mais problemas
surjiam, reclamando soluções. Versos, á primeira vista muito singelos,
reveladores de verdades desconhecidas, exijiam comentários extensos.
Nomes próprios, aparentemente sem grande significação, referiam-se
a personajens de vulto, obrigando a indagar a sua vida e os seus feitos.
Obras novas, de nacionaes e estranjeiros, fizeram mudar de aspecto
mais de uma vez fenómenos galego-portugueses, sobre os quaes
derramavam luz.
(Michaëlis I, 1904 :V-VI)

Além do tempo (primeira consulta do Cancioneiro da Ajuda em 1877
e publicação em 1904), Carolina Michaëlis estabeleceu a configuração
da história da tradição, a restitutio textus a mais crítica possível de cada
uma das composições, que se encontrava no códice e de todas as outras
que lá deveriam ter estado, comparando os manuscritos (recensio) e
aproximando-se do ‘texto’ genuíno de cada um dos trovadores. Não
se apoia explicitamente no trabalho de Gröber sobre os cancioneiros,
não chega sequer a discutir os princípios teóricos pelos quais rege
a sua edição, como se a metodologia lachmanniana não oferecesse
qualquer contestação.
Teófilo Braga, logo em 1877, na excitação da descoberta dos
cancioneiros italianos, formula sem demora as hipóteses, propõe
conjecturas, pretende dar a conhecer, mesmo de maneira apressada
com alguma credulidade o que ia conhecendo. Embora imbuído do
espírito da nacionalidade e do amor da Pátria,Teófilo Braga com uma
intuição fundadora acabará por tocar e digo bem, tocar, nos pontos
fulcrais relativos à constituição da lírica galego-portuguesa (contexto
cultural ligado a cada cancioneiro; ordenamento de textos; cancioneiro
formado; cancioneiros individuais, ou pequenos cancioneiros na base
da constituição das colecções maiores).
Temos com certeza de os ler hoje em perspectiva, tanto um como
outro autor, mas como interpretar o vazio metodológico? Urgência
da publicação de uma produção cultural desconhecida que evitou
desvios ou interrogações teóricas? Ou, pelo contrário, o carácter
imediato, ao impor-se como criador de identidade cultural (ou
nacional), demoveu as prudências metodológicas? Para C. Michaëlis,
o não consumir tempo neste tipo de reflexão deve estar mais
associado, parece-me, à concepção que teria dos seus interlocutores
em Portugal. Como discutir fundamentos de uma teoria, mesmo
das suas insuficiências, em um país onde “ as edições antigas que
satisfazem são rarísimas ”, onde “ os textos estão crivados de erros ”, e
onde “ os prefacios, quando os ha, conteem quasi sempre só louvores
vagos e banaes ”�?
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A REVISTA ATLÂNTIDA E A LATINIDADE

II.1.

La revue Atlântida et la latinité
Virginia Celia Camilotti

*

La notion de latinité adoptée, au début du XXe siècle, par
des intellectuels brésiliens et portugais – en particulier par João do Rio, João de
Barros, Joaquim Manso et Graça Aranha – a éte le vecteur de la construction
d’une mythologie indentitaire au Brésil e au Portugal. Elle diffère de celles que
le Portugal et le Brésil avaient formulées depuis les événements ayant débouchés
sur l’autonomie politique du Brésil. Prenant appui sur um tronc linguistique
commum, le latin, la latinité s’est définie en tant que configuration culturelle
capable de fédérer tous ceux sur qui la civilisation romaine a laissé son empreinte,
directement ou indirectement. Je me propose donc d’explorer les diverses formes
à partir desquelles la revue Atlântida, “ revue mensuelle artistique, littéraire et
sociale du Portugal et du Brésil, creée em 1915, devint en 1917, “ l’organe de la
pensée latine au Brésil et au Portugal. Je chercherai à démontrer comment cette
publication se proposait de devenir le véhicule de ce “ Nous ” luso-brésilien ou
latin et comment ele se voulait um événement producteur de la discontinuité des
formes récurrentes de “ raconter et de rêver ” aussi bien le Brésil que le Portugal.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Brésil-Portugal, Latinité, revue Atlântida
............................................................................

Se o significativo aumento de estudos e sínteses sobre as trocas
estabelecidas entre Brasil e Portugal no século XX pode ser atribuído
ao desejo de estimular cooperações bilaterais entre os dois países,
aquilo que resulta, conclusivamente, de tais estudos no âmbito das
trocas econômicas, diplomáticas e políticas, não difere muito do que
Abdala Júnior declara no volume Incertas Relações :
[…] as relações entre Brasil e Portugal, no século XX, foram mais
ensaios sem maior orquestração [...]. De um lado, [...] não faltaram
partituras, declarações de amizade e de intenções de cooperação; de
outro, as práticas oficiais sempre se mostraram frágeis, muitas vezes
enredadas por práticas rituais que pouco avançaram para além de
enredamentos e espartilhos retóricos. (grifos meus) (Abdala Jr., 2003, p.9)
*
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Já quanto ao estudos e sínteses sobre as trocas expressas em discursos
por meio dos quais ambos os países se sonham ou se contam - literatura
e historiografia -, os quais se prestam à constituição de efabulações
identitárias1, temos um quadro curioso. A despeito do empenho cada
vez maior de estudiosos em rastrear as relações de trocas entre os dois
países nas textualidades, prepondera, quanto à descrição de efabulações
de um ‘nós’ brasileiro e um ‘nós’ português, aquilo que Eduardo
Lourenço formulou em ensaios enfeixados no volume A Nau de Ícaro2.
Portugal em nome de um passado de conquista desenvolveu uma
percepção mundialista da história e integrou este dado em sua particular
imagem de povo de vocação universalista (Lourenço, 2001h :106). Daí
uma deslocalização européia, resultante em um nós português, que,
para refletir-se, depende das terras conquistadas e das nações criadas
(Lourenço, 2001d : 130). A idéia de uma só alma em pedaços repartida
pelo mundo, apesar de gasta, ainda fundamenta o discurso identitário
português e esse português, segundo Lourenço, continua a peregrinar
em “ simbólicas viagens à procura de si mesmo através dos outros ”
(Lourenço, 2001e : 111). O Brasil importa mais do que tudo para a
imagem que os portugueses têm de si próprios (Lourenço, 2001b : 48).
Mesmo sabendo que o Brasil é um outro, pensam-no, para reforço da sua
identidade onírica, como o outro sublimado de si mesmo (Lourenço,
2001e : 116). Essa mitologia, segundo o crítico, não é minimamente
partilhada pelo Brasil. Se os portugueses vêem demais o Brasil em
termos de onirismo, o Brasil não vê ou tem dificuldade de imaginar-se
vinculado à matriz portuguesa (Lourenço, 2001c : 170), fazendo com
que Portugal não ocupe no discurso por meio do qual os brasileiros
se contam um lugar significativo (Lourenço, 2001g : 157). Das antigas
terras de colonização, o Brasil é a única que parece viver nos seus textos
e sonhos como uma nação sem pai. (Lourenço, 2001g : 158). Depois
que tiveram acesso à independência, os brasileiros afastaram-se dos
portugueses e de si mesmos como sujeitos de um percurso partilhado,
construindo uma nova imagem do Brasil, da qual a Semana de 22 é
a pedra decisiva daquilo que Lourenço chama de “ cultura brasileira
do século XX ”. Nela, o Brasil emerge como filho de si mesmo, dado
que voluntariamente se distancia não apenas da cultura matriz, objeto
de denegação, mas da cultura arquetípica ocidental (Lourenço, 2001f :
139-140).
Não é difícil notar de que materiais a descrição do percurso de
1

2

Aproprio-me aqui da forma como Jacques Derrida refere-se a qualquer modalidade identificatória ou a qualquer história de retorno a si, seja ela uma odisséia
ou um bildungsroman – como modos de efabular uma constituição de si. (Derrida,
2001 : 43).
Obra publicada em Portugal pela Gradiva, em 1999, e intitulada A nau de Ícaro
seguido de imagem e miragem da lusofonia. A publicação brasileira, pela Companhia
das Letras, utilizada por mim, data de 2001 e intitula-se A nau de Ícaro e imagem e
miragem da lusofonia.
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efabulação de um nós brasileiro, efetuado por Lourenço, se serviu.
Trata-se de um esquema explicativo que provém de uma preponderante
tradição de reflexão sobre a produção cultural brasileira, que alça a
pontos culminantes os movimentos românticos e modernistas, para os
quais se celebra a capacidade de constituir uma modernidade estética
como compensação ao presumido atraso social e econômico do país.
Refiro-me às formulações de Antonio Candido :
Na literatura brasileira, há dois momentos [...] que mudam os rumos e
vitalizam toda a inteligência : o Romantismo [...] e o [...] Modernismo
[...]. Ambos representam fases culminantes de particularismo literário
[...]. Mas, enquanto o primeiro procura superar a influência portuguesa
e afirmar contra ela a peculiaridade literária do Brasil, o segundo já
desconhece Portugal, pura e simplesmente [...]. Um fato capital [...] na
história da nossa cultura; a velha mãe pátria deixara de existir para nós
como termo a ser enfrentado e superado.
(Candido, 1985 : 112)

Ainda que seja possível reconhecer nas descrições de efabulações
de ‘nós’, postas em paralelo por Lourenço, os muitos silêncios que as
compõem quanto às trocas intelectuais entre os dois lados do Atlântico3,
procuro precisamente focalizar uma intrigante descontinuidade
produzida sobre esse jogo intercultural estabelecido entre Brasil e
Portugal. Jogo que implica, de um lado, uma operação de subtração,
ocultamento/denegação de Portugal como figura simbólica no Brasil
e, de outro, inclusão, contigüidade, dependência do Brasil como figura
simbólica para Portugal. Trata-se, em contraponto, da focalização de
uma mitologia identitária a envolver ambos os países que teve lugar
durante as Primeiras Repúblicas – portuguesa e brasileira –, e que,
de modo específico, encontrou na revista Atlântida, fundada em 1915,
seu veículo de projeção. Mitologia que teve na noção de ‘latinidade’
um substrato explícito ou, mais especificamente, um vetor à sua
constituição.
Não me refiro, aqui, à noção de ‘latinidade’ na sua associação com o
3

No que se refere ao modernismo, por exemplo, se ele ignora Portugal, não é menos
verdade, conforme ensina Arnaldo Saraiva, de quantas trocas entre modernistas
portugueses e brasileiros ele se alimentou - as correspondências entre Oswald de
Andrade e António Ferro, nos anos 1920, e as correspondências entre Mário de
Andrade e José Osório de Oliveira, nos anos 1930 (Saraiva, 2004). Da mesma
forma, há que se lembrar inclusive as publicações de modernistas brasileiros em
revistas portuguesas e o inverso, conforme indica João Alves das Neves : a publicação de António Ferro (o manifesto Nós) na Klaxon (1922-23); as participações
de Ronald de Carvalho e Eduardo Guimarães na Orpheu (1915); as participações
de Cecília Meireles, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes e Mário de Andrade na
revista do segundo modernismo português – Presença (1927-1940), (Neves, 1995,
p.117). Para maior exploração destes silêncios implicados na síntese formulada por
Lourenço, cf. Camilotti, 2009, p.307-329.
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movimento parnasiano, enquanto desejo de reviver na poesia o mundo
grego e latino, voga literária dos homens de letras brasileiros do início
do século XX, conforme a entende Brito Broca; interpretando-a ainda
como apenas um recurso à adoção literária da condição de latino,
em reação à mestiçagem na sua formação étnica (Broca, s/d, :101
e 104-105).
Embora a ‘latinidade’, que teve lugar entre os intelectuais durante
as primeiras repúblicas, tenha sido significativamente impulsionada
após a Revolução Russa e, sobretudo, em finais da Grande Guerra,
quando novas polarizações políticas despontam no quadro mundial,
não evoco uma forma embrionária daquilo que, nos anos 1950, Roger
Barthe designou como ‘idéia latina’. Idéia a ser concretizada numa
Federação de países latinos na Europa e América, a afrontar, com seu
ideal humanista e culto dos valores espirituais (Cortat, 1966 : 182), os
dois imperialismos rivais – o americano e o soviético –, responsáveis
pela tecnocracia universal e frieza das construções políticas modernas
(Decremps, 1966 : 181).
Refiro-me a noção de ‘latinidade’ com conotação geopolítica
tal como emerge na França partir de 1870 e que, segundo Pierre
Rivas, antes desse momento não comportava nenhuma conotação
civilizacional e tampouco integrava a “ língua política da Europa ”.
Nascendo como reação ao pangermanismo e ao pan-eslavismo, a
‘latinidade’ é bastante diversa destes, plástica e extensa o bastante para
englobar as fronteiras romenas, a Latino-América e o norte da África.
Uma noção “ que insiste em permanecer um ‘valor frio’, por oposição
aos ‘valores quentes’ baseados em mitos ou pulsões como o Volkgeist,
a Raça, o Sangue ” (RIVAS, 2005, p.12). Como valor civilizacional,
a ‘latinidade’ será ativada, inclusive, pelos debates em torno do tema
da decadência das raças latinas e, neste sentido, sua emergência como
conceito político, tal como indicou o conde de Barral, na Revue du
monde latin, é obra da Alemanha (Rivas, 2005, p. 10).
Se o tema da decadência latina é significativamente impulsionado
nos círculos de Bayreuth e associado aos neogobinianos, para os quais
a cultura alemã permitiria que a Alemanha sozinha se opusesse à
desintegração da Europa (Herman, 1999 : 78), e assumida por muitos
latinos4, a noção de ‘latinidade’ sofre uma inversão curiosa em finais do
século XIX. Portando, a princípio, uma tese pessimista, a ‘latinidade’
será positivada e estimulará o ideal de uma “ união das nações latinas ”
(Rivas, 2005 : 15). Essa positivação, segundo Rivas, desenvolve-se em
duas vertentes : a primeira, do idealismo histórico, é simbolizada na
figura de Anatole France, que terá no mesmo campo, Jean Jaurès e
Georges Clemenceau. A outra, sistematizada no realismo romano de
Charles Maurras, é representada por Maurice Barrés e Paul Adam
(Rivas, 2005 :19). Figuras essas, que, aliás, estiveram no Brasil em
4

Dentre os quais encontra-se Gustave Le Bon.
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campanha pela idéia latina durante as primeiras décadas do século XX.
Muito antes de France, Jaurès, Clemenceau e Adam visitarem
o país5, no entanto, esteve no Brasil, em 1907, para uma série de
conferências em torno do tema da “ cultura latina ”6 – Guglielmo
Ferrero – o historiador da Grandeza e Decadência de Roma e um dos
editores durante a Grande Guerra de Revue des Nations Latines7. Com
grande cobertura da imprensa, em especial da Gazeta de Notícias, foi
entrevistado por João do Rio em companhia de Graça Aranha e
Afonso Arinos. Nesta entrevista8, Ferrero declara sua preocupação com
o fato do Brasil estar “ com a ilusão dos capitais ingleses e alemães ”,
faz o elogio da “ França econômica ”, e defende ser o francês “ o único
povo que não tem a noção do progresso do businessman americano ”,
que se cifra no “ ar apressado ” e na “ vertigem do novo ”. O progresso,
Ferrero insiste, “ é antes de tudo cérebro – as condições da moral e da
mentalidade ”. E “ Paris é o cérebro da mentalidade latina ” (Joe, 1907 :1).
O processo pelo qual a ‘latinidade’ de tese pessimista assume
conotação positiva e converte-se em conceito de reação é um caminho
a ser investigado. Todavia, pode-se inferir que tal processo assemelhe-se
àquele ocorrido com a noção de “ decadente ”, que de adjetivação
negativa projetada pela crítica literária francesa sobre a literatura fin
de siécle, identificando-a como expressão nas letras da desagregação
ou decadência do organismo social, é incorporada por literatos,
positivada, e transfigurada em movimento artístico. Movimento que,
do quadro geral de exaustão e saturação dos valores da civilização,
reconhece no literato, psicólogo desse tempo, o escrutinador das
formas de vida e energias liberadas da ação do conjunto, promessas de
“ transmutação de valores ” e fonte de inspiração a experiências estéticas
(Bourget, 1989 : 56).
5

6

7

8

A visita de France ao Brasil data de 1909. Clemenceau esteve no país em 1910.
Jaurès em 1911 e, Paul Adam, em 1912. A propósito da estada destes intelectuais no
Brasil : Campos, 2004, p.79-125 e Broca, s/d, p. 106 e 167-168.
As conferências proferidas pelo historiador versaram sobre seguintes temas : “ A
cultura latina no momento atual ”, “ Corrupção e o progresso no mundo antigo
e no mundo moderno ”, “ Cleópatra e Antônio ”, “ Júlio Tibério ”, “ A Missão
do Império Romano ” e “ Nero ”.Ver Gazeta de Notícias, 01-10-1907, p.1; 03-101907, p.1; 6-10-1907, p. 1; 9-10-1907, p.2.
Segundo Brito Broca, Guglielmo Ferrero, Anatole France e Paulo Adam “ reacenderam a mania da Grécia e, sobretudo, da latinidade entre nós ”. (Broca, s/d, p. 106).
Haviam considerado o Brasil como uma transplantação feliz da raça latina. Paul
Adam, inclusive, em nome do parentesco dos povos latinos, por suas qualidades
comuns e único gênio, estimulou a criação de uma aliança entre Brasil e França.
(Broca, s/d, p. 167-168).
“ Num almoço de Guglielmo Ferrero, A palestra do historiador. A sua curiosidade.
A França e o Progresso. O que se diz da nossa mentalidade ”, entrevista assinada
por Joe, in Gazeta de Notícias, n. 281, 9-10-1907, p.1, Joe refere-se a Ferrero como
“ historiador de Roma e o sociólogo da Europa jovem ” e ainda anuncia o tema de
sua conferência, sua compreensão da história, a ser pronunciada no banquete que
lhe oferecerá a Academia Brasileira de Letras.
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Porém, é possível ainda inferir que o processo relativo à noção de
‘latinidade’ aproxima-se daquele que se desenvolveu com Nietzsche
em relação à noção de ‘niilismo’, a partir de 1888. Ao entender a
decadência como desagregação do todo, decorrente da consciência
da falta de sentido do mundo, e derivada num ‘niilismo mitigado’,
uma vontade de nada (Nietzsche, 1999, p.19), aos quais Wagner e
Schopenhauer são identificados, o filósofo/psicólogo passa a opor o
‘niilismo ativo’, que requer ‘invenção de sentido’ a partir da aguda
consciência da ausência de sentido intrínseco no próprio mundo.
Em favor desta hipótese, vale lembrar o quanto o filósofo fora
referência significativa, às duas figuras implicadas com a constituição
desta mitologia identitária a envolver Brasil e Portugal, e expressa na
Atlântida – João do Rio, seu diretor no Brasil, e João de Barros, seu
diretor em Portugal.
A leitura da historicidade mobilizada por Rio na clave da decadência
é claramente tributária daquela que Paul Bourget primeiro formulou
e Nietzsche, posteriormente9. Para João de Barros, a figura do autor da
Vontade de Potência não seria menos decisiva. Compreendendo-o como
médico duma cultura enferma, João de Barros saudaria o pensamento
do filósofo “ como fio de Ariadne, capaz de orientar o homem para a
saída do labirinto do pessimismo vigente ” (Monteiro, 1997 : 35-36)
e nele se inspiraria na constituição de uma obra dedicada ao amor
pela vida e numa “ confiança ilimitada na capacidade criadora do
homem ” (Monteiro, 1997 : 90). No contexto de suas produções e
ações sobre a temática educacional, Barros considerará a doutrina do
super homem de Nietzsche particularmente profícua à constituição
de uma metodologia pedagógica, implicada com a tarefa de por
“ em movimento todas as faculdades de que [o homem] dispõe,
exigindo-lhes o máximo de esforço e procurando libertá-las de tudo
quanto [...] possa [...] roubar-lhes a frescura e o vigor do instinto ”
(Barros, apud Monteiro, 1997 : 95), ou seja, liberá-la do cristianismo
“ que em matéria de educação leva precisamente à criação do molde,
da forma. ” (Barros, 1908 : 16, apud Monteiro, 1997/97). Segundo
Monteiro, para Barros, o imperialismo moral, intelectual e artístico
do filósofo da vontade de potência jamais coincidiria com aquele em
vigor na Alemanha moderna. Prova maior disto era o seu amor sempre
demonstrado pela cultura francesa e pelo classicismo grego e latino
(Monteiro, 1997 : 256-257).
Pergunto : seria enquanto ‘invenção de sentido’, nesta chave de
leitura nietzschiana, que a ‘latinidade’ se inscreveria nos textos e nas
ações dos intelectuais portugueses e brasileiros nos primeiros anos do
século XX?
De qualquer forma, segundo Rivas, a posteridade latina de Portugal é
republicana, federalista e anti-clerical, e não se confunde com a tradição
9

Ver a este propósito Virginia C. Camilotti, 2008, especialmente p.262-290.

Virginia Celia Camilotti

201

católica, monarquista ou conservadora, na tradição de Charles Maurras.
Traços que já estavam presentes na proposta de Confederação Ibérica,
efetuada por republicanos portugueses e espanhóis em finais do século
XIX, e na formulação de seu grande impulsionador Magalhães Lima :
inicialmente Federação Ibérica, que se tornará em seguida Federação
Latina (Lima, s/d : 8). Proposta essa que se tornara impraticável quando
a república portuguesa foi proclamada e, principalmente, com a posição
assumida pela Espanha em meio ao conflito mundial. Momento,
precisamente, em que a Atlântida é concretizada, afirmando-se
justamente enquanto órgão de aproximação entre as repúblicas, não
só das letras, de Portugal e Brasil. Período também – o do decurso
da guerra -, que, segundo Rivas, o conceito plástico de ‘latinidade’
vai ser substituído pela noção ecumênica de civilização ocidental, ao
englobar a Inglaterra e os Estados Unidos. No entanto, embora na
própria Atlântida, em nome do direito e da democracia, afrontados
pelos alemães, tais países sejam incluídos no ideal de uma comunidade
maior, há que se registrar que a idéia latina manter-se-á presente. E será
sempre sob o seu signo que a aproximação entre Brasil e Portugal se
justificará e se objetivará na revista.
Se a Grande Guerra poderia parecer o momento mais difícil para
os contatos e trocas de artigos a fim de viabilizar o veículo que daria a
conhecer Brasil e Portugal um ao outro no jogo de espelhos de uma
herança comum, a ocasião não poderia ser mais promissora, segundo
os seus idealizadores. Pela clave nietzschiana, a conflagração seria lida
por João do Rio como “ a transmutação dos valores da vida ”; sobre
os elementos em conflito, ainda declararia que a luta entre o império
austro-húngaro e os herdeiros da civilização latina equivaleria ao
embate entre bárbaros e a decadente Roma (Rio, 1917, p.133).
A figura do antigo continente, ou ilha, que imaginariamente existira
entre a Europa e a América – a Atlântida – ao dar nome à revista,
operava alegoricamente, num primeiro momento, o papel de ponte
entre os diversos lugares onde a língua portuguesa se espraiara; cabia
ao filho dileto da língua do Lácio – o português – o primeiro esboço
na cartografia da ‘latinidade’10. Num segundo momento, a Atlântida
10

Pelo lado brasileiro, além de João do Rio, que a partir do número 9, 1916, assina
uma seção intitulada “ Cartas do Brasil ”, como João d’além, publicaram na Atlântida : Celso Vieira, Mário Alencar, Olavo Bilac, Afonso Lopes de Almeida, Afrânio Peixoto, Garcia Redondo, Rodrigues Barbosa, Roberto Gomes, Severino de
Rezende, A. Velloso Rebello, Victor Viana, Jonathas Serrano, Aurelino Leal, Júlia
Lopes de Almeida, Rodrigues Barbosa, Roberto Gomes, José Antonio de Freitas, Rodolfo Bernardelli, Hermes Fontes, Silva Araujo Pereira, Domingos Barbosa,
Carlos Maúl, Navarro da Costa, Hélio Lobo, Wencelau de Queiróz, João Lage e
Moreira Teles. Vale destacar que somente no número 29-30, portanto, no terceiro
ano da revista, aparecem os primeiros dados sob as condições de assinatura da
revista oferecidas para as ilhas e para as colônias, bem como aos países da União
postal.
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constituiria o elo entre todos os povos que conheceram a civilização
romana diretamente ou pelo idioma. Como Mensário Artístico, Literario e
Social para Brazil e Portugal e contando com o patrocínio dos ministros
das Relações exteriores do Brasil e dos Estrangeiros e Fomento
de Portugal11, a Atlântida insiste no caráter de “ órgão comum de
aspirações ” e laço “ de aproximação intelectual e moral ” (Atlântida,
n.13, 1916 : 3). Publicará textos de natureza histórica sobre Portugal
e Brasil, perfis de homens de ambos os Estados, mas, sobretudo, a
produção literária brasileira e portuguesa, privilegiadamente, poemas,
muitas vezes editados em seqüência, a promover aquilo que João de
Barros enfatizara como “ dar ao conhecimento a mesma pulsação que
une e prende ambos os povos ”, fazendo-lhes “ desvendar, um em frente
do outro, as almas gêmeas; e deixar que nesse espelho fiel um ao outro
se possam mirar longamente ” (Barros, 1917 : 515). Duas secções serão
fixas : a “ Revista do Mês ”, lugar reservado à crônica musical, teatral e
literária12, recaindo esta última sobre obras publicadas em Portugal e no
Brasil; e “ Notícias & Comentários ”, espécie de informativo sobre as
ações programáticas de aproximação entre os dois países13. A partir do
número 18, incluem-se outras duas secções “ Portugal na Guerra ” e
“ Revista das Revistas ”, reservada à notificação de edições nos vários
países latinos, bem como de artigos que nelas se reportam à ‘latinidade’14.
Ainda que João de Barros insistisse na constituição da Atlântida
como um “ continente moral ”15, que, por meio da língua e literatura,
pudesse estabelecer “ um contacto de almas, de mais seguros efeitos
e de mais duradoura influência que certas ligações econômicas,
industriais e comerciais ” (Barros, apud Vitor, 2001 : 47), a ‘latinidade’
– mobilizada em favor da aproximação Luso-brasileira na Atlântida
– parece querer-se também agente de unidade econômica e mesmo
política. Desde o primeiro número foram incluídas publicações
relacionadas ao “ problema econômico, comercial, e da navegação ”
(Barros, 1916 : 4). Informações de ordem comercial referentes às trocas
11
12
13
14

15

Patrocínio que se manteria até o número 25 e, portanto, até o volume VII e terceiro
ano da revista.
Os responsáveis por estas seções respectivamente serão Humberto de Avelar, Avelino de Almeida e Joaquim Manso.
Como as visitas de brasileiros a Portugal, a criação da cadeira de estudos brasileiros
na Universidade de Lisboa e nomeações para os consulados respectivos.
A seção “ Revistas das Revistas ” que se inicia no número 18 traz indicações de
artigos publicados em revistas portuguesas, dentre elas a Águia, com destaque para
artigos de António Sérgio, Alfredo Bensaúde, Leonardo Coimbra. As revistas brasileiras mencionadas são a Revista do Brasil e Revista Americana, com destaque, nesta
última, para o artigo de Francisco Garcia Calderón, intitulado “ El Panamericanismo : su pasado y su povenir ” (Atlântida, n°.18, vol V, 1918, p. 507-508).
Expressão adotada por Olavo Bilac para se referir à revista. (Olavo Bilac, Atlântida,
n. 33-34, 1918, 950). Trata-se de reprodução de trechos do discurso proferido pelo
poeta na seção de homenagem que a Atlântida lhe fizera quando de sua passagem
por Lisboa em 1916.
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tanto entre os dois países quanto entre o Brasil e os países envolvidos
no conflito mundial eram abundantes nos relatórios do vice-consul
de Portugal em Pernambuco, Maranhão e em São Paulo. Se na
Atlântida muito se falou de ‘comércio mental’, não menos se falou
em ‘comunhão econômica’, fazendo com que os termos “ trânsito ”
e “ tráfico ”, transitassem, eles próprios, indistintamente, duma espera
à outra, em especial nos trabalhos avaliativos e programáticos sobre a
economia dos dois países e nas evidentes campanhas pela constituição
de uma carreira marítima entre os dois. Os arranjos projetados quanto
ao aspecto econômico colocavam o Brasil, com suas vastíssimas áreas
de produção, e as colônias portuguesas na África, sobretudo Angola,
reunidos numa só via de comunicação com a Europa. Portugal seria
o centro para a irradiação destes produtos nos mercados europeus
(Ribeiro, 1917 : 268).
No plano político, a revista promoveu de junho a dezembro de 1917,
um inquérito sobre a proposta de uma Confederação Luso-Brasileira,
encabeçada por Bettencourt Rodrigues. 16 Tal confederação chegou
a receber do brasileiro Medeiros e Albuquerque um esboço de
regulamentação, onde se previa a cada uma das duas nações a absoluta
independência em tudo que concernisse às suas organizações internas,
sendo negócios comuns os diplomáticos, os militares (dentro de um
pequeno círculo de ações) e a posse e administração das colônias17
(Medeiros e Albuquerque, 1922 : 273-274). Pela mesma época do
inquérito promovido na Atlântida, a revista notificava a existência de
uma proposta análoga encabeçada pelo italiano M. Pietro Bonfante – a
Confederação Ítalo-Francesa 18 (Pinto Rocha, 1917 : 270).
É curioso que a proposta de confederação apareça na Atlântida
justamente sob a forma de um inquérito, onde as mais diversas opiniões,
16
17

18

Originalmente apresentada à Sociedade Portuguesa de Geografia, em 1909, por
Consiglieri Pedroso, e encabeçada então por Bettencourt Rodrigues.
Vale destacar que tal proposta foi divulgada na imprensa carioca bem antes da
edição do volume. Além dela, muitos trabalhos foram escritos nessa direção, alguns,
inclusive, só ganharam edição muito posteriormente, pois que em sua grande parte
tratava-se de discursos proferidos em defesa da idéia. Na biblioteca de João do Rio,
no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, há uma série documental significativa, que nos permite acompanhar a trilha ou o movimento inscrito por
essa idéia durante pelo menos vinte anos. Destaco aqui os mais importantes documentos : de João de Barros, Caminho da Atlântida – uma campanha luso-brazileira. (Lisboa : Livraria Profissional Editora, s/d) e A aproximação luso-brasileira e a paz (Lisboa,
Paris : Livrarias Aillaud e Bertrand, 1919); do próprio João do Rio : Adiante – à bandeira, as profissões práticas; a música e as pátrias, o momento de Minas, Brasil na guerra; pela
aproximação de Portugal e Brasil (conferências) (Paris-Lisboa : Livrarias Aillaud e Bertrand; Porto : Livraria Chardron; Rio de Janeiro : Livraria Francisco Alves, 1919);
de Consiglieri Pedroso, O acordo luso-brasileiro (Lisboa : Antiga Casa Bertand, s/d.);
de Bettencourt Rodriguez, Uma confederação luso-brasileira – fatos, opiniões e alvitres,
prováveis alianças e agrupamentos de nações (Lisboa : Livraria Clássica Editora, 1923).
Informação que aparece na reprodução, efetuada pela Atlântida, do depoimento de
Pinto Rocha sobre a proposta de Confederação Luso-Brasileira ao jornal A Rua.
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indiciadoras de matizes políticos distintos de seus colaboradores pudesse
dar-se a ver. Matizes políticos, inclusive, no que concerne à própria
noção de ‘latinidade’. Alberto de Oliveira, por exemplo, defendia a
confederação luso-brasileira justamente por oposição ao iberismo
intentado novamente após a proclamação da República em Portugal
(Oliveira, 1917 : 965). Para Nunes Ribeiro, a confederação deveria
se estabelecer entre Brasil, Portugal e Angola como self administration
(Ribeiro, 1917 : 267). Na opinião de Henrique L. de Mendonça ela
deveria ser concebida, em articulação com a Confederação entre
Inglaterra e Estados Unidos, proposta W. Stead, a fim de gerar uma
Confederação Atlântica, capaz de dominar economicamente o oceano
de mesmo nome (Mendonça, 1917, p.772).
Faz-se notar, todavia, quanto a este aspecto, que João do Barros, ao
anunciar a promoção do inquérito pela Atlântida não só registraria,
cuidadosamente, as circunstâncias em que a idéia do inquérito surgiu
– “ numa das reuniões do Comité França-Portugal, e, portanto, numa
atmosfera bem latina ” (Barros, 1917 : 659), como antecipava por
meio da entrevista a ele concedida por Bettencourt Rodrigues, uma
oposição à proposta de Mendonça, ou seja, à proposta de Confederação
Atlântica, formada por Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e Brasil.
Entrevistado e entrevistador – Rodrigues e Barros – recorrem à língua
como elemento obstaculizador para a mesma, sugerindo que na própria
flexão do português se depositava os valores civilizacionais latinos,
em total incompatibilidade com o que não o era. Assenhoreando-se
das formulações do estudioso Salvador de Mendonça sobre como o
português se comportava no grande caldeirão de povos que iam se
fundindo tanto na América do Norte como em outras partes do mundo,
Rodrigues atestava a incompatibilidade por meio de eventos linguísticos :
Em Nova Bedford, há meio século havia 2.000 ou 3.000 portugueses.
Esta população dobrou. E, ao passo que iam aumentando, a língua
inglesa dos americanos em contato com os portugueses ia-se
modificando, esmaltando-se, enchendo-se de termos portugueses. É
o que acontece também nos portos abertos do extremo oriente –
Cantão, Macau, Hong-Kong – onde o vocábulo broker foi substituído
pelo português : comprador. [...]. Na Nova Inglaterra o homem
que arpoa chama-se, aportuguesadamente, harpooner. A palavra
fisherman (pescador) tornou-se pescaman. Salvador Mendonça observa
textualmente : – ‘Note-se a modificação. Uma raça vencida só modifica
as desinências. Só os vencedores se atrevem a atacar as raízes da língua’.
[...] o português imprime carácter.
(Barros, 1917 : 668)

Porém a Atlântida não foi palco de debates apenas sobre a
Confederação. Há muitos casos que endossam seu caráter de arena
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intelectual e política mais ampla19. O caso mais paradigmático ocorreu
entre João de Barros e Jaime Cortesão20 e refere-se diretamente aos
contornos da ‘latinidade’. Na secção “ Afirmações da Consciência
Nacional ”, que assina a partir de 1916, Cortesão contesta
veementemente o lugar atribuído à França pelo diretor da revista21
na comunidade então sonhada – a “ mãe espiritual ” da civilização ”
- , afirmando ser Portugal uma “ Pátria tão grande, que não [podia]
tolerar o matriarcado de nenhuma outra ” (Cortesão, 1916 : 68).
Em número especial da revista22, em 1917, dedicado a dar a conhecer
Portugal e Brasil aos franceses, a propósito do Brasil e do lugar da
França na ‘latinidade’ João de Barros declara :
Em todas as almas [...] de todo o Brasil [...] desabrocham ramos viçosos
dessa velha árvore que é a civilização latina, hoje sacudida [...] pelo
temporal germânico, mas sempre forte nas suas raízes [...]. A influência
[...] da mentalidade francesa sôbre a mentalidade brasileira, não é senão
uma prova disto : – porque os brasileiros amam na França, acima de
tudo, aquelas qualidades de clareza, de inteligência, de harmonia, que
deram ao gênio dêsse grande povo a sua hegemonia [...] e que vêm,
directamente, da clareza, da inteligência, da harmonia das criações latinas.
(Barros, 1917, p.158)

Mas a que figuras se associam na Atlântida o latino ou a civilização
latina? Destaco, ao menos, a perspectiva de Magalhães Lima, que,
alegórica das demais, marca as esferas de onde se origina a particularidade
– a ‘moral’ e a ‘estética’ –, numa associação entre ambas que conforma
o corpo físico e político latino (LIMA, 1917, p.262).
No entanto, é Joaquim Manso quem, recuperando tal associação e
19

20

21

22

Pode-se inferir, inclusive, que se a Atlântida se quis uma arena intelectual e política,
onde todos os matizes políticos se apresentassem e pudessem ser confrontados,
parece que, do posto de vista dos rumos da República Portuguesa, pelos quais tais
matizes deveriam se dissipar, a aproximação Luso-Brasileira no âmbito cultural, e
não menos no econômico e político, sob o signo da ‘latinidade’, cumpria papel
de elemento conciliador e galvanizador das várias repúblicas portuguesas que se
disputavam no poder quase mês a mês.
Jaime Cortesão era assíduo colaborador da Revista Águia, órgão da Renascença
Portuguesa. Vale ressaltar que a ‘latinidade’ sonhada pelos republicanos dos dois
lados do Atlântico, no que se refere a Portugal, não se nutria do movimento da
Renascença Portuguesa, em especial, da doutrina saudosista de Teixeira de Pascoaes,
que, nos termos propostos por João Ferreira, almejava reavivar a alma portuguesa,
descendo ao túnel do tempo para sondar os grandes exemplos da aventura portuguesa e, desse modo, despertar a consciência do povo para o original espírito
lusíada. (Ferreira, 1997, p.79)
A centralidade atribuída à França na comunidade imaginada é compartilhada por
muitos outros colaboradores da Atlântida, em especial por Paulo Osório, Magalhães
Lima, Joaquim Manso e Lúcio Santos.
Trata-se do número 25, em edição bilingue.
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acrescendo-lhe o ‘direito’ e a ‘razão’, como apanágios dos povos latinos,
dá o traçado mais firme :
Roma assimilou toda a civilização mediterrânea [...]. O próprio
Nietzsche diz que, se não existira Roma, a Grécia dificilmente seria
compreendida na estranha harmonia do seu logos [...]. As nações
que de Roma descendem [...] nunca desconheceram êste facto
importantíssimo, cuidando inflectíveis de levar a todos os cantos do
orbe o verbo latino [...] Ferrero sustenta que entre as duas culturas
empenhadas na guerra europeia uma, a germânica, tudo sacrifica a
um ideal de poder, de ânsia de domínio, ao passo que a outra, a latina,
prossegue a defesa das suas aspirações de perfeição estética e moral
[...]. O que é a guerra que actualmente se fere entre as nações? Muito
se enganará quem vir nela únicamente um problema econômico a
resolver. O seu âmbito estende-se a todo o homem. A civilização
latina e germânica atribuem a êste valores diferentes [...].Quem dará a
fórmula da próxima cultura? [...] – Porque é que todas as democracias
– não esqueçamos que a democracia é criação greco-romana - [...]
se unem a fim de salvaguardarem a sua existência? – Porque é que os
povos latinos da América e da Europa se vão colgando, num bloco
invencível [...]? Prevêem, com aquela razão que Roma e Atenas
habituaram à previsão e ao estudo subterrâneo dos acontecimentos,
que o orbe renova a sua capacidade de existir.
(Manso, 1917 : 169 e 174-175)

Em 1919, findada a Guerra, e a partir do nº 37, a revista teria também
uma direção na França, ao encargo de Graça Aranha, e o nome alterado
para Atlântida – Órgão do Pensamento Latino no Brazil e em Portugal
– publicando contribuições francesas, mas também textos em galego
e italiano. A partir do diagnóstico de Graça Aranha sobre o final do
conflito – “ o império romano foi submergido na invasão dos bárbaros,
ao passo que a civilização greco-latina, repeliu a ameaça dos novos
bárbaros, herdeiros dos demolidores da civilização latina ” (Aranha,
1919 : 133-134) – a Atlântida se declararia expressão dos “ maiores
espíritos de todas as nações latinas [...] para a defesa e honra da cultural
mediterrânea ” (Atlântida, 1919, : 131). E promovia na Sorbonne uma
manifestação pela confraternidade latina, que entre Paul Adam, Epitácio
Pessoa, João Chagas e Bratiano, contaria com Ferrero defendendo a
unidade latina enquanto um bloco que no futuro seria o obstáculo à
repetição da “ hecatombe monstruosa ” (J. de F., 1919 : 249). O editorial
desse mesmo número apresentava a lista dos mais novos colaboradores
de vários países latinos, dentre eles D’Annunzio, o próprio Ferrero,
Tribusa, Francesco Bianco, e reivindicava a Portugal, por intermédio
da revista, o papel de “ foco de cultura latina absolutamente único em
toda a Europa ” (Atlântida, 1919 : 131).
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Nesta nova fase, no que se refere às ações programáticas em
benefício da aproximação entre Brasil e Portugal, pode-se notar, em
correspondência com um novo gênero adotado na revista – entrevistas
com representantes do governo português para uma inquirição direta
sobre o andamento das medidas em favor da convergência entre os dois
países 23 –, um tom bem mais agressivo. De outra parte, no que se refere
à aproximação com os outros países de línguas neolatinas, em especial
a França, a revista lançava mão do mesmo expediente outrora adotado
para com o Brasil e Portugal : avaliações sobre o quadro mental, mas,
fundamentalmente, a publicação de produções literárias, constituindo
o jogo de espelhos onde as “ almas pudessem se mirar ”.
Se a Atlântida, em função da Guerra, incluiu no seu sonho de
comunidade os Estados Unidos e a Inglaterra, após o final do conflito
ela os afasta em nome exclusivamente daqueles que conheceram
Roma direta ou indiretamente pelo idioma. Francesco Bianco, em
“ Antecipazioni ”, ao estimar as forças étnicas que repartiriam o mundo
após a derrota alemã – a anglo-saxã (que cedo ou tarde se uniria a
alemã), a eslava, a muçulmana e a latina –, defende que os latinos se
unam caso não queiram a servidão aos anglo-saxões. Em auxílio à
preservação latina após o decurso de sua união completa – no velho
e novo continente – e contra o enorme poder da Inglaterra, Bianco
propõe a união latina como dirigente, inclusive, de outra força étnica
– a muçulmana. Nas suas palavras :
[...] noi latini non avremo più scampo : o saremo gli umili servitori
degli anglo-sassoni; o decideremo anche noi a sparire dalla scena del
mondo. Al’ora può venire in nostro aiuto – dopo naturalmente la
nostra completa unione della razza, nel vecchio e nel nuevo mondo
continentale – può venire in aiuto nostro, um elemento a cui è
difficile che molte persone pensino a questo momento : voglie dire
l’elemente musulmano, per ristabilire l’equilibrio delle forze – e della
vita – nel mondo. [...] Dove possiano trovare questa difesa? o meglio,
la garanzia per la tranquilità nostra nel futuro? Noi possiamo solo
trovarla, persuadendo l’Inghilterra che a difesa nostra noi possamo, da
oggi, cercare contro la sua stragrande posanza imperiale – alleata alla
forza degli Stati Uniti – una potenza altrettante e più, formidable della
sua : l’unione latina, como dirigente dell’ immensa e profonda anima
musulmana24.
(Bianco, 1919 : 184)
23
24

Em especial sobre a constituição de uma linha de navegação entre Portugal e Brasil.
“ [...] nós latinos não teremos mais saída : ou seremos humildes servidores dos
anglo-saxãos; ou decidiremos também desaparecer da cena do mundo. Então pode
vir em nosso auxílio — depois, naturalmente, de nossa completa união da raça,
no velho e no novo continente — [...] um elemento em que é difícil que muitas
pessoas pensem neste momento : quer dizer, o elemento muçulmano, para restabelecer o equilíbrio das forças — e da vida — no mundo. [...]. Onde se poderia
encontrar esta defesa? Ou melhor, a garantia para nossa tranquilidade no futuro?
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João do Rio, endossando a mesma perspectiva, mas de um outro
modo, na condição de correspondente de O Paiz na Conferência de
Paz e nas negociações em prol da formação da Liga das Nações, buscou
configurar uma cartografia econômica e política para as nações latinas.
Durante seis meses os leitores do jornal puderam acompanhar passo a
passo as negociações, mas, sobretudo, entrevistas com os comissários
de delegações, escolhidos pelo jornalista com a dupla perspectiva : dar
a conhecer as pretensões das várias nações, e, principalmente, abrir
caminho para relações diplomáticas e comerciais entre os latinos. Caso
exemplar foi a entrevista com o embaixador Bratiano, em que tanto o
entrevistado quanto o repórter inscrevem a Romênia como a fronteira
oriental da ‘latinidade’ (Rio, 1920 : 108).
O intrigante a se pensar neste quadro é como portugueses e brasileiros,
por meio da Atlântida, reivindicam, neste momento, a centralidade
nesta articulação latina. E a resposta pode ser encontrada num artigo
entusiamado de Philéas Lebesgue, intitulado “ La fraternité de Portugal
et de France. Une chaire de langue portugaise à Paris ”. Chamando
a atenção para que os interesses materiais não se sobrepusessem aos
fatores de ordem moral na Conferência de Paz, Lebesgue salienta que
a França deveria fazer justiça aos pequenos países, irmãos de sangue,
língua e ação histórica, em especial Portugal, que combateram pela sua
vitória e pelas idéias que ela representa. Reconhecendo que após 1870
a ação mundial da França tornou-se mais tímida e que os vencedores
fizeram com que suas línguas fossem estudadas pela juventude, a ponto
das humanidades clássicas sofrerem um contragolpe, Lebesgue louva a
criação de uma cadeira de língua e literatura portuguesa em Paris, e
clama pelo ensino obrigatório desta. Ressalta que, se o português dura
duzentos anos ao lado de rica literatura para a qual ele é o veículo, ele
precede o inglês ao longo das costas da África e da Ásia e é o idioma oficial
do imenso Brasil. Ao admitir que em todos os falantes do português
há uma propensão a receber a impressão das idéias francesas, afirma :
[...] l’on peut soutenir sans paradoxe que la diffusion du portugais
prépare la diffusion de notre propre idiome et de notre culture. Ainsi
pourra plus facilement se réaliser d’un bord de l’Atlantique à l’autre
l’union étroite des trois Républiques sœurs : le Portugal, le Brésil et la
France25.
(Lebesgue, 1919 : 231)

25

Nós podemos somente encontrá-la, persuadindo a Inglaterra de que, para nossa
defesa, possamos, desde hoje, procurar, contra a sua esmagadora potência imperial
— aliada à força dos Estados Unidos — uma potência tanto quanto e até mais
formidável que a sua : a união latina, como dirigente da imensa e profunda alma
muçulmana. ” (Bianco, 1919, p. 184).
“ pode-se sustentar sem paradoxo que a difusão do português prepara a difusão de
nosso próprio idioma e nossa cultura. Permitindo, assim, a realização de uma borda
à outra do Atlantico a união estreita das três Repúblicas irmãs : Portugal, Brasil
e França ”.
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No que se refere às ações em favor da aproximação luso-brasileira,
o exemplar da revista de número 42-43, traz a publicação de um
projeto de lei, aprovado pelo Senado português, visando criar uma
comissão a fim de estudar ações concretas em relação a sete pontos – a
uniformização da língua comum e máxima proteção à propriedade
literária, a equiparação das instituições de direito, o mútuo direito de
eligilibilidade dos cidadãos dos dois países para os corpos administrativos,
equivalência dos cursos superiores e livre exercício das correspondentes
profissões, a emigração, proteção a navegação comercial dos dois países e
o estabelecimento dum porto franco em Portugal. (Lemos, 1919 : 791).
No entanto, conforme aponta Zília Castro, pode-se suspeitar que
nem tudo terá ocorrido conforme desejaram e se empenharam os
colaboradores da Atlântida. Em favor desta suspeita há o aparecimento
na Atlântida justamente neste mesmo número de uma declaração nada
comum na revista :“ A direcção da Atlântida não toma a responsabilidade
– porque não tem que tomar ... – das doutrinas e opiniões expressas
ou defendidas nos artigos assinados pelos seus ilustres colaboradores ”
(Castro, 2009 : 75). Após o lançamento de mais três números, cujo
último já não conta mais com a participação de João de Barros, a
revista é abruptamente interrompida, mesmo tendo anunciado as
colaborações que integrariam o número posterior26.
João do Rio, por sua vez, continuaria com a campanha pela
‘latinidade’ após o final da Atlântida por meio do jornal A Pátria, de sua
própria lavra e fundação, ocupando-se em notificar diariamente aquilo
que se processava nos meios econômicos, políticos e moral nos vários
países de línguas neolatinas, em especial em Portugal. Algo que lhe
valeu inúmeras críticas e acusações, especialmente a de ter se vendido
a colônia portuguesa do Rio de Janeiro para sustento de seu próprio
diário. Tempo, portanto, já bastante difícil para o ideal da Atlântida.
Mas, de qualquer modo, já indiciado na queixa expressa que João do
Rio fizera ao amigo português João de Barros, em correspondência
datada de 10 de setembro de 1916, sobre a dificuldade de conseguir
contribuições de brasileiros para a revista, em especial a recusa de
João Ribeiro em enviar-lhe artigo : “ O João Ribeiro prometeu em
novembro um artigo e virou jacobino depois ” 27.
Ainda que a experiência da Atlântida tenha sido curta e interrompida
no ínicio dos anos 1920, registre-se aqui a importância que ela assume
quanto às efabulações identitárias relativas a cada um dos dois países
em questão, constituindo uma diferença significativa ao que fora
constantemente atualizado como jogo intercultural entre ambos e
principalmente acirrado com o modernismo.
Quanto a Portugal, destaca-se que, se por muito tempo os
26
27

A propósito das dificuldades financeiras e mesmo com as colaborações brasileiras
na revista cf. Poncioni, 2005, p.375-393.
Apud Poncioni, 2005, p. 389.
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portugueses cultivaram-se herdeiros dos romanos, por terem sido
atores de uma nova aventura imperial, percebendo-se simbolicamente
à margem, mas também acima da própria Europa, a ‘latinidade’ e a
Atlântida (re)localizava-os na Europa sem excluir os vínculos com
as nações que “ criaram ” por conta da língua legada. Nesse sentido,
ambas cumpriram uma ruptura na imagem quase imóvel nutrida pelos
portugueses em relação aos outros e a si próprios.
No que se refere ao Brasil, por sua vez, a ‘latinidade’ abriu uma
fissura à predominante ‘efabulação’ de um ‘nós’ a partir do recorrente
confisco do que era comum com os outros em nome do particular,
possibilitando a superação de um movimento de constituição de
um nós, como um ato de vingança contra o outro (Portugal), que,
supostamente, seria responsável pela expropriação de sua individuação.
De outra parte, a latinidade permitia ao Brasil a fixação de uma origem
e um ponto simbólico, ancorado, sem dúvida, na Europa, porém sem
relação de subordinação com Portugal, a quem pelo idioma derivado
da língua do Lácio mantinha relação. Amparava-o, também, na sua
condição de país novo, sem deixá-lo suspenso de raízes na arcaica
temporalidade ocidental, como a literatura modernista e muitos de
seus críticos, ao contrário, parece ter desejado e ensejado28.
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RÉSUMÉ :
O centenário da independência brasileira, que consagra o ato de
fundação do Brasil como comunidade política soberana, dá lugar a numerosos debates
sobre a nacionalidade e a modernidade. Os esforços de intelectuais portugueses para
valorizar, sobretudo o papel de Portugal na formação da nacionalidade brasileira,
suscitam reações contraditórias no Brasil que vão da rejeição, à lusofobia ou à
integração positiva da herança lusitana. No plano diplomático, o encontro dos
nacionalismos português e brasileiro leva ao estabelecimento de um discurso
recíproco sobre a fraternidade luso-brasileira. Os governos brasileiro e português,
por ocasião dessas comemorações, minimizam as divergências e os conflitos,
reinterpretam a história da separação política de 1822 e celebram a existência de
uma comunidade luso-brasileira.
MOTS-CLEFS :

Comemorações centenário da independência do Brasil, lusofobia,
nacionalismo, representações recíprocas Portugal-Brésil

............................................................................

À l’image de cet ouvrage, issu du désir de débattre notamment des
dialogues et regards croisés luso-brésiliens, suite aux commémorations
du 1er centenaire de la République au Portugal, le 1er centenaire de
l’indépendance au Brésil en 1922 suscite également en son temps
des discussions des deux côtés de l’Atlantique autour des questions
d’identité, de modernité et également autour de la question de la
nature des relations entre le Portugal et le Brésil indépendant. Dans
ces discussions, les efforts des intellectuels portugais, en particulier
de l’élite portugaise au Brésil, pour valoriser le rôle du Portugal
dans la formation de la nationalité brésilienne, suscitent des réactions
*
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contradictoires au Brésil, entre rejet, lusophobie et intégration positive
de l’héritage lusitanien.
Sur le plan diplomatique, la rencontre des nationalismes portugais
et brésilien aboutit à l’établissement d’un discours réciproque sur
la fraternité luso-brésilienne, sur le sentiment d’appartenance à une
tradition historique et culturelle commune. Les gouvernements
brésiliens et portugais, à l’occasion des commémorations, minimisent
les divergences et les conflits, réinterprètent l’histoire de la séparation
politique de 1822 et célèbrent l’existence d’une communauté
luso-brésilienne.
Une célébration luso-brésilienne
Pour célébrer le premier anniversaire du centenaire de l’indépendance
du Brésil, le gouvernement brésilien décide d’organiser une grande
exposition internationale, solennellement inaugurée le 7 septembre
1922, avec la présence de personnalités officielles de nombreux pays1.
Le président de la République portugaise, António José de Almeida,
décide de présider la délégation que le gouvernement désigne pour
représenter le Portugal aux festivités.
L’événement est de haute portée politique, puisque c’est la
première fois qu’un chef d’État portugais visite officiellement le
Brésil indépendant. Le président portugais est donc accompagné,
à cette occasion, de hautes personnalités politiques et intellectuelles
portugaises : le ministre des Affaires étrangères, José Maria Barbosa
de Magalhães ; le recteur de l’Université de Coimbra et premier
représentant du Portugal républicain au Brésil, António Luís Gomes ;
le directeur de la Bibliothèque nationale de Lisbonne, Jaime Cortesão ;
le directeur de l’Institut supérieur de commerce et ancien ministre des
Affaires étrangères, Francisco António Corrêa ; le secrétaire général du
ministère de l’Instruction publique, João de Barros.
La délégation portugaise embarque à Lisbonne, le 28 août, à bord
du paquebot Porto qui, en raison de contretemps techniques, n’arrive
à Rio que le 17 septembre et non le 7 comme prévu. António José
de Almeida reste 10 jours au Brésil, pendant lesquels il est l’objet
de nombreuses attentions officielles. Il exerce ses grandes qualités
d’orateur au cours de seize discours et est particulièrement ovationné
à la Chambre des députés, le 20 septembre 19222. Par décret du
1

2

Sur les festivités du premier centenaire de l’indépendance du Brésil, Cf. Marly Silva
da Motta, A nação faz cem anos : a questão nacional no centenário da independência, Rio
de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas-CPDOC, 1992 : 11-40. Maria Isabel João,
“ Comemorações e mitos da expansão ”, in F. Bethencourt, K. Chaudhuri (dir.),
História da expansão portuguesa (vol. 4), Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, p. 403-424.
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3.° Piso, A18, M13).
Discurso 20-09-1922.
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18 octobre 1922 signé par le président brésilien Epitácio Pessoa, le
président portugais reçoit les honneurs de la citoyenneté brésilienne et
le gouvernement brésilien est autorisé, par le même décret, à ériger à
Rio un monument commémoratif de sa visite3.
La mission qui accompagne le président tente de négocier des
accords avec les autorités brésiliennes, aboutissant à la signature de
trois conventions entre le Portugal et le Brésil : une convention sur
“ la double nationalité et le service militaire ”4, une convention sur
“ l’émigration et le travail ”5, une convention sur “ la propriété littéraire
et artistique ”6. Cependant, de ces trois conventions, seul l’accord
préparé par Jaime Cortesão et João de Barros sur la propriété artistique
et littéraire est ratifié par les deux États, le 4 avril 19247. Les deux autres
se perdent dans les rouages des labyrinthes administratifs.
La visite officielle du président de la République portugaise au
Brésil n’est en effet pas particulièrement bénéfique, du moins à court
terme, en matière d’accords politiques et commerciaux. Mais elle
est très importante, au plan symbolique, avec l’établissement d’un
discours réciproque sur le rôle du Portugal dans la formation et le
développement de la nationalité brésilienne, au moment même où
le Brésil commémore son acte de fondation comme communauté
politique souveraine. À l’occasion de ces commémorations, le discours
officiel brésilien reconnaît le rôle de la nation portugaise dans “ la
formation et le développement de la nationalité et de la civilisation
3

4

5

6

7

Archives du Ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13).
Tratados e Actos Internacionais Brasil-Portugal.
Cet accord prévoit qu’un citoyen brésilien, né au Portugal et donc de double
nationalité, qui aura fait son service militaire au Brésil, sera exempté pour le service
au Portugal.Vice-versa, un citoyen portugais, né au Brésil, qui aura fait son service
militaire au Portugal, sera exempté au Brésil.
Cet accord prévoit que les bénéfices, garanties et droits établis par la législation du
travail pour la protection des travailleurs, la prévoyance sociale, l’instruction générale et professionnelle, la liberté de réunion, d’association et d’organisation professionnelle seront concédés, dans chacun des deux pays, aux immigrés de l’autre pays
et à sa famille, exactement dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions
que pour les nationaux. Les immigrés portugais et brésiliens bénéficieront également, respectivement au Brésil et au Portugal, des mêmes droits concédés aux
immigrés d’autres nationalités.
Cet accord prévoit que les garanties accordées par le registre des œuvres littéraires
et artistiques aux œuvres portugaises, au Portugal, seront accordées de la même
façon aux œuvres brésiliennes, et vice-versa pour les œuvres portugaises au Brésil.
Toutes les œuvres enregistrées au Portugal seront automatiquement enregistrées au
Brésil et toutes les œuvres enregistrées au Brésil le seront également automatiquement au Portugal. Tous les auteurs portugais et brésiliens devront faire parvenir un
exemplaire aux Bibliothèques nationales de Lisbonne et de Rio.
Archives du Ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13).
Tratados e Actos Internacionais Brasil-Portugal.
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brésilienne8, en valorisant l’héritage colonial du Portugal, qui a
découvert, peuplé et défendu la terre contre la convoitise des autres
peuples. Les autorités brésiliennes donnent une vision de continuité,
de légitimité et d’évolution naturelle de leur histoire : la conscience
nationale brésilienne s’est construite avant l’émancipation, dans la
lutte des Portugais et fils de Portugais pour le maintien du territoire
brésilien.
La fraternité luso-brésilienne s’est donc construite à l’époque
coloniale, puisque le Portugal a permis au futur Brésil de construire
son territoire. Dans cette ligne de raisonnement, le 7 septembre 1822
n’a pas signifié la rupture de cette fraternité, durement construite
pendant trois siècles. Au contraire, l’indépendance a permis sa
consolidation, puisqu’elle a été le résultat d’une réaction commune
entre Portugais et Brésiliens contre un appareil politique qui allait à
l’encontre de l’évolution naturelle d’émancipation du Brésil. Ainsi, les
autorités brésiliennes, à commencer par Epitácio Pessoa, présentent
le centenaire de l’indépendance comme une fête luso-brésilienne.
Le président brésilien interprète le processus d’émancipation du
Brésil, non pas comme une rupture avec le Portugal, mais comme
une lutte commune contre la tyrannie des Cortes9de Lisbonne, qui
menaçaient la destruction de l’unité nationale brésilienne : “ A guerra
de Independência não foi uma luta de Brasileiros contra Portugueses
mas de Brasileiros e Portugueses, aliados entre si, contra a orientação
8

9

Devemos à grande nação portuguesa a formação da nossa nacionalidade e o desenvolvimento
da nossa civilização. Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, fichier
divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3°
Piso, A18, M13). Discours d’António Azeredo, vice-président du Sénat, le 20-091922.
En 1807, l’invasion des troupes napoléoniennes au Portugal poussa le prince régent
à fuir Lisbonne, pour installer la cour royale à Rio. Les administrations centrales
de la monarchie portugaise furent reconstituées à Rio. Le 16 décembre 1815, le
prince Jean promulga un décret qui élevait le Brésil au rang de royaume et fondait
le “ Royaume-Uni du Portugal, des Algarves et du Brésil ”. Mais ces décisions et
l’éloignement physique du souverain contribuèrent fortement au climat de désarroi et de contestation qui s’installa au Portugal. La junte de gouverneurs, nommée
par le prince régent pour diriger le Portugal en son absence, vivait de plus en plus
mal la régence du maréchal anglais Beresford. Le décret de 1815 fit notamment
craindre aux politiques et aux intellectuels un renversement complet de la situation
politique de l’Ancien Régime : un Portugal qui, dans ce royaume-uni, serait à la
remorque du Brésil. Ce mécontentement, amplifié par les idées révolutionnaires
françaises et par l’exemple du peuple espagnol qui venait d’imposer une constitution au souverain, fut à l’origine de la révolution libérale portugaise de 1820,
qui chassa le maréchal anglais et mit fin à l’absolutisme. Les libéraux formèrent,
dès septembre 1820, un gouvernement provisoire au Portugal et ordonnèrent la
réunion d’une assemblée constituante, les Cortes, dont l’un des premiers objectifs
fut de donner au pays une constitution d’essence libérale. Le second objectif des
révolutionnaires fut de mettre fin à la dépendance du Portugal à l’égard de la cour
à Rio, de redéfinir les règles de fonctionnement de l’Empire et notamment la place
de la métropole.
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retrógrada e impolítica das Cortes de Lisboa, empenhada em destruir
a obra que vários séculos haviam já consolidado : a unidade nacional
dentro da imensa vastidão do nosso território ”�.
Epitácio Pessoa souligne également le rôle du souverain João VI
et de son fils l’empereur Pedro Ier dans le processus d’indépendance.
Les actions de João VI au Brésil, au moment où la cour portugaise
est installée à Rio – l’ouverture des ports au commerce extérieur,
ses actions en faveur du développement de la culture et des arts, la
constitution d’une armée,… – sont interprétées comme des actes
intentionnels pour former le Brésil indépendant. Pedro Ier a ensuite
continué et achevé l’œuvre paternelle en proclamant l’indépendance :
Ninguém mais trabalhou pela independência do Brasil que D. João
VI, o qual nos seus treze anos de administração, cuidou de preparar
o País para o governo de si mesmo, abrindo-lhe portos, dando-lhe
artes, escolas, academias, bibliotecas, imprensa, liberdade de comércio e
indústria, meios de transporte, vias de comunicação, exército, armada,
culturas e, numa palavra, tudo quanto podia conduzir-nos à vida de
soberania. Fê-lo com o propósito declarado e firme de formar no
Brasil o grande império do futuro 10.

Le discours officiel brésilien définit donc la nationalité brésilienne
à partir de l’héritage colonial portugais et reconnaît l’existence d’une
union fraternelle entre le Portugal et le Brésil, liés par la race, la langue, la
religion et les traditions. Les discours d’Antonio Azeredo, vice-président
du Sénat et d’Arnolfo Azevedo, président de la Chambre des députés,
lors de la session solennelle des deux Chambres en l’honneur de la
visite du président de la République portugaise, le 20 septembre 1922,
témoignent parfaitement de cette construction de pensée :
Somos todos brasileiros e a imensidade do Oceano que nos separa
de Portugal, não é bastante grande para estabelecer fronteiras nas
tradições que nos ligam indissoluvelmente, entre as nossas almas
que nasceram gêmeas e os nossos corações, que se confundam nos
mesmos sentimentos e nos mesmos ideais […] Não podemos esquecer
igualmente que devemos à grande nação portuguesa a formação da
nossa nacionalidade e o desenvolvimento da nossa civilização […]
O Brasil nada mais é do que o prolongamento de Portugal, e as
nossas almas se confundem no mesmo pensamento, vinculadas pela
mesma raça e pelo mesmo idioma. Entre os dois povos não pode
haver senão o sentimento de confraternização […] A federação tem
sido um elemento de ordem e de progresso no Brasil, pela segurança
em que vivem os Estados no exercício de sua autonomia, como a
confederação seria a garantia suprema das nações ligadas pelos mesmos
10

Id.Ibid.
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interesses e pelos mesmos propósitos políticos […] Os nossos destinos
estão intimamente ligados pelo sangue e pela língua, assim como pela
amizade indefectível entre os dois povos, que devem reunir todos os
seus esforços e todas as suas energias pela realização dos nossos ideais –
de amor aos princípios, de respeito à lei, à justiça e à liberdade.
[…]
De povo a povo, laços não existem, nem mais íntimos, nem mais
fortes, que os que vinculam o Brasil a Portugal. São laços de família,
criados pelo mesmo sangue generoso e rubro ; originários do mesmo
tronco genealógico ; entretecidos pelas fibras resistentes da mesma
musculatura gigantesca ; apertados, dia a dia, pela trama encantadora
das belezas e harmonias de uma língua comun, veículo esplendoroso
de seus pensamentos, de suas dores, de seus afetos, de suas esperanças, de
seus altos ideais, de suas nobres aspirações ; consolidados pelas gloriosas
tradições da mesma raça ; robustecidos pelos elos inquebrantáveis da
mesma fé. Filho de Portugal, emancipou-se o Brasil, como do poder
paterno se emancipam todos os filhos em idade adulta ; mas essa
separação legítima e natural se fez como se fazem as emancipações
civis : sem abalos, sem desavenças, sem ódios, sem agravos11.

En écho, le discours du président portugais Antônio José de
Almeida souligne le génie de la race portugaise comme créateur de
civilisations et évoque le Brésil comme étant la meilleure œuvre de son
pays. Comme les autorités brésiliennes, le président de la République
portugaise présente le processus d’indépendance comme une évolution
naturelle de la construction du Brésil, qui s’est faite sans traumatisme
pour les relations luso-brésiliennes. En décidant de se séparer de la
métropole, les Brésiliens ont manifesté le souhait de protéger et de
maintenir une identité nationale, caractérisée par l’empreinte de la
culture et de la race portugaise :
Não tenho dúvidas em lhes dizer que estou aqui, em nome de Portugal,
para agradecer aos brasileiros o favor que eles nos prestaram, a nós,
proclamando-se independentes no momento em que o fizeram. Nós,
portuguezes, fomos grandes inventores de mundos, fomos prodigiosos
semeadores de civilização […]. Mas nós estavamos um pouco exaustos
e debilitados. Se o Brasil não se tivesse proclamado independente na
hora em que o fez, que aconteceria, que seria dos senhores, que seria
de nós ? […] Teríamos perdido tudo aqui : a hospitalidade para os
nossos compatriotas, a manutenção de nossas tradições, a continuação
do poder da nossa raça e mais do que isto, essa língua admirável que
falamos. […] Demais, devo dizer-lhes, a Independencia do Brasil
11

Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o Senhor Presidente da República ” (3°Piso, A18, M13).
Discours d’Arnolfo Azevedo, président de la Chambre des Députés, le 20-09-1922.
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vem de muito longe, vem dos tempos antigos, vem quase do dia da
descoberta (…) Era a predestinação ! A razão não era fazer daqui
uma colónia que enriquesse Portugal. A razão era desvendar aqui um
mundo que, mais tarde, havia de ser aquilo que hoje é o Brasil12.

Antônio de Almeida présente le Brésil comme étant l’œuvre d’une
collaboration entre Portugais et Brésiliens, ayant pour conséquence la
fraternité éternelle des deux peuples sur la base d’une histoire, d’une
race, d’une langue et de traditions communes :
Colaboradores da mesma obra de civilização, tão juntos temos
trabalhado, portugueses e brasileiros, que para sempre ficámos irmãos.
As duas pátrias como que suspendem o vôo na sequência de um
destino eterno, para se unirem sob a asa da sua tradição ancestral, como
duas águias oriundas dos serros da Lusitânia que quisessem sentir por
um instante o calor do agasalho comum13.

Les autorités portugaises et brésiliennes entérinent donc en 1922,
l’existence d’une union fraternelle entre le Portugal et le Brésil, liés par
la race, la langue, la religion et les traditions.
Une convergence des nationalismes portugais et brésiliens ?
Diverses raisons poussent à l’élaboration de ce discours de la part
des gouvernements portugais et brésiliens. Pour le gouvernement
portugais, la fraternité luso-brésilienne permet de légitimer le discours
nationaliste portugais, qui présente le Brésil comme la meilleure
preuve des capacités colonisatrices du Portugal. Le Portugal, longtemps
considéré en marge de l’Europe, s’est en fait parfaitement inséré dans
le grand courant de la pensée européenne du XIXe siècle, inséparable
de l’idée de la Nation et cherchant à définir les bases idéologiques
de l’État Nation. La question coloniale, le besoin de légitimité du
nouveau régime républicain donnent lieu à des discours nationalistes
dont le but est de définir l’identité nationale du Portugal.
L’émergence du discours nationaliste portugais est, en effet, d’abord
étroitement liée au problème colonial portugais : depuis la fin du XIXe
siècle, les colonies portugaises africaines sont constamment convoitées
par les puissances européennes14, qui justifient leurs projets de conquête
12

13

14

Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13).
Discours du président de la République portugaise, le 20-09-1922.
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13).
Discours du 17-11-1922.
Depuis les traités anglo-portugais du XVIIe siècle, l’Angleterre s’était engagée à
assurer l’intégrité du territoire portugais, non seulement en Europe mais aussi
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par des campagnes sur la mauvaise gestion des colonies portugaises
et sur l’impossibilité pour le Portugal de civiliser et de valoriser les
pays africains. La création de la SDN, au terme de la Première Guerre
mondiale, assure théoriquement l’intégrité des colonies portugaises.
Mais l’idée prônée par l’organisme international, que seules les
puissances qui disposent d’argent et de techniques sont à même d’être
colonisateurs, menace aussi le Portugal, considéré comme pauvre
et mal gouverné15. Le gouvernement républicain a donc à cœur de
démontrer qu’il peut et qu’il sait gérer ses territoires outre-mer. Le
nouveau régime portugais peine également, à ses débuts, à trouver une
légitimité nationale face aux nombreux clivages politiques et au sein
d’une population en grande partie analphabète et donc complètement
exclue de la vie politique16. L’une des raisons de l’entrée du Portugal
dans la 1re Guerre mondiale n’est-elle pas de promouvoir l’union
nationale autour du régime républicain au nom d’une menace
extérieure17 ?
Les dirigeants républicains mènent alors une politique nationaliste,
ayant pour but de lier l’enthousiasme national avec une mobilisation
politique autour du nouveau régime. Pour asseoir la légitimité
du nouveau régime au niveau national et international et garantir
l’intégrité de ses possessions africaines, la jeune République s’efforce
donc de montrer la puissance culturelle et coloniale du Portugal à

15

16

17

dans les colonies. Cette alliance traditionnelle connaît ses premiers accrocs avec
l’Ultimatum de 1890 puis avec la convention anglo-allemande de 1898, qui prévoit l’établissement de sphères d’influence sur les territoires coloniaux portugais
et éventuellement l’annexion postérieure de ces territoires. En 1913, l’Angleterre
et l’Allemagne signent un nouvel accord. Renouvelant les clauses de l’accord de
1898, l’accord de 1913 prévoit également l’élargissement des possibilités d’intervention dans les territoires coloniaux portugais. Sur la question de l’Ultimatum, cf.
Pedro Soares Martinez, História diplomática do Portugal, op. cit., : 507-510. Sur les
accords entre l’Angleterre et l’Allemagne sur les colonies portugaises, cf. Oliveira
A.H. Marques, Histoire du Portugal et de son empire colonial, Paris, Éd. Karthala, 1998,
p. 421-422 et 435.
L’article 22 du pacte de la SDN prévoit notamment que pour amener certains
peuples, incapables de se gouverner, à leur plein développement, certaines puissances, en raison de leurs ressources, de leurs expériences et de leur position géographique, doivent exercer une tutelle comme mandataire au nom de la SDN.
Exclues du cadre politique légal, ces tendances – en particulier les monarchistes
à droite et le mouvement ouvrier et syndical à gauche – se lancent fréquemment
dans des formes de participation politique illégale, depuis les troubles de l’ordre
public aux tentatives révolutionnaires et menacent constamment la République.
Sur les tentatives de restauration monarchiste, cf. Hipólito de la Torre Gómez,
A.H. de Oliveira Marques, Contra-Revolução, Documentos para a História da Primeira
República portuguesa, Lisboa, 1982.
Cf. l’ouvrage de Filipe Ribeiro de Meneses, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em
guerra (1916-1918), Lisboa : Edições Cosmos, 2000. L’auteur a pour objectif l’étude
de la campagne de mobilisation politique du gouvernement de l’union sacrée pour
justifier l’intervention portugaise dans la guerre. Il démontre l’usage de la guerre
comme moyen de renforcer le jeune régime républicain portugais.
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la communauté internationale. Elle s’appuie dans cet objectif sur un
discours qui souligne la vocation colonisatrice du peuple portugais,
le “ génie ” de la race lusitanienne18, qui ont notamment permis la
création d’une communauté lusophone, basée sur une identité
culturelle, linguistique et historique commune entre le Portugal et ses
colonies ou ex-colonies.
L’existence de cette sphère d’influence portugaise prouve ainsi les
capacités colonisatrices du Portugal. Le Brésil, en tant qu’ancienne
colonie, est au cœur de ce discours panlusitaniste. Le Brésil est présenté
comme le dépositaire de la civilisation portugaise, comme le fils ou
le “ frère bien aimé ” du Portugal. Il est la preuve que le pays qui
a fait du Brésil une nation prospère et indépendante est également
habilité à amener la lumière de la civilisation en Afrique. L’idée du
Brésil, comme modèle des effets positifs du colonialisme portugais, est
une constante des milieux intellectuels et politiques portugais depuis
le début du XXe siècle.
Sans remettre en cause l’indépendance brésilienne, ils mettent
en lumière l’œuvre d’occupation, de colonisation et de progrès
accompli par le Portugal au Brésil : le Portugal a fait du Brésil une
nation prospère et indépendante. Par exemple, les revues portugaises
des années 1910-192019 soulignent l’héritage portugais dans la
construction économique et sociale du Brésil et le Brésil y est l’objet
de nombreuses métaphores qui soulignent le lien filial ou fraternel qui
le lie au Portugal : le Brésil est “ la nation sœur ”,“ l’héritier ”,“ le frère
de sang et de génie ”, “ l’allié naturel ”, “ l’adolescent héroïque ”, “ le
fils de notre orgueil et de notre reflet ”, “ le fils légitime ” ou encore
“ le peuple fils ”20.
La vaste colonie d’immigrés portugais au Brésil, et en particulier
son élite économique et intellectuelle21, contribue en grande
18

19
20

21

Les autorités républicaines organisent par exemple des commémorations pour les
héros de l’histoire portugaise, des journées célébrant les valeurs de la race portugaise. La politique nationaliste passe aussi par l’instruction. Le gouvernement
républicain entreprend de nombreuses réformes scolaires, notamment au niveau de
l’enseignement de l’histoire, qui est étendu à toutes les classes de l’enseignement
primaire et secondaire. Cette extension a pour but de développer, selon le propre
texte de la réforme, “ le respect et le culte de la Patrie chez les élèves ”. Sérgio
Campos Matos, História, Mitologia, Imaginário nacional : a História no curso dos liceus
(1895-1939), Lisboa : Livros Horizontes, 1990, p. 23.
Les revues portugaises les plus connues et les plus diffusées à cette époque sont :
Seara Nova, História, Águia, Nação Portuguesa et Lusitânia.
Voir sur ce sujet Elio Serpa, Brasil e Portugal nas revistas portuguesas, dans Maria Bernadete Ramos, Elio Serpa, Heloísa Paulo (org.), O beijo através do Atlântico. O lugar
do Brasil no Panlusitanismo, Chapecó, Argos Editora Universitária, 2001, p. 279-326
et 282-284.
Sur ce sujet, on peut par exemple consulter Marie-Jo Ferreira, “ Identité et immigration : les Portugais du Brésil, acteurs des relations luso-brésiliennes, fin XIXe –
début XXe. ”, in Archéologie du sentiment en Amérique latine (Denis Rolland, coord.),
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partie à l’élaboration et à la diffusion de ce discours panlusitaniste.
À travers ses associations, ses journaux, ses ouvrages, cette élite
portugaise maintient l’identité portugaise au Brésil, valorise
la présence et l’héritage du Portugal et des Portugais dans la
construction de la société brésilienne. Dédiée aux commémorations
de 1922, l’História da Colonização Portuguesa do Brasil22, œuvre à
caractère scientifique, artistique et littéraire, est particulièrement
représentative de cette stratégie de l’élite portugaise. L’ouvrage a
pour objectif de glorifier le rôle du Portugal et des Portugais dans
la formation de la nation brésilienne, de réaffirmer l’importance de
la religion, de la langue et de la fraternité comme caractéristiques
des relations luso-brésiliennes.
Si le discours nationaliste portugais suscite le rejet d’une partie
de l’intelligentzia brésilienne, voire même participe à l’explosion
d’un nationalisme radical anti-portugais23, il reçoit aussi l’adhésion
de nombreux politiques et intellectuels brésiliens. C’est par exemple
le cas de l’écrivain brésilien Sílvio Romero. Dans son ouvrage,
O Elemento Português no Brasil24, Romero défend la nécessité de
renforcer la présence portugaise au Brésil. Faisant référence à la
langue et aux traditions communes, l’écrivain valorise l’héritage
ethnique et culturel portugais et affirme que seule l’émigration
portugaise peut logiquement en préserver le caractère basique.
Si nous, les Brésiliens, voulons continuer à avoir le même caractère
(que nous a donné l’élément portugais), si ne nous sentons pas tentés
par le fait de changer d’aspect et de transformer notre nationalité en
teuton-américaine, anglo-brésilienne, italo-brésilienne, ou autre chose
que même la langue a du mal à articuler, quelque chose au goût de
ces puissances vaniteuses et rapaces, occupées à menacer, à faire peur
avec des dominations, des divisions et des conquêtes, il est clair que
nous devons continuer en renouant largement dans le chemin du bon
22
23

24

Paris, L’Harmattan, 2005, p. 61-76.
Carlos Malheiro Dias (org.), História da Colonização Portuguesa do Brasil : Porto,
Litografia Nacional, 1921.
La naissance du groupe Propaganda Nativista en 1919 témoigne par exemple de
ce courant. Dès son manifeste de création, ses fondateurs prêchent la xénophobie
anti-lusitanienne et attribuent aux Portugais la responsabilité de tous les problèmes
que connaît le Brésil, notamment celle des problèmes sociaux : la main d’œuvre
portugaise aurait introduit le syndicalisme au Brésil, alors que le malaise social
brésilien serait avant tout la conséquence de la trop grande place des Portugais
dans la vie économique du Brésil, au détriment des Brésiliens. Le groupe a donc
pour objectif de défendre la nationalité brésilienne contre l’influence portugaise
et contre l’usurpation par les Portugais des droits des nationaux.Voir par exemple
Álvaro Bomilcar, A política no Brazil ou o nacionalismo radical, Rio de Janeiro : Leite
Ribeiro & Maurillo, 1920.
Sílvio Romero, O Elemento Português no Brasil, Rio de Janeiro : Companhia Nacional, 1902.
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sens avec les traditions, la base de nos héritages, le goût des grandes
impulsions morales25.

Malgré les velléités nationalistes d’affirmer la ‘brésilianité’ de
l’identité nationale brésilienne, de trouver une voie moins dépendante
des modèles européens, l’élite brésilienne reste encore très contrainte
par son obsession à démontrer son héritage européen, par son besoin
de prouver la possibilité de construire une civilisation moderne sous les
Tropiques. L’héritage colonial portugais permet, en outre, de justifier
le maintien d’une tradition, d’une culture, d’une langue, d’une foi
religieuse, précieuses pour les élites. Le pouvoir les revendique comme
caractères basiques de l’identité nationale pour faire taire les différences
dans une société très hétérogène à différents niveaux – ethnique,
culturel, social et économique – et à un moment où les revendications
liées à ces différences se manifestent plus fréquemment.
Ce discours est également lié, pour le gouvernement brésilien, à la
préoccupation de l’identité physique de la nation et à la préservation
du territoire conquis par les Portugais en Amérique. L’héritage colonial
portugais permet aux autorités brésiliennes de justifier l’intégrité du
territoire et de légitimer les frontières politiques du Brésil. La fraternité
luso-brésilienne est un bon atout dans la consolidation des frontières
nationales26.
Ce discours de fraternité entre l’État brésilien et l’État portugais,
basé sur le sentiment d’appartenance à une tradition historique et
culturelle commune, impliquant la minimisation des conflits et des
divergences, s’est maintenu tout au long du XXe siècle a présidé à tous
les accords conclus entre les deux pays. Il a inspiré par exemple le Traité
25

26

Traduction. Se nós, os brasileiros, quisermos continuar a ter essa feição (o que nos deu o
elemento português), se não nos sentirmos tentados a mudar de aspecto e transformar a
nossa nacionalidade em teuto-americana, anglo-brasileira, ítalo-brasílica, ou qualquer outra
coisa que até a língua sente dificuldade em articular, qualquer outra coisa ao sabor d’essas
vaidosas e rapaces potencias empenhadas na tarefa de ameaçar, de meter medo com avassalamentos, divisões e conquistas, claro é que não precisamos mais do que continuar, reatando-os
amplamente, o caminho do bom senso, as tradições, a cadeia das nossas heranças, ao sabor
dos grandes impulsos morais. Cité par Bettencourt-Rodrigues, Uma confederação lusobrasileira, Lisboa, Livraria Clássica, 1923, p. 85-86.
Le sujet n’est pas nouveau. Cette perspective peut déjà être observée dans la formulation de la politique étrangère brésilienne au début du XXe siècle, comme
l’indique le discours du président de la République, Afonso Pena, en 1906 : Portugal
e Brasil foram no passado uma mesma expressão histórica. E hoje, herdeiros do glorioso povo
português na America, conservamo-nos fiéis ao gênio dos nossos antepassados, tendo sido boa
parte da nossa vida independente empregada em manter integra pela força do direito, ou pela
força das armas, a imensidade territorial que nos foi legada e que, na época dos descobrimentos
não foi o fruto de acaso, mas a obra da consciência e da vontade de Portugal, o esforço tenaz
e fecundo dos seus estadistas e dos seus soldados e marinheiros, obra que permanece como
imorredouro testemunho da poderosa expansão da raça portuguesa. Archives nationales
du Brésil, Arquivo Afonso Pena, projeto de resposta ao discurso de audiência do
ministro de Portugal (Caixa 19/doc. 35.72), 14-11-1906.
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d’Amitié et de consultation signé entre les deux pays le 16 novembre
1953 et plus récemment le Traité d’amitié, de coopération et de
consultation signé à l’occasion des commémorations du cinquième
centenaire de la découverte du Brésil en 2000. Ce traité qui souhaite
“ réaffirmer, renforcer et développer les puissants liens qui unissent les
deux peuples et qui sont le résultat de plus de trois siècles d’histoire
partagée et l’expression d’une communauté profondément enracinée
d’intérêts moraux, politiques, culturels, sociaux et économiques ”
réaffirme notamment le statut privilégié dont bénéficient les
Portugais au Brésil et vice-versa (statut égal des Portugais et des
Brésiliens, exemption de visa, équivalence des diplômes…)27. Ce
discours consensuel, qui a encore animé les dernières rencontres
officielles entre les deux Etats, notamment au moment de la dernière
visite officielle du président Lula au Portugal en juillet 2010, masque
pourtant, comme en 1922, une situation bien plus contrastée28.
Mais ceci est un tout autre débat…
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Archives du Ministère des affaires étrangères brésilien (Itamaraty), Relatório 1922-1923,
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. Discours d’Epitácio Pessoa au cours du banquet
offert en l’honneur du président portugais, le 17-09-1922.
Archives du Ministère des affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao
Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13). Discours
d’Antonio Azeredo, vice-président du Sénat, le 20-09-1922.
Archives du Ministère des affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem
ao Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3°Piso, A18, M13). Discours
d’Arnolfo Azevedo, président de la Chambre des Députés, le 20-09-1922.
Archives du Ministère des affaires étrangères portugais, fichier divers Brésil : “ Viagem ao
Brasil de S. Exa o senhor Presidente da República ” (3° Piso, A18, M13). Discours du
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du 17-11-1922.
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Conscientes do amplo campo de convergência de objetivos e da necessidade de reafirmar,
consolidar e desenvolver os particulares e fortes laços que unem os dois povos, fruto de uma
história partilhada por mais de três séculos e que exprimem uma profunda comunidade de
interesses morais, políticos, culturais, sociais e econômicos. L’intégralité du traité est consultable en ligne : http ://www2.mre.gov.br/dai/b_port_139_3927.htm La traduction en français : http ://untreaty.un.org/unts/144078_158780/18/3/8590.pdf
Nous faisons ici notamment référence à la situation de l’émigration brésilienne
au Portugal.

II.3. O BRASIL INVADE PORTUGAL – LITERATURAS
BRASILEIRA E PORTUGUESA NA DÉCADA DE 1930
le brésil envahit le portugal - les littératures brésilienne
et portugaise dans les années 1930
Luís Bueno

*

Un chapitre fondamental des relations luso brésiliennes est celui
de la réception du roman brésilien des années 1930 au Portugal. À cette époque, la
politique salazariste s’amplifie et la censure, mise en place en 1926 interdit en 1940
plusieurs périodiques néoréalistes. Mais, par ailleurs, des groupes d’intellectuels
se renforcent et lancent Presença, qui véhicule la pensée marxiste au Portugal,
fondement du néoréalisme. C’est dans ce contexte complexe de la vie républicaine
au Portugal que le roman brésilien atteint une large diffusion qui suscite une
nouvelle question : une littérature jeune – la brésilienne – peut-elle influencer une
littérature consolidée depuis longtemps – la portugaise ? Nous analyserons parmi
d’autres, les prises de position de José Régio, Mário Dionísio, João Gaspar Simões
et Mário de Andrade, sur la question.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Néo-realisme, “ presencismo ”, relations Brésil-Portugal,
roman brésilien

............................................................................

A história das relações literárias entre Brasil e Portugal está cheia
de ‘descobertas’ e de ‘independências’, numa luta pela hegemonia não
isenta de ressentimentos que ainda não cessou, presente que está na
polêmica em torno do novo acordo ortográfico. As várias campanhas
de independência não são difíceis de localizar, e começam desde antes
de José de Alencar e a célebre polêmica em torno da Confederação dos
tamoios. É mesmo sob esse prisma, da busca da independência, que uma
autora de fora do mundo lusófono interessada nas relações mundiais de
dependência literária, Pascale Casanova, recentemente evocou a obra
de Mário de Andrade (Casanova, 2008 : 399-414).
No capítulo das reiteradas descobertas, a que nos interessa aqui é a
ocorrida no final da década de 1930, assim descrita por José Régio :“ o
alarido de admiração ou reclamo actualmente erguido entre nós ante
*
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a literatura brasileira em geral, o romance em particular. Pela segunda
vez Portugal descobriu o Brasil! ” (Régio, 1939a : 151). Essas palavras
são retiradas de um artigo publicado na Seara Nova em 1939, estopim
de uma grande polêmica, aquela que alguns consideram mesmo a
mais importante das que envolveram presencistas e neo-realistas, e que
provocou a resposta do então jovem líder comunista Álvaro Cunhal,
em torno da grande questão do tempo : a necessidade do engajamento
social do artista. Mas não só. Esse texto deu ensejo a uma outra discussão,
esta fundamental para o estudo da recepção do romance brasileiro de
30 em Portugal e das relações literárias entre os dois países – já que
essa nova descoberta chegou a ser vista como uma verdadeira invasão.
Mas, antes de tratar disso, é preciso localizar os termos em que
se dava o debate literário em Portugal, pelo menos aquele que se
desenhava nas páginas dos periódicos literários. Pouco mais de um ano
antes, Régio havia publicado um outro artigo, na mesma Seara Nova,
que não gerara resposta tão veemente, apesar de se apresentar mais ou
menos nos mesmos termos e utilizar a mesma estratégia discursiva, a de
colocar suas observações sob a forma de uma carta a um interlocutor
mais jovem. As razões que levaram ao contraste entre a grande reação
a um e o relativo silêncio em torno do outro não são fáceis de precisar,
mas podem ser indicadas.
Em primeiro lugar, é preciso admitir que, por mais provocativo
que fosse, o primeiro texto de José Régio parecia conciliador em
comparação com um outro, esse sim debatidíssimo no início de 1938,
o de João Gaspar Simões publicado no primeiro número da Revista
de Portugal, datado de outubro de 1937, que desde o título pretendia
reduzir a pó a idéia de que a arte pudesse ter alguma função social :
“ Discurso sobre a inutilidade da arte ”.
Em segundo lugar, é preciso ver que um dos polos intelectuais
da polêmica, o dos jovens a quem o poeta se dirigia, ainda estava se
articulando no início de 1938. O núcleo daquilo que mais tarde se
constituiria como o grupo neo-realista apenas ensaiava suas principais
formulações, em periódicos como O Diabo, de Lisboa, e Sol Nascente,
do Porto. São ainda pouco numerosas as referências a uma diferença
radical entre gerações e mais rara a localização dessa diferença em
Portugal. Para perceber isso basta uma leitura de dois artigos publicados
em O Diabo, “ Sobre um novo conceito de juventude ”, de Manuel
Filipe, de fevereiro de 1937 e “ A verdadeira querela de gerações ”,
de António Gameiro, saído em dezembro do mesmo ano. Neles a
postura estava longe de ser polêmica, não contendo provocações aos
intelectuais “ mais velhos ” como Régio. Gameiro chega mesmo a
esvaziar a oposição ao dizer que
[…] juvenilidade não é atributo que provenha da certidão de idade,
não sendo por isso lícito afirmar que os velhos estão, necessariamente,
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arrumados na casta de móveis de museu, ou que os jovens, só porque
o são, se furtaram às influências da anterior geração, emancipando-se
pela ação ou pelo destemor.
(Gameiro, 1937 : 3)

A maior provocação, na verdade, fora bem sutil, e partira do próprio
Manuel Filipe, que furta, por assim dizer, o título da coluna de Régio
na Seara Nova,“ Cartas do nosso tempo ”, com o qual passa a identificar
seus próprios artigos, como se dissesse que o “ nosso tempo ” fosse
mesmo o da geração mais jovem.
Somente em abril de 1938 o debate pegaria fogo, provocado que foi
por um inquérito promovido pelo próprio O Diabo – depois replicado
e ampliado em outros jornais país afora –, concretizado numa única
pergunta : “ O que pensam as pessoas de mais de 40 anos daquelas que
ainda não fizeram 30? ”.
Em suma, o artigo de Régio que nos interessa aqui, publicado em
três partes em 1939, encontra um ambiente mais propício à polêmica.
Adicionalmente, ele traz um novo combustível para a discussão.
Afinal, o subtítulo do artigo de 1938 “ A um rapaz de hoje, sobre a
concepção de ‘humanidade’ na arte ”, foi substituído no de 1939 pelo
seguinte : “ A um moço camarada, sobre qualquer possível influência
do romance brasileiro na literatura portuguesa ”. E, a esta altura, o
romance brasileiro já era referência de como deveria ser a literatura
da nova geração.
Vejamos qual era a posição de José Régio. Reivindicando para
si um lugar de equilíbrio, como era de se esperar, logo de início
esclarece : “ não escrevo publicamente esta carta para atacar a literatura
brasileira contemporânea ” (Régio, 1939a : 151). O primeiro aspecto
que ele vai abordar, antes de qualquer consideração de crítica literária
propriamente dita, é a presença por assim dizer excessiva do livro
brasileiro em Portugal : “ O livro brasileiro já faz no nosso exíguo
mercado uma concorrência notável ao português. Muitos dos nossos
jovens literatos já conhecem sobretudo os mais recentes romances
brasileiros melhor do que os portugueses ” (Régio, 1939a : 151).
A discussão sobre a presença maciça do livro brasileiro no mercado
português, aliás, já vinha acontecendo há algum tempo. Em dezembro
de 1936, Julião Quintanilha publicara um artigo bastante ressentido a
esse respeito, em que afirmava :
é curioso notar que, enquanto rareiam os bons livros de autores
portugueses e as traduções portuguesas de bons autores estrangeiros,
o mercado português está totalmente repleto de traduções brasileiras.
[...] [H]oje, em qualquer pequena livraria das nossas províncias, ilhas
e colónias, não faltam pilhas de edições brasileiras, com suas capas
vistosas, fazendo esmagadora concorrência ao livro português.
(Quintanilha, 1937 : 7)
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Ou ainda :
Isso não significa que o mercado português fora de fato invadido
pelas editoras brasileiras. Afinal de contas, apenas um mês antes do
artigo de Quintanilha, no mesmo jornal, Adolfo Casais Monteiro
testemunharia bem o inverso : “ Quando um artigo desperta em
qualquer leitor interesse por determinado livro brasileiro, há noventa e
nove probabilidades contra uma de que esse livro se não encontra em
nenhuma livraria portuguesa ”.
(Monteiro, 1936 : 1)

Como se vê, o que Régio manifesta é uma “ impressão ” e, para
o que interessa ao espírito da polêmica, essa impressão já é suficiente,
até porque alimenta uma outra, nada descabida, a de que as relações e
os interesses são excessivamente desiguais : “ Ora, lendo vários jornais
e revistas, constato que a ‘literatura brasileira’ se vem tornando entre
nós uma espécie de moda; moda aliás sem correspondência : está longe
de ser moda no Brasil o interesse pela literatura portuguesa ” (Régio,
1939a : 152).
No que diz respeito a uma posição crítica propriamente dita, no
segundo artigo da série, Régio parte da consideração de um romance
específico, certamente por ser muito admirado pelos intelectuais da
“ nova geração ”, Os Corumbas :“Várias vezes vi citado este romance em
artigos apologéticos e doutrinários [...]. Ora para vergonha minha, eu
ainda não lera esse afamado livro d’Os Corumbas. Li-o... mastiguei-o ”
(Régio, 1939b : 168).
A princípio, reconhecerá no romance de Amando Fontes algumas
qualidades :“ o diálogo vivo, natural, animado ”, e “ uma sobriedade
e uma precisão notáveis ” em algumas cenas, que ele chama de
“ objectividade ”. E, nesses aspectos, segundo ele, “ temos nós
muito a aprender até com os mais jovens autores brasileiros ”.
(Régio, 1939b : 168)

É claro que essas qualidades quase deixam de o ser na medida em
que parecem ao crítico conduzir Os Corumbas – e, de modo geral, a
nova literatura brasileira – ao pior defeito, exatamente o partie-pris.
Mas se tal romance, cuja humanidade eu lhe ouvira celebrar, me parecia
afinal tão pouco humano, tão inerte, era principalmente porque tudo,
nele, desde o rudimentar e convencional desenho dos personagens
ao esquematismo ou fatalismo da acção, – fora demasiado calculado
pelo autor em vista a um fim de propaganda. E aqui está, prezado
camarada : numa verdadeira obra romanesca, ao próprio criador impõe
as criaturas a sua liberdade (ou o seu determinismo) e o seu imprevisível.
(Régio, 1939b : 168).
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Para Régio, como se vê, Os Corumbas é um romance de propaganda,
cujo engajamento, mais do que gerar alguns problemas no nível do
detalhe – o que também era a opinião de Alves Redol, manifestada três
anos antes –, compromete de forma definitiva o livro.
Mas a maior restrição ainda está por vir. Na terceira parte do artigo
Régio se dedica a discutir o conceito de objetividade, e logo relativiza
o elogio feito aos autores brasileiros : “ Simplesmente, isso não é tudo;
nem às vezes o principal ”. Para ele, o dom da objetividade, com a
profundidade que precisa ter, não se revela “ onde não exista uma
inteligência capaz de pesar a complexidade dos problemas ” (Régio,
1939c : 204). Ou seja, a nova literatura desenvolve uma objetividade
superficial porque não tem condições, ainda, de desenvolver algo de
mais substancial : “ Depois de sobretudo se ter nutrido de influência
européia, o Brasil hoje está produzindo uma literatura talvez mais
própria e original : por isso mesmo mais imprópria a influenciar
fecundamente a nossa. [...] Ora Portugal é uma velha nação européia;
tem um passado rico; viveu uma história própria e acidentada; já
estendeu raízes que já nada pode cortar ” (Régio, 1939c : 203).
Como se vê, José Régio lê o novo romance brasileiro a partir de
um ponto de vista que enxerga a literatura como um fenômeno de
evolução linear.Tal visada o leva a acentuar a diferença entre a literatura
portuguesa e a brasileira, de modo que fica quase ultrajante imaginar
que uma literatura “ mais evoluída ” possa aprender algo com uma
outra, “ menos evoluída ”.

Para haver polêmica, é preciso haver respostas. E a resposta que
surgiu um mês depois veio, como já se mencionou, de Álvaro Cunhal,
que não entra no mérito das considerações sobre a literatura brasileira.
A ele interessa outra discussão, indicada pelo próprio título de seu
artigo, “ Numa encruzilhada dos homens ”. Trata-se de opor à figura
do “ velho ” intelectual desinteressado, ou, como ele mesmo diz, de um
“ talento que se limita a adorar o próprio umbigo ” (Cunhal, 1939 :
286), os novos intelectuais interessados nos destinos da humanidade,
ou seja, engajados na luta social. E é verdade que esse foi o tema da
grande polêmica que se espalhou por diversos jornais de todo o país
e deu corpo àquela oposição entre “ presencistas ” e “ neo-realistas ”.
É perfeitamente natural que esse grande debate – e não só pelo
volume, mas também pelo interesse para a intelectualidade local – tenha
eclipsado um outro, mais difuso, em torno da possível influência da
literatura brasileira sobre a portuguesa. Não houve respostas imediatas
a esse aspecto da intervenção de José Régio. Mas o tema foi retomado
por um companheiro de Régio na Presença, João Gaspar Simões, em sua
influente coluna no Suplemento Literário do Diário de Lisboa, a propósito
do lançamento de Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo :
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Não há muito tempo, José Régio dirigiu uma as suas Cartas intemporais
do nosso tempo “ a um moço camarada, sobre qualquer possível influência
do romance brasileiro na literatura portuguesa ”. A essa carta nada se
objetou até agora. Isto é : aos seus considerandos cheios de ponderação,
de objectividade, de justa reserva intelectual, objetou-se, apenas, que
o seu autor vive a contemplar o próprio umbigo. Velhos processos
polêmicos que renascem. Os jovens estão saudosos das clássicas
diatribes pessoais.
(Simões, 1939 : 4)

De facto, em Angústia, está patente a incapacidade do escritor americano
(não só brasileiro, note-se) para descer ao estudo do homem no que
ele tem de mais complexo. Angústia é, afinal – melhor, pretende ser –,
a confissão de um crime no tom patético e perturbado dos romances
dostoievskianos. [...] Daqui, até certo ponto, a deficiência de toda a
obra de Graciliano Ramos. Esta deficiência traduz-se, em Angústia, por
um convencionalismo psicológico que reduz o protagonista a mera
criação literária. Nos outros dois romances [S. Bernardo e Vidas secas]
traduz-se num igual convencionalismo, embora já não de caracteres,
mas apenas de técnica.
(Simões, 1938b : 4)

Nessa certeza tanto da razão acachapante de Régio quanto da
ausência de um ponto de vista contrário, radicaliza a falta de sentido
de se olhar para a literatura brasileira em Portugal :

Ou ainda :

Sim, falar de maus romances portugueses pode ser benéfico a todos
aqueles que têm a paixão dos romances.É olhando para os nossos defeitos
que poderemos descobrir nossas qualidades. Mas que ganharemos nós
com esgravatar nos defeitos de um romance brasileiro? Pouco ou nada.
Já agora não resistirei à tentação de perguntar se ganharemos grande
coisa em estudar bons romances publicados em terras do Brasil. Que
ganharemos de facto com isso?
(Simões, 1939 : 4)

Em seguida retoma observações que fizera alguns meses antes
acerca das limitações do romance americano (o norte-americano e o
brasileiro, mais especificamente), em resenhas a Pedra Bonita, de José
Lins do Rego, e ao conjunto dos romances de Graciliano Ramos. Sua
tese central é a mesma, da incapacidade de adensamento psicológico
dos escritores do novo mundo, mesmo nos norte-americanos, por
quem demonstra maior apreço, cuja profundidade é mesmo vista como
incompatível com a vida americana :
Talvez o facto de o romance ser um gênero relativamente novo e
estar muito directamente ligado com a vida explique – até certo
ponto – que a América do Norte e o Brasil, países de vida nova e
intensa, estejam em condições de produzir romancistas. Mas não foi
precisamente por não encontrar na América a temperatura humana
de que precisava que [Henry] James veio para a Europa? Assim foi,
de facto. Mas a temperatura humana procurada por James não era a
temperatura humana em que vive hoje o romance americano. [...] As
reticências, os enervamentos, os delíquios da sensibilidade, os conflitos
de consciência, os imponderáveis psicológicos são timbre das raças
muito civilizadas.
(Simões, 1938a : 4)

É desse tipo de concepção que nasceria seu julgamento sobre
Angústia, de Graciliano Ramos, livro que reprovaria vivamente, com
observações que hoje em dia são até difíceis de entender :
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Convém, no entanto, não exagerar no repúdio às posições do crítico,
uma vez que elas se inserem naturalmente no ambiente intelectual
de seu tempo, que comportava com facilidade generalizações desse
tipo, o que se percebe em uma série de manifestações. Anos antes,
por exemplo, num artigo em que pretendia saudar e elogiar Cecília
Meireles, o poeta Carlos Queiroz afirmaria :“ Ora, a poesia brasileira e,
salvo a miraculosa excepção de Edgar Poe (e outros que eu desconheça),
toda a poesia americana, não investiga em profundidade – ilumina em
superfície ” (Queiroz, 1934 : 5). E onde estaria o elogio a Cecília
Meireles? No título : “ Cecília Meireles, poetisa européia ”.

Além disso, é preciso considerar que os portugueses dirigiam esse
tipo de crítica generalizadora a seus próprios autores. O mesmo João
Gaspar Simões, em entrevista, declararia os portugueses simplesmente
inaptos para o romance : “ É já lugar comum dizer-se que o português
parece pouco dotado para o romance. De facto, nossos romancistas
costumam ser incompletos. Os que possuem imaginação psicológica
são destituídos de inteligência construtiva dentro do gênero, os que
possuem inteligência construtiva não têm imaginação psicológica ”
(Simões, 1935 : 7). Adolfo Casais Monteiro chegaria a dedicar um
estudo longo a essa incapacidade num texto desse mesmo período1.
Mas, voltando à polêmica que nos interessa, quando e de quem viria
alguma resposta efetiva a José Régio? Viria logo e, surpreendentemente,
de um brasileiro : Mário de Andrade. O mesmo Suplemento Literário
do Diário de Lisboa em que João Gaspar Simões enterrara qualquer
possibilidade de proveito da leitura do romance brasileiro por parte
dos portugueses transcreve um curioso artigo do escritor brasileiro. A
referência a José Régio vem só no final do texto, preparada por uma
longa discussão cujo objetivo é, apesar de nunca declarado, o de sugerir
que há em Portugal um ressentimento por conta do desinteresse que
1

Trata-se de “ O português e o romance ”, datado de 1937-1938 e publicado em :,
Adolfo Casais Monteiro. Sobre o romance contemporâneo. Lisboa : Inquérito, 1940.
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os brasileiros demonstram ter pela literatura portuguesa. E ele faz isso
evocando dois textos de Casais Monteiro publicados na Presença no
final de 1938, num dos quais o poeta português afirma que “ ao passo
que o livro brasileiro se encontra bastante espalhado em Portugal, o
nosso é desconhecido no Brasil, a não ser por ofertas pessoais de livros ”
(Monteiro, 1938 : 29). Mário de Andrade não nega a disparidade, antes
a explica e justifica, aproveitando para chegar ao artigo de José Régio :
Os portugueses são para nós todo um passado, um passado próximo
e por isso mesmo perigosíssimo [...]. Me permita o meu admirado
poeta e tão bom amigo Casais Monteiro afirmar esta verdade,
hedonisticamente repulsiva, mas pragmaticamente indispensável :
qualquer enlevo mais assíduo que sintam agora os escritores brasileiros
pelos seus camaradas de além-mar será dissolvente da nossa realidade,
ao passo que nós não podemos representar para Portugal nenhum
veneno. E por esta opinião não posso compreender como o sr. José
Régio, pelo último número de abril dessa outra valiosa revista que
é a Seara Nova, vem discutir e condenar uma “ possível influência do
romance brasileiro na literatura portuguesa ”.
(Andrade, 1939 : 2)

Trata-se de argumento insidioso que, como quem não quer nada,
afirma a independência do Brasil num tempo de uma nova descoberta
por parte dos portugueses e, com isso, defende um afastamento
voluntário e unilateral. Sem as palavras provocativas de Régio, Mário
de Andrade estabelece uma distância e a defende. Nesse intento chega
ele também a posições que soam injustificáveis hoje em dia :
O caso de Fernando Pessoa, para esta crônica portuguesa, me parece
característico do que afirmo. Os poucos brasileiros meus amigos,
mais ou menos versados nessa notável inteligência portuguesa, se
assombram um bocado com a genialidade que lhe atribuem certos
grupos intelectuais de Portugal. Ora, nem brasileiros nem portugueses
estaremos provavelmente errados nisto. É que Fernando Pessoa
representa, em certos grupos portugueses, uma concretização de ideais
múltiplos que nos escapa.
(Andrade, 1939 : 1)

Como se vê, o desejo de distanciamento é tamanho que ele não
hesita em restringir o alcance da obra de Fernando Pessoa e declarar
não entender – nem ele nem os brasileiros em geral – a genialidade
que lhe é atribuída.
E nesse procedimento Mário de Andrade andou muito longe do tipo
de resposta dada pela nova geração portuguesa : uma resposta silenciosa
e mais lenta. Percorremos dezenas de revistas ou de páginas literárias por
todo o país e não encontramos resposta direta ao artigo de José Régio
antes de 1940. Em 1939, o que se vê é uma presença maciça de artigos
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sobre literatura brasileira, transcrição de trechos de romances dos novos
autores brasileiros, notícias sobre esses mesmo autores, propaganda de
revistas de escopo luso-brasileiro publicadas no Brasil e todo tipo de
material que consubstanciava uma presença brasileira em Portugal.
Para ficar num só exemplo, uma figura imensamente ativa naqueles
anos, como foi Lobão Vital, um dos fundadores da Sol Nascente, revista
que, ao lado de O Diabo, se constitui na mais importante publicação do
grupo que mais tarde seria caracterizado como neo-realista, colaborou
e dirigiu páginas literárias que invariavelmente tratavam do Brasil.
A página Da Gente Moça, dirigida por ele e por Maria Selma e
publicada pelo jornal O Trabalho, de Viseu, além de publicar resenhas
e trechos de romances de autores brasileiros, estabeleceu laços com
revistas do Rio de Janeiro e de Belém, chegando a vender assinaturas em
Portugal. No Diabo, criaram-se seções sobre o Brasil e o jovem crítico
Mário Dionísio tratou preferencialmente – embora não somente – de
literatura brasileira em sua coluna de crítica. O crítico e contista João
Rubem escreveu uma série de nove artigos sobre autores brasileiros,
além de estudos específicos sobre Érico Veríssimo, inclusive um sobre
as mulheres em sua obra.
Alusões diretas ao texto de Régio só se encontram num dos vários
inquéritos literários organizados naqueles anos. O “ Inquérito aos
novos ” teve início no número 15 da página Do Espírito Literário de
30-07-1939 – dez dias depois da publicação do artigo de Mário de
Andrade em Lisboa. Essa página literária era dirigida por João Tendeiro
e Mário Mota e publicada pelo jornal Ecos do Sul de Vila Real de
Santo António. O inquérito prosseguiu ali até o último número de Do
Espírito Literário, o 18, de 01-12-1939. Mas continua no ano seguinte,
agora no suplemento Boletim Literário – Página da Gente Moça, dirigida
somente por João Tendeiro e abrigada pelo jornal A Regeneração, de
Figueiró dos Vinhos, entre o número 7, de 27-04-1940, e o 12, de
03-08-1940. A primeira pergunta desse inquérito tratava da grande
questão para a intelectualidade da época, o engajamento : “ Qual a
atitude do intelectual perante a multidão ”? E a segunda era direta : “ A
literatura brasileira é ou não suscetível de exercer alguma influência na
portuguesa? ”
O primeiro a responder o inquérito foi João Rubem. E como ele o
faz? Afirmando sem rodeios : “ Não é, exerce já ” (Rubem, 1939 : 4). Já
Armando Ventura Ferreira diria o seguinte : “ A resposta é afirmativa.
José Régio acha que não. [...] Pois eu entendo que o que nos falta será
suscetível de se aprender mercê da influência benéfica da literatura
brasileira ” (Ventura, 1940 : 3).
Nem é preciso dizer que todas as respostas da gente moça vão por
esse caminho, o da afirmação da possibilidade da influência. De toda
forma, esse inquérito é a única resposta imediata ao artigo de José
Régio que fugiu da calmaria geral.
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Embora difíceis de precisar, vale a pena tentar entender as razões
para reação no geral tão silenciosa num tempo de tantas polêmicas,
mesmo com aquela provocação de João Gaspar Simões, de interpretar
a falta de respostas a Régio demonstração de que seus argumentos
eram irrespondíveis.
Uma explicação seria a de que, uma vez que a questão para eles
central – a do engajamento – já estava contemplada, a da importância
do romance brasileiro pôde ser atacada de forma mais sutil. Mas será
que o ambiente de polarização comportava sutileza e bom senso?
Não, uma outra hipótese deve ser levantada. E uma delas pode ser
deduzida de um artigo publicado numa revista muito influente do
Porto, Pensamento, em abril de 1940 :
Como era natural, o aparecimento na nossa língua de obras literárias
de tanto merecimento veio influenciar poderosamente os moços
escritores da nossa terra. Não quer dizer com isto que a renovação
literária que se está fazendo no nosso país seja toda obra dos escritores
brasileiros – pelo contrário sei muito bem que um Sender, um
Malraux, um Nizan, um Remarque, um Silone, um Gladkov, um
Michael Gold e mesmo um Lawrence ou um Sinclair Lewis, entre os
escritores modernos de várias latitudes, assim como a velha obra de
um Gorki, de um Barbusse, de um Rolland, de um Margueritte para
essa renovação tem contribuído.
Pelo menos não pode haver dúvidas que coincidiu com o aparecimento
em Portugal dos novos brasileiros a apresentação de uma geração nova
com pontos de vista estéticos literários bem diferentes e talvez mesmo
antagônicos da geração que a precedeu. Fenómeno muito recente este,
não nos permitimos dar opiniões sobre o valor em bloco dessa geração.
Podemos afirmar contudo que se pode orgulhar de pelo menos em
tão curto espaço de tempo nos ter já dado um romancista como o
autor de Gaibéus. É este novo romance que esperamos seja a primeira
pedra de uma nova grande e bela construção literária que nos coloque
ao lado dos países onde a literatura não morreu. Na verdade esta obra
de um jovem romancista português já se pode colocar ao lado daquelas
outras vindas do Brasil [...]
(Samuel, 1940 : 15)

O jovem crítico se sente à vontade para admitir a influência da
literatura brasileira somente depois de, por um lado, localizar num
livro português específico – aquele que se consagraria como o
primeiro romance neo-realista português, Gaibéus – uma contribuição
portuguesa ao novo romance e, por outro lado, ao relativizá-la,
colocando-a entre outras influências2. E o resultado é que o artigo,
2

Essa atitude está presente já em várias respostas àquele inquérito literário aqui mencionado como uma resposta direta a Régio,o que apenas reforça a tese de que ninguém
em Portugal se agradasse da idéia de uma influência tão forte do romance brasileiro.
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antes de ser uma consideração sobre a possibilidade de a literatura
portuguesa ser influenciada pela brasileira, é uma celebração do
aparecimento de Alves Redol.
Essa atitude faz lembrar a observação de Mário Dionísio em sua
Autobiografia, ao associar seu amadurecimento pessoal como escritor,
bem como o amadurecimento do neo-realismo, com uma superação
definitiva dos brasileiros :
Creio que O dia cinzento marca ainda outro ponto de viragem. [...]
A essa descoberta [da short story em inglês] devo, em grande parte,
tecnicamente falando, O dia cinzento. E quem não tiver dado por
isso nunca terá percebido nada do que se passou daí em diante no
neo-realismo. Pelo menos, nos que chegaram. Cardoso Pires, por
exemplo. Adeus ao descritivo-sentimentalismo de influência brasileira.
Outras coisas viriam.
(Dionísio, 1987 : 34)

Ou seja : assim como os dois lados do Atlântico podem estar
próximos na defesa da hegemonia da criação literária em língua
portuguesa, os opostos ideológicos podem, por esse mesmo motivo,
aproximar-se. Embora discordando em tudo o mais de José Régio,
parece embaraçoso também aos futuros neo-realistas pensar a relação
dos portugueses com a literatura brasileira em termos de influência.
No fundo das radicais discordâncias ideológicas, a mesma dificuldade
de imaginar-se invadido, ou seja, numa posição que não a central
na tradição literária de língua portuguesa.
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ESCRITORES PORTUGUESES NA revista
do brasil (1938-1943)
écrivains portugais et brésiliens
dans la REVISTA DO BRASIL (1937-1943)
Tania Regina de Luca
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Parmi les publications importantes de la scène culturelle
brésilienne entre la fin des années 1930 et le début des années 1940, figure la
Revista do Brasil. Ce périodique connut plusieurs phases et circula à différentes
périodes : de 1916 à 1925 (113 numéros publiés); de 1926 à 1927 (courte période
où paraîtront dix numéros); et de 1938 à 1943 lors de sa reprise, 56 numéros.
Cette communication porte sur cette dernière période, moment où le périodique
était dirigé par Otávio Tarquínio de Sousa, intellectuel respecté dans le monde des
lettres grâce à son travail d’historien de la période impériale. Il était également
responsable de la collection Documentos Brasileiros, éditée par la prestigieuse
maison José Olympio. À l’époque Otávio Tarquínio de Souza était également
ministre à la Cour des comptes brésilienne.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Contrôle de l’information, histoire de la presse,
régimes autoritaires, Revista do Brasil

............................................................................

Dentre as publicações de destaque na cena cultural brasileira do final
dos anos 1930 e início da década seguinte, merece particular atenção a
Revista do Brasil. O periódico teve várias fases e circulou em diferentes
momentos : de 1916 a 1925, anos que constituem a sua primeira fase,
com 113 exemplares publicados; de 1926 a 1927, curto período em
que vieram a público dez números, e de 1938 a 1943, quando voltou a
circular, com um total de 56 edições.
Nesse trabalho, utiliza-se como fonte a terceira fase, época em que o
periódico esteve sob a direção de Otávio Tarquínio de Sousa, advogado
de formação e que exercia o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União. O reconhecimento desfrutado no mundo letrado provinha
de seus trabalhos historiográficos a respeito do Império Brasileiro
*
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(1822-1889), ancorados no gênero biográfico, do qual era considerado
um renovador. Na editora José Olympio, selo dos mais prestigiosos,
dirigia a coleção Documentos Brasileiros, que publicava ensaios e estudos
sobre o país.
Tal como já ocorrera nos momentos anteriores de circulação,
a Revista do Brasil estruturava-se em duas partes distintas : abria a
publicação um conjunto de artigos, em geral inéditos e especialmente
escritos para o periódico, seguidos por um rol diversificado de seções,
algumas a cargo da redação, outras sob responsabilidade de articulistas
convidados, caso de Letras portuguesas, objeto desse trabalho.
A publicação circulou em pleno Estado Novo brasileiro (1937-1945)
e registrou nas suas páginas os acontecimentos relacionados ao contexto
internacional do período. A despeito de se tratar de uma revista de
caráter cultural e literário, que reservava grande parte de suas páginas
para a crítica e os temas históricos, a Revista do Brasil também colocava
seu leitor a par do que se passava na Europa, ainda que se distanciasse
consideravelmente dos hodiernos magazines de informação.
No final dos anos 1930, os regimes fortes não eram uma exceção
brasileira, como bem atesta o cenário europeu, fonte de constante
inquietação e o início de uma nova guerra parecia inevitável. Valores
de cunho antiliberal ganhavam terreno desde a década de 1920 e
espraiavam-se por países como Itália, Portugal, Hungria, Polônia,
Romênia, Bulgária, Lituânia, Grécia, Turquia, além da Alemanha, que
dava provas de força com a intervenção a favor dos nacionalistas na
Guerra Civil Espanhola, iniciada em 1936, a anexação da Áustria (março
1938) e os resultados da Conferência de Munique, que asseguraram
aos alemães o domínio dos sudetos tchecos (setembro 1938). Na Ásia,
o Japão, que já ocupara a Manchúria, renovou sua investida contra a
China.
Enquanto isso, Roosevelt, cuja liderança foi atestada pela
recondução à Casa Branca (1936), prosseguia com a chamada Política da
Boa-Vizinhança, por meio da qual pretendia estabelecer novos padrões
de relacionamento com a América Latina. Essa porção do continente,
por sua vez, continuava controlada por governos oligárquicos e
ditatoriais, que fabricavam resultados e impunham candidatos ou se
apossavam do poder por meio de golpes, caso de Getúlio Vargas.
A crescente polarização da vida política recolocou a questão do
engajamento na ordem do dia e levou vários intelectuais a tomar
posição. A respeito dos eventos na Espanha, escreveram Georges
Bernanos (Os grandes cemitérios sob a lua, 1938), André Malraux (A
esperança, 1937) e Ernest Hemingway (Quinta coluna, 1939 e Por quem
os sinos dobram, 1940), sendo que os dois últimos combateram ao lado
dos republicanos. À medida que a situação na Europa se deteriorava,
esse chamado também se tornou imperativo para aqueles intelectuais
brasileiros que se autopercebiam como herdeiros e partícipes de certa
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tradição cultural, alçada a patrimônio universal e que parecia seriamente
ameaçada.
Durante a terceira fase da Revista do Brasil, iniciou-se a 2a Guerra, os
Aliados sofreram duros revezes – entre os quais a ocupação da França
–, os norte-americanos foram forçados a abandonar a neutralidade
após Pear Harbor, o discurso pan-americanista ganhou força e o
governo brasileiro posicionou-se contra o Eixo, em janeiro de 1942.
Meses depois, em agosto, veio a declaração de guerra, o que colocou
no horizonte a realização de considerável esforço para responder às
necessidades impostas por tal participação, além de tornar cada vez
mais flagrantes as contradições entre a situação interna e o combate
em prol da democracia, que incluiu o envio de tropas à Europa em
1944. Foi também ao longo desses inquietantes anos que a política
social e cultural do regime de Getúlio Vargas ganhou contornos mais
nítidos, graças à ação do executivo, que podia atuar sem as peias que
o confronto de idéias, o debate e o respeito ao aparato legislativo e
jurídico impunham. A questão fundamental a ser enfrentada diz
respeito à forma como os responsáveis pela Revista do Brasil lidaram
com esses múltiplos desafios e dilemas, que valores e ideais defenderam,
tarefa nada simples, ainda mais quando se têm em vista os limites então
impostos à liberdade de expressão.
A seção e sua responsável
Inaugurada em julho de 1939, exatamente quando a revista entrou
no segundo ano de existência, a seção continuou a ser publicada até
o encerramento desta fase da Revista do Brasil, em dezembro de 1943.
Letras portuguesas foi a mais perene dentre as seções do seu gênero, com
quarenta e três ocorrências, ou seja, figurou em 78% dos números da
terceira fase, enquanto Letras francesas, Letras européias e Letras americanas
tiveram existência muito mais breve.
A seção inseria-se no esforço de incrementar o intercâmbio entre
escritores brasileiros e portugueses, perceptível não apenas no índice da
revista1, mas nas muitas declarações dos responsáveis :
O tão falado intercâmbio intelectual entre o Brasil e Portugal, por
motivos vários que não apreciaremos neste momento, continua
no domínio dos bons projetos, das aspirações dignas de aplauso e
incitamento. Em verdade, não existe ou só existe muito fracamente, de
maneira muito tênue, sem consistência e continuidade.
1

Na parte inicial, destinada aos artigos, colaboraram : Aquilino Ribeiro, Miguel
Torga,Vitorino Nemésio, Natércia Freire, José Régio, João Gaspar Simões, Alberto
de Serpa, Jaime Cortesão, além do simbolista João Barreira, Conde d’Aurora [José
de Sá Pereira Coutinho], Rachel Bastos, Nuno Simões, José Osório de Oliveira e
Manuel Anselmo. Como se vê, autores e críticos bastante diversos.

240

ESCRITORES PORTUGUESES NA REVISTA DO BRASIL (1938-1943)

Feito o diagnóstico – pouco animador, diga-se de passagem,
– esclareciam-se as medidas concretas colocadas em prática pelos
editores :
A Revista do Brasil, na sua fase atual, tem procurado ser, quanto possível,
um órgão de aproximação cultural e literária, facilitando ao público
brasileiro o conhecimento de alguns dos valores intelectuais de
Portugal mais representativos, sobretudo das modernas gerações. Em
todos os números, dois ou três escritores lusos figuram ao lado dos
colaboradores nacionais, e muitos têm firmado dos melhores ensaios
e estudos críticos aqui aparecidos. Os novos em Portugal são acima de
tudo críticos... Além disso, mantém esta revista uma seção permanente
de registro e análise dos livros portugueses que lhe são presentes, todos
ou quase todos, manda a justiça que se proclame, pela infatigável
gentileza do Sr. António Amorim, agente discreto mas dedicadíssimo
do desejado intercambio2.

Letras portuguesas esteve sob a responsabilidade da crítica, ensaísta,
pesquisadora, tradutora e escritora Lúcia Miguel Pereira (1901-1959),
cujas notas biográficas, sempre muito concisas, referem-se à formação
no Colégio Notre Dame de Sion e à militância católica no final dos
anos 1920. A carreira no mundo das letras iniciou-se justamente
nesse momento, com colaborações para a imprensa, atividade à qual
se dedicou por toda a vida. Escreveu para importantes periódicos
cariocas – A Ordem, Boletim de Ariel, Gazeta de Notícias, Lanterna Verde,
terceira fase da Revista do Brasil, Correio da Manhã, Literatura – e para
o prestigioso Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo. A
produção crítica, que exerceu significativa influência no seu tempo,
lhe valeu a admiração e o respeito de nomes destacados3. Em 1936,
recebeu o Prêmio da Sociedade Felipe d’Oliveira pelo seu arguto
ensaio sobre a vida e a obra de Machado de Assis. Em 1952, publicou A
vida de Gonçalves Dias e, dois anos antes, História da literatura brasileira :
prosa de ficção (1870-1920).
2

3

Literatura portuguesa. Seção Notas e comentários. Revista do Brasil, v. 3, n. 22, abr.
1940, p. 76-77. António de Sousa Amorim, referido por Tarquínio, exilou-se no
Brasil em novembro de 1926 e esteve entre os fundadores da Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, juntamente com Eugénio Martins, diretor do jornal oposicionista Portugal Republicano, no qual Amorim também colaborou, e do Centro
Republicano Dr. Afonso Costa. Foi amigo muito próximo de republicanos exilados
e um correspondente assíduo de Sarmento Pimentel, que fixou residência em São
Paulo.Ver : Paulo, 1995. Agradeço a colaboração do Prof. Dr. Fernando Catroga e da
Profa. Dra. Heloisa Paulo, que permitiram identificar o “ agente discreto ” da seção.
Veja-se, por exemplo, os comentários suscitados pela resenha de Aleijadinho, obra
de Mário de Andrade. O poeta escreveu ao amigo Murilo Miranda : “ Gostei da
Lúcia, como ela está com uma firmeza de escritura bem macha, não? ”, observação
que, por sua vez, bem indica o quanto o mundo literário continuava um domínio
masculino. Andrade, 1981, p. 22, carta datada de 2-8-1935.
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O primeiro romance, Maria Luíza (1933), foi referido pela autora
como resultado de uma “ [...] aventura a que muito me animaram
alguns bons amigos, entre os quais Manuel Bandeira e Augusto
Frederico Schmidt ” (Senna, 1996 :14-15)4, o último responsável pelo
lançamento da estreante pelo selo da Livraria e Editora Schmidt, pólo
de aglutinação do círculo católico nos anos 1930, do qual participava
Afonso Arinos, Manuel Bandeira, Sobral Pinto, Jayme Ovalle e Alceu
Amoroso Lima. Depois vieram Em surdina (1933), Amanhecer (1938) e o
seu romance mais famoso, Cabra-cega (1954). A escritora aventurou-se,
ainda, na literatura infantil, com Fada menina (1939), premiada pelo
Ministério da Educação, A floresta mágica, Maria e seus bonecos e A filha
do Rio Verde, todas de 1943, e assinou diversas traduções.
A estréia de Letras portuguesas foi anunciada de forma bastante
lacônica em Notas e comentários5, tendo cabido à própria responsável
explicitar os seus objetivos
[...] ao incorporar ao seu sumário uma crítica mensal de literatura
portuguesa, teve a Revista do Brasil o objetivo principal de divulgar
entre nós as obras publicadas além-Atlântico, com um critério talvez
mais de informação do que de análise [...]
(Pereira, nov. 1939 : 74)

Note-se, contudo, que as recensões de Lúcia nunca se limitaram
a dar a conhecer novos títulos, antes se particularizavam pela crítica
e debate de idéias, com frequentes alusões aos dilemas do presente,
marcado pela presença de regimes de cunho autoritário, que cerceavam
a atividade intelectual, e pela eminência de uma nova guerra, que se
tornou realidade em setembro de 1939.
Autores e obras
Letras portuguesas ocupava, em média, três páginas da revista,
dedicadas ao exame de um ou mais títulos, que não se restringiam à
criação literária, ainda que esta tivesse peso significativo no conjunto.
Assim, ao lado de romances, poesias, novelas, contos e textos de viés
autobiográfico, alinhavam-se ensaios, inquéritos, estudos de crítica e
4

5

Lúcia Miguel Pereira é a única mulher que integra o rol de entrevistados por
Senna. Para detalhes acerca do significado de sua produção, consultar os dados
biobibliográficos constantes na nota da editora, in : Pereira, 1988, p. 11-14.
“ Letras portuguesas chama-se a seção que aqui manterá a sra. Lúcia Miguel Pereira,
a começar deste número ”. Notas e comentários. Revista do Brasil, v. 2, n. 13, p.
101, jul. 1939. A seção Notas e comentários, por sua vez, compunha-se de textos não
assinados, no mais das vezes curtos e nos quais se destacavam artigos e colaboradores; anunciavam-se contribuições futuras; procediam-se retificações; noticiavamse o surgimento e/ou reaparecimento de seções. Objetivava-se, portanto, chamar a
atenção do leitor para aspectos considerados relevantes e que não deveriam passar
despercebidos àqueles que folheavam suas páginas.
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história literária, estudos de cunho mais sociológico, sobre costumes de
determinadas regiões portuguesas ou acerca do processo de imigração.
Esse amplo espectro de temáticas compreendia tanto a História
breve da literatura brasileira (1939), escrita por José Osório de Oliveira6,
quanto o trabalho do inglês Charles David Ley, residente na península e
colaborador de Seara Nova, que escreveu Escritores e paisagens de Portugal
(1942), o que mostra a flexibilidade do critério de escolha, que não
necessariamente se fechava em questões e autores portugueses. Estudos
eruditos a respeito da poesia da Marquesa de Alorna, de Hernani
Cidade, o consagrado às cartas de Madame de Sévigné, de Vitorino
Nemésio, ou a reflexão de Fidelino de Figueiredo sobre As duas
Espanhas, por sua vez, remetiam à produção gestada na universidade. A
Tabela n°. 1 apresenta o rol completo das obras resenhadas, na ordem
em que figuraram na seção, o que permite avaliar a sua diversidade.
É de se lamentar que, muitas vezes, Lúcia Miguel Pereira não
tenha tido o cuidado de informar o local de publicação e a editora
dos livros, elementos importantes para a análise das suas escolhas e
que nem sempre podem ser obtidos nas histórias literárias e/ou
dicionários biobliográficos. Sob esse aspecto, note-se que pelo menos
sete obras foram impressas no Brasil fato que, ainda uma vez, remete
para amplitude das escolhas.
No que tange à autoria, as Tabelas n°. 1 e n°. 2 indicam que não
era menor o grau de heterogeneidade da seção. Ao lado de Antero de
Quental, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, escritores já clássicos,
estavam figuras que gozavam de destaque no cenário da época – José
Régio, João Gaspar Simões, Miguel Torga, Manuel Teixeira-Gomes,
Alves Redol, Adolfo Casais Monteiro –, estreantes, como João Araujo
Corrêa com o seu Sem método (1938) e, ainda, outros que não chegaram
a ocupar lugar destacado no cânone, como Alexandre Malheiro, que
teve resenhado Um homem de cinqüenta anos (1939).
Apesar das muitas diferenças que podem ser apontadas em termos
estéticos e temáticos, chama atenção o fato de muitos dos nomes
citados se terem distinguido pela oposição ao regime de Salazar. É bom
recordar que António Amorim, ele mesmo um exilado do regime, foi
saudado pela direção do periódico como o grande incentivador da
seção, conforme já se destacou. Não parece demais supor que tivesse
sido próximo do diretor da publicação, Otávio Tarquínio, e de Lúcia
Miguel, que se tornou esposa deste em 1940, quando já respondia pela
seção Letras portuguesas.
É fato que os livros comentados dependiam das trocas com a Europa,
6

José Osório foi o secretário da redação da revista luso-brasileira Atlântico, cujo
número inaugural data de maio de 1942. A publicação era um empreendimento
conjunto do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado por Getúlio
Vargas e então dirigido por Lourival Fontes, e do Secretariado da Propaganda
Nacional, sob a batuta de António Ferro.
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que se tornavam cada vez mais difíceis à medida que se adentrava
nos anos 1940 – tanto que, em março deste ano, Notas e informações
registrou : “ Deixa de aparecer este mês a seção Letras portuguesas, de
Lúcia Miguel Pereira, por haver faltado à autora livro para criticar ”7.
Cabe perguntar se esta falta deve ser entendida apenas no seu sentido
literal ou se a ausência dizia respeito a obras com o perfil desejado ou
considerado adequado para a revista, uma vez que a seleção de Lúcia
estive longe de ser aleatória.
Em 1942, a escritora apresentou um balanço de suas atividades :
Há perto de três anos, venho procurando, nesta seção, seguir o
movimento literário de Portugal, manter contato com os intelectuais
portugueses, pôr o público brasileiro, tanto quanto possível ao par do
que se escreve no país que nos transmitiu a sua língua e a sua cultura.
Creio que foi Taine quem, na sua História da literatura inglesa, comparou
a literatura a uma ponte unindo os diferentes povos – ponte que
nenhum bombardeio pode destruir. Nenhum? Hoje, com a deficiência
de comunicações, que á ainda o menor dos males causados pela
barbárie moderna, vai sendo difícil continuar esta pequena tentativa de
aproximação. Certo, não perderemos o convívio com os clássicos, dos
escritores mortos, cujos livros se encontram à venda entre nós, e isso
é muito, representa a melhor parte da cultura de Portugal. Mas o que
agora se escreve chega-nos irregular e escassamente. Ficaremos sem
saber como reagem os lusos à tragédia que se abate sobre o mundo,
sem saber que caminhos percorrem nesta hora tremenda a inteligência
portuguesa? No momento em que todos os que pensam deveriam
poder unir-se para encontrar razões de viver e trabalhar, estaremos
privados da palavra de Portugal? Esperemos que não, e que, apesar de
tudo, ainda possamos ter notícias de lá, ainda possamos ter a ilusão de
que o espírito se comunica a despeito das distâncias. De que a matéria
não reina sozinha na terra desvairada.
(Pereira, mar. 1942 :45)

Merece atenção o tom de desabafo, datado de março de 1942,
momento em que a guerra deixara de ser européia para se transformar
num conflito mundial, cujo resultado era, naquele momento, bastante
incerto.
Uma crítica militante
Lúcia Miguel, a exemplo do que ocorria no restante da revista,
sempre fez questão de expressar o seu repúdio a qualquer forma de
governo que cerceasse a liberdade de pensamento, criação e crítica,
o que incluía não apenas Alemanha e Itália, mas também Portugal,
Espanha e o próprio Brasil. A articulista não perdia a oportunidade
7

Seção Notas e comentários. Revista do Brasil, v. 3, n°. 21, mar. 1940, p. 73.
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de reafirmar a crença no indivíduo8 e de condenar o predomínio do
social que, “ em épocas como a nossa, chega a ser tirania, abafando a
vida pessoal, tornando-a quase impossível ” (Pereira, jul. 1941 :75).
A crítica explicita ao regime de Salazar foi feita pelos próprios
escritores portugueses, presentes nas páginas da Revista do Brasil destinadas
aos artigos. Alertavam para os efeitos negativos do gigantismo do Estado
e para os males que a tirania acarretava para o nível moral e intelectual
dos povos. Segundo o testemunho do escritor Antônio Prudente,
Pois que os homens de atitude viril são imolados; após um período,
longo ou breve, de resistência, chega o momento em que começam
todos a simular. De começo, o íntimo, ao menos, não dobra. Mas o
gesto, dissociado do pensamento, perde todo o valor [...]. Ora se o
caráter é a harmonia entre o pensamento e a ação, é evidente que
uma sociedade em que aquela monstruosidade se torna regra, é
sociedade cujo caráter está em crise. Mas a tirania espera mais : espera
que à uniformização e mecanização do gesto se siga, por abandono, a
mecanização e degradação do pensamento. Ao relaxamento do caráter
pode seguir-se, com efeito, a queda repousante da inteligência. Tal é, no
domínio do espírito, o preço do despotismo.
(Prudente, maio 1941 :32, grifo no original)9

E certamente por isso outro português, José Bacelar, incluiu
entre seus aforismos : “ Realmente, quando se vive numa época de
facciosismos, a única maneira talvez de ter ainda um pouco de liberdade
– é colocar-se invariavelmente do lado da oposição! ”, (Bacelar, abr.
1939, p. 58).
Adolfo Casais Monteiro, autor que teve três de suas obras resenhadas
em Letras portuguesas, foi mais específico ao tratar da decadência da
produção teatral portuguesa e asseverar que “ [...] o escritor que pense
em escrever para o teatro encontrar-se antes de mais nada com as
dificuldades resultantes de ele saber que não está livre de escolher os
8

9

“ Muitas vezes, quando, diante de um contemporâneo, temos a impressão de que
o autor vale mais do que a obra, refreamos esse juízo dizendo de nós para nós que
é fruto da amizade, ou da simpatia, que sobreestimamos a pessoa, porque, afinal, a
obra é uma segura pedra de toque. E, entretanto, a história literária está cheia de
exemplos dessa ordem, que atestam o valor, a força de personalidades cujos livros já
não temos a coragem de ler. Dentre os poucos autores que, em cada época, sobrevivem, um bom número o consegue muito menos pelo que escreveu do que pelo
que foi. E ainda há quem negue o valor do indivíduo... ”. Pereira, ago. 1941, p. 76.
E o autor prosseguia :“ Convêm os homens sólidos em que é útil limitar o conhecer em
nome do fazer, subordinar os vôos do espírito, às necessidades da ação. Mas há uma
dificuldade : assim como toda a prática não fecundada por uma teoria se esteriliza,
toda a ação não alimentada de labor espiritual se fecha : donde concluiremos que
encurtar os horizontes do espírito e a sua desinteressada atividade é, no fim de contas
enclausurar a própria ação. O preço da vida é como o do fogo : só cresce, ardendo e
comunicando-se ”, p. 33, grifos no original.Texto datado de Portugal, junho de 1939.
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assuntos ”. E se não descurava da questão da concorrência do cinema,
do afastamento das novas gerações, dos interesses das companhias, dos
preços dos ingressos, deixava claro o ponto central :
[...] não se deve supor que estejamos perante uma crise de criação, como
ainda há bem pouco nos mostrou a publicação, na Revista de Portugal,
desse admirável mistério de José Régio, Jacob e o anjo. E a publicação
da peça de Alfredo Cortez, Batom, não é sinal de que o gênero em
que predomina a crítica de costumes nos pode dar obras capazes de
interessar qualquer público sério? Mas quem, em Portugal, se atreverá a
levar à cena a peça de José Régio? E Batom, do autor católico Alfredo
Cortez, não permitiram as entidades competentes fosse representada...
Será isto animador para aqueles que se sintam tentados a escrever para o
teatro? Será, com este conjunto de peias que de todos os lados estorvam
o caminho ao artista, de esperar que o teatro português saia do atoleiro
em que se encontra? Creio que não vale a pena responder.
(Monteiro, jul. 1940 : 3 e 5, respectivamente, grifo no original).

Desesperança em relação ao presente, falta de confiança no futuro :
esse o clima reinante entre os que não se deixavam contagiar pelo
entusiasmo dos construtores da nova ordem.
É certo que o contexto era pouco favorável à defesa da democracia e
dos direitos individuais, o que garantia à revista de Otávio Tarquínio um
espaço bastante especial no cenário da imprensa brasileira. Sobretudo a
partir da queda da França em junho de 1940, país que exercia enorme
influência sobre a intelectualidade brasileira, as páginas da Revista do
Brasil foram tomadas por avaliações pessimistas. O quadro traçado por
Lúcia Miguel Pereira em Letras portuguesas é revelador de um estado de
ânimo, marcado pelo repúdio ao alemão agressor e grande compaixão
em relação à França invadida :
Não foi sem melancolia que, nesta hora de dor para a França e para
o mundo, abri a conferência do Sr. José Osório de Oliveira. Falar
da cultura francesa é tocar na ferida que sangra no fundo de nossas
almas; é revolver o sofrimento avivando a chama do amor por essa
grande e pobre nação crucificada pela derrota, pela humilhação, pelos
erros de seus filhos. Diminuída, manietada, sufocada, como poderá a
França continuar a ser como que o centro de gravidade do mundo, o
ponto em que se encontravam e se fundiam todas as idéias e todas as
doutrinas? E como poderemos pensar e viver sem a clara luz, serena e
límpida, que não ofuscava nem falhava?
(Pereira, ago. 1940 : 75)

Tramas e personagens permitam que refletisse sobre as agruras do
cotidiano, como aconteceu a propósito do romance de João Gaspar
Simões, Amigos sinceros :
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Afinal, toda esta monstruosa catástrofe a que vamos assistindo não é em
grande parte o resultado de idéias e doutrinas que se querem impor
aos homens, de concepções intelectuais a abafarem a vida normal e
sadia? Um logicismo amoral e feroz pretende classificar as nações e os
indivíduos segundo a cor da pele e a estrutura óssea, de acordo com
teorias científicas que amanhã serão certamente destruídas : pretende
organizar a sociedade em quadros artificialmente traçados, fazendo
tabula rasa dos mais profundos instintos e sentimentos, negando séculos
de uma cultura nestes baseada.
(Pereira, jan. 1942 :78)

A titular de Letras portuguesas não hesitou em contradizer leituras
simplistas, como as de Augusto da Costa, que identificavam catolicismo
e latinidade de forma estreita, a ponto de considerar ocidental apenas as
nações mediterrâneas, com exclusão da Inglaterra e Alemanha, postura
que foi duramente atacada pela resenhista, que fez questão de apontar a
filiação do autor à corrente dos católicos direitistas franceses de Henri
Massis e apontar os enganos derivados da sobreposição entre cultura
e raça, aspecto que depreendeu das posturas assumidas no decorrer do
texto (Pereira, fev. 1940 :75) 10.
Preocupações morais e éticas guiavam sua percepção e a avaliação das
obras. O amoralismo, entendido como postura que tudo compreende,
não condena e é incapaz de surpreender-se, era caracterizado como
“ a grande tentação, o grande pecado da inteligência entregue a si
mesma, reduzindo a vida a jogos de raciocínio, esvaziando-a de seu
sentido ” (Pereira, 1941 :70). Ainda que Lúcia reconhecesse que “ a
arte não tem que provar, nem que julgar, nem que defender coisa
alguma ”, lembrava que “ por sua própria natureza, por ser uma busca
das razões que temos para viver, para esperar ou desesperar, [a arte] tem
que revelar uma posição em face da vida ”, o que implica questões de
cunho ético. Nesse registro, “ a verdade e a mentira não lhe podem ser
[para o escritor] como inexistentes, já que da dúvida sobre elas provém
sobretudo aquela inquietação que deve revelar ” (Pereira, dez. 1941 :74).
A leitura das tabelas revela que ela resenhou escritores que também
figuravam como colaboradores – Adolfo Casais Monteiro, Alberto
de Serpa, João de Castro Osório, João Gaspar Simões, José Osório
de Oliveira, José Régio, Hernâni Cidade, Manoel Anselmo, Manoel
Teixeira Gomes, Miguel Torga, Nuno Simões, Vitorino Nemésio –
além de trabalhos de Fidelino de Figueiredo, Sidônio Muralha, Alves
Redol, José Loureiro Botas, António Boto, enfim, nomes dos mais
representativos, muitos dos quais sentiram o peso da ditadura salazarista.
É de se destacar que a articulista não precisou fazer referências
explicitas ao Estado Novo português para deixar patente sua
condenação ao regime. Cumpre destacar que as opiniões expressas
10

A obra ficcional do autor também foi alvo de avaliação bastante crítica, conforme
se verifica em : Pereira, set. 1941, p. 76-77.
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por Lúcia em Letras portuguesas estavam em sintonia com o restante
da publicação, trincheira dos valores liberais, isso num momento em
que estes eram alvos de críticas acerbas. O exemplo da Revista do
Brasil alerta para as simplificações, ainda imperantes na produção
historiográficas, sobretudo quando se trata de analisar a imprensa no
primeiro Governo Vargas. Supõe-se que o ideal de controle expresso
na legislação que criou o DIP e perseguido pelo órgão na sua atuação
deparou-se com uma imprensa dócil. Assim, tudo se passa como se
todos os meios de comunicação, aí incluídos os impressos periódicos,
não fossem mais do que caixa de ressonância do poder. Seja pela
força da censura ou por cooptação, regada a favores de diferentes
ordens, a imprensa não teria feito mais do que reproduzir o discurso
dominante, daí o diminuto interesse em tomá-la como objeto de
pesquisa. A Revista do Brasil alerta para outras possibilidades e convida
a questionar se a publicação era uma exceção ou se outras publicações
também seguiram a mesma vereda.
Tabela n° 1 : Autores e obras de Letras portuguesas
DADOS SOBRE A OBRA RESENHADA

LOCALIZAÇÃO

CIDADE, Hernâni. Tendências do lirismo contemporâneo.
Lisboa : Portugália, 1939.*
SIMÕES, João Gaspar. Novos Temas. Lisboa : Inquérito, 1938.*
TEIXEIRA-GOMES, Manuel. Carnaval literário. Lisboa : Seara Nova, 1939.*
AMORIM, Guedes. Aldeia das águias. Lisboa : Editorial Minerva, 1939.
FIGUEIREDO, Fidelino. As duas Espanhas. Lisboa : Editora Europa, 1932.
Não foi localizada a edição de 1938, utilizada pela resenhista.
OLIVEIRA, José Osório de. História breve da literatura brasileira.
Lisboa : Editorial Inquérito, 1939.*
SÉVIGNÉ, Madame de. Cartas. Lisboa : Sá da Costa, Escolha, tradução,
prefácio e notas de Vitorino Nemésio.*
CARVALHO, A. de L. Os misteres de Guimarães.
MALHEIRO, Alexandre. Um homem de cinqüenta anos.
COSTA, Augusto da. Problemas do tempo presente.
Lisboa : Livraria Popular, 1939.*
CORRÊA, João de Araujo. Sem método. Régua : Imprensa do Douro, 1938.*
TORGA, Miguel (pseud.). A criação do mundo. Os dois primeiros dias –
O terceiro dia. Coimbra : Editora Autor, 1937 e 1938.*
SIMÕES, João Gaspar. Pântano. Lisboa : Editorial Inquérito, 1940.*
CORRÊA, João de Araújo Contos Bárbaros.
Régua : Imprensa do Douro, 1939.*
LISBOA, José Osório de Oliveira. Uma cultura francesa. Lisboa : [ ?] 1940.
CIDADE, Hernâni. Lições de cultura e literatura portuguesas.
Coimbra : [ ?] 1940, 2v.
SIMÕES, Nuno. Portugueses no mundo. Esboço para um estudo e notas
de uma campanha. Lisboa : [ ?]1940.
MONTEIRO, Adolfo Casais. Inquérito sobre o romance contemporâneo.
Lisboa : Editorial Inquérito, 1940.
ANSELMO. Manuel. Pecado original. Lisboa : Livraria Bertrand, 1940.*
LIMA, Henrique de Campos Ferreira. Casimiro de Abreu em Portugal.
São Paulo : Separata do Arquivo do Depto de Cultura de São Paulo, [ ?].
RODRIGUES, José Rodrigues. Cancioneiro do mar.
Lisboa : Of. Bertrand imp. , 1940.*

n° 13, p. 81-83, jul.1939
n° 14, p. 86-89, ago.1939
n° 15, p. 66-67, set.1939
n° 16, p. 80 -81, out.1939
n° 17, p. 74 -75, nov.1939
n° 18, p. 82 -84, dez.1939
n° 19, p. 51-53, jan.1040

n° 20, p. 74-75, fev.1940
n° 22, p. 66-67, abr.1940
n° 23, p. 69-70, maio.1940
n° 24, p. 76-77, jun.1940
n°25, p. 78-79, jul.1940
n° 26, p. 75-76, ago.1940
n° 27, p. 71-73, set.1940
n° 28, p. 71-72, out.1940
n° 29, p. 77-78, nov.1940
n° 30, p. 83-84, dez.1940
n° 31, p. 68-69, jan.1941
n°32, p. 71-73, fev.1941
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Tabela n° 2 : Letras portuguesas : autores resenhados

SERPA, Alberto de. Drama. Poemas da paz e da guerra.
[Porto ?] : Edições Presença, 1940*

TOTAL DE OBRAS
RESENHADAS
4
3

KIM, Tomás, Em cada dia se morre. Lisboa : Editora Autor, 1939.*
MULLER, Adolfo Simões. Capelas perfeitas.
Lisboa : Of. Gráfica Renascença, 1940.*
ARAÚJO, Arthur da Cunha, Perfil do conde da barca.
Porto : Edição do Autor, 1940.*

n° 33, p. 66-68, mar.1941

2
1

MAIA, Samuel. História maravilhosa de Dom Sebastião. Imperador do atlântico.
Lisboa, Livraria Bertrand, 1940.*
BABO, Carlos. São Pedro. O apóstolo eminente. Lisboa : Minerva, 1940.*
BOTAS, José Loureiro. Litoral a oeste. Lisboa : Portugália, 1940.*
CASTRO, Ferreira de. A Tempestade. Lisboa : Editorial Inquérito : 1941.
SIMÕES, João Gaspar. Unha Quebrada. Lisboa : Edições Casa do Livro, 1941.
FIGUEIREDO, Fidelino de. Últimas aventuras. Rio de Janeiro : A Noite, 1941.
ALORNA, Marquesa de. Poesias. Lisboa : Livraria Sá da Costa, 1941.
Seleção, prefácio e notas de Hernani Cidade.
COSTA, Augusto. As inocentes. Lisboa : Parceria Antonio Maira Pereira, 1941.
BOTO, António. As canções. 14ª ed. Nova ed. augm. e definitiva.
Lisboa : Livraria Bertrand, 1940.*
Cadernos de poesia – nº 1 Revista literária, editada em Lisboa,
de orientação eclética, com três séries, a primeira delas de 1940 a 1942.
Dirigida por Tomás Kim, José Blanc de Portugal e Ruy Cinatti.*

n° 34, p. 80-81, abr.1941
n° 36, p. 71-74, jun1941
n° 37, p. 75-76, jul.1941
n° 38, p. 76-78, ago.1941
n° 39, p. 76-77, set.1941
n° 40, p. 69-72, out.1941
n° 41, p. 76-80, nov.1941

MURALHA, Sidónio. Poemas. Lisboa [ ?], 1941*
NEVES, Leonel. Janela Aberta. Lisboa : Tip. Sousa Ferradeira, 1940.*

_________________. Amigos Sinceros. Lisboa : Livr. Francisco Franco, 1941.*
ANSELMO, Manuel. Caminhos e ansiedades da poesia portuguesa contemporânea.
Lisboa : Editora Cosmopolia, 1941.*
OSÓRIO, João de Castro. A tetralogia do príncipe imaginário.
Lisboa : Editorial Império, 1941.*
TORGA, Miguel, Montanhas. Coimbra : Editora Autor, 1941.*
A propósito do centenário de Antero de Quental
REDOL, Alves. Gaibéus. 2a Ed. Lisboa : s.n., 1941.*
FELIX, Adelaide. Cada qual com seu milagre. Lisboa : Ed. Argo, 1941.*
COSTA, Mota da Ciclone. Lisboa : [ ?], 1941.*
RÉGIO, José. Pequena história da moderna poesia portuguesa.
Lisboa : Editorial Inquérito, 1941.*
QUENTAL, Antero. Prosas escolhidas. Rio de Janeiro : Livros de Portugal, 1942.
Prefácio de Fidelino de Figueiredo.
______________. Sonetos Completos e Poemas Escolhidos.
Rio de Janeiro : Livros de Portugal, 1942. Prefácio de Manuel Bandeira.*
FIGUEIREDO, Fidelino. Antero. São Paulo : Coleção Departamento
de Cultura de SP, 1942, v. XXVII.*
CRESPO, Gonçalves. Obras completas. Rio de Janeiro : Livros de Portugal,
1942. Prefácio de Afrânio Peixoto.*
QUEIROZ, Eça ; ORTIGÃO, Ramalho. As farpas. Rio de Janeiro : Edições
Dois Mundos, 1943. Seleção e prefácio de Gilberto Freyre.*
LEY, Charles David. Escritores e paisagens de Portugal. Lisboa : Seara Nova, 1942.*

*

AUTORES
João Gaspar Simões
Fidelino de Figueiredo ; Hernâni Cidade
(Marquesa de Alorna, seleção, prefácio e notas)
Adolfo Casais Monteiro ; Augusto da Costa ; João de Araújo Corrêa ;
José Osório de Oliveira ; Manuel Anselmo ; Miguel Torga
A L de Carvalho ; Adelaide Félix ; Adolfo Simões Muller ;
Alberto de Serpa ; Alexandre Malheiro ; Alves Redol ;
Antero de Quental ;* Antonio Boto ; Artur da Cunha Araújo ;
Carlos Babo ; Charles David Ley ; Eça de Queiroz ;**
Ferreira de Castro ; Gonçalves Crespo ; Guedes Amorim ;
Henrique de Campos Ferreira Lima ; João Cabral do Nascimento ;
João de Castro Osório ; José Loureiro Botas ; José Régio ;
José Rodrigues ; Leonel Neves ; Manoel Teixeira Gomes ;
Mário Mota ; Mota da Costa ; Nuno Simões ; Ramalho Ortigão** ;
Samuel Maia ; Sindónio Muralha ; Tomás Kim ;Vitorino Nemésio
(Cartas de Madame de Sévigné, tradução, seleção e notas).

TOTAL
DE AUTORES
1
2
6
31

*

Duas seções foram dedicadas ao autor : uma por ocasião do seu centenário e outra
que analisou reedições de suas obras, prefaciadas por Fidelino de Figueiredo e Manoel Bandeira.
** Comentários sobre seleção de As farpas, de Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz,
prefaciada por Gilberto Freyre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

NASCIMENTO, João Cabral do. 33 Poesias. Lisboa : [ ?] 1941*

MOTA, Mário. Dom Alentejo. [ ?] : [ ?],1939.*
MONTEIRO, Adolpho Casais. De pés fincados na terra.
Lisboa : Editorial Inquérito, 1941.*
SIMÕES, João Gaspar. Elói. 2ª ed. rev.
Coimbra : Coimbra Editora, 1941. 1ª ed. 1932.*
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n°. 42, p. 73-75, dez.1941
n° 43, p. 76-78, jan.1942

n° 44, p. 72-74, fev.1942
n° 45, p .67-70, mar.1942
n° 46, p. 79-81, abr.1942
n° 47, p. 67-68, maio1942
n° 48, p. 80-81, jun.1942
n° 49, p. 83-84, jul.1942
n° 50, p. 69-71,ago.1942
n° 51, p. 75-78, set.1942
n° 52, p. 105-108, dez.1942

n° 53, p. 105-106, mar.1943
n° 54, p. 111-114, jun.1943
n° 55, p. 112-114, set.1943
n° 56, p. 105-107, dez.1943

Dados sobre a obra que não constam do original e foram obtidos em outras fontes.

ANDRADE, Mário de. Cartas a Murilo Miranda. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1981.
BACELAR, José. Aquário. Revista do Brasil, v. 2, n° 10, abr. 1939, p. 58,.
MONTEIRO, Adolfo Casais. Sobre o estado do teatro em Portugal. Revista do Brasil, v. 3,
n° 25, jul. 1940, p. 3 e 5.
PAULO, Heloísa. Os “ insubmissos da colônia ” : a recusa da imagem oficial do regime pela
oposição no Brasil (1928-1945). Penélope, 16, 1995, p. 9-24.
PEREIRA, Lúcia Miguel. As duas Espanhas. Fidelino de Figueiredo. Seção Letras
portuguesas. Revista do Brasil, v. 2, n° 17, nov. 1939 p. 74.
_____________________. Problemas do tempo presente. Augusto da Costa. Seção Letras
portuguesas. Revista do Brasil, v. 3, n° 20, fev. 1940, p. 75.
_____________________. Uma cultura francesa. José Osório de Oliveira. Letras portuguesas.
Revista do Brasil, v. 3, n° 26, ago.1940, p. 75.
_____________________. Últimas Aventuras. Fidelino de Figueiredo. Seção Letras
portuguesas. Revista do Brasil, v. 5, n. 37, jul. 1941, p. 75.
_____________________. Marquesa de Alorna. Seleção, prefácio e notas de Hernani
Cidade. Seção Letras portuguesas. Revista do Brasil, v. 5, ago. 1941, n° 38, p. 76.
_____________________. As inocentes. Seção Letras portuguesas. Revista do Brasil, v. 4,
n° 39, set. 1941, p. 76-77.
_____________________. As canções. António Boto. Seção Letras portuguesas. Revista do
Brasil, v. 4, n. 40, out. 1941, p. 70.
_____________________. Dois romances – Eloi e Amigos sinceros. João Gaspar Simões.
Seção Letras portuguesas. Revista do Brasil, v. 5, n° 43, jan. 1942, p. 78.
_____________________. A tetralogia do príncipe imaginário. João de Castro Osório. Seção
Letras portuguesas. Revista do Brasil, v. 5, n° 45, p. 67, mar. 1942.
_____________________. Prosa de ficção (1870 a 1920). São Paulo : EDUSP, 1988.
PRUDENTE, Antônio. Fragmentos de um caderno. Revista do Brasil, v. 3, n° 23, p. 32,
maio 1940.
SENNA, Homero de. República das letras. Entrevistas com 20 grandes escritores brasileiros.
3a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1996.
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MOSAICOS DE BRASIL E PORTUGAL :
LUGARES COMUNS DE IDENTIFICAÇÃO
E PERTENCIMENTO

II.5.

mosaïques du brésil et du portugal

:

lieux communs de l’identification et de l’appartenance

Marcia Regina Capelari Naxara

*

Tout au long des XIXe et XXe siècles, les questions identitaires
ont constitué un thème récurrent au Portugal et au Brésil. Elles ont pris des formes
diverses, dans des écrits historiques et littéraires comme le sentiment d’être en marge,
d’appartenir à une “ contiguïté civilisée ”, comme l’exprimait ponctuellement
Fernando Pessoa (1914), pour qui le Portugal était porteur d’un “ provincialisme
radical ” lorsqu’il cherchait à déterminer sa place dans le monde du début du XXe
siècle. Ces sentiments trouvent des correspondences dans la façon dont le Brésil
s’est regardé, tout au long de la même période, en tant que pays périphérique,
adjacent, nostalgique de ce lieu imaginaire da la civilisation, qui était l’Europe.
Je me propose donc d’explorer certains des lieux communs de la production de
ces sentiments, édités e réédités par le biais de textes portugais e brésiliens parus
à la fin du XIXe siècle et au cours des premières décennies du XXe siècle.
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Toda a literatura ibérica, e a nossa predominantemente, sofre dum
provincianismo radical. Extrapertencemos à Europa, somos uma
espécie de adjacência civilizada [...].
Em nós, nenhuma tem sido a influência do Brasil.
Fernando Pessoa, 1914

lugar da civilização. Pretendo explorar alguns dos lugares comuns de
produção desses sentimentos – que os editam e reeditam – em escritos
portugueses e brasileiros do final do século XIX e primeiras décadas
do século XX.
Embora as proporções físicas dos dois lugares/países que colocamos
lado a lado (não propriamente em comparação) sejam enormes, ambos,
como tantas outras nações, são constituídos por grandes diferenças
internas, qual um mosaico em que as diversidades se acomodam e são
acomodadas, num cadinho de gentes com características e costumes
próprios. A nação e a nacionalidade formam-se, portanto, a partir da
junção dessas diferenças, reconhecidas como tais, mas subsumidas a
um denominador comum de pertencimento, capaz de conformar uma
unidade política que recubra e sobrepuje suas diferenças.
Fernando Pessoa lança um olhar que é simultaneamente
retrospectivo e projetivo. Procura um Portugal que se perdeu em
algum lugar/momento do passado; vê o momento em que vive como
desesperançado, decadente, de uma decadência que vinha se processando
de longa data. Na percepção de Joel Serrão, vivida “ sempre ”, como
sentimento – exasperado e dilacerado – de uma “ saudade imensa
de um futuro melhor ” (Serrão, 1978 :7-9). Vê seu tempo, como de
“ nevoeiro ” para Portugal, momento propício para lançar luzes na
direção da possibilidade de “ regresso ”, num quadro mítico remetido
ao retorno de “ El-Rei D. Sebastião ”, que favorecesse a criação de
um novo, de um Quinto Império português (Pessoa, 1928/1934, apud
Serrão, 1978 :8) 1. Habitando um passado historicamente longínquo,
atravessa e é atravessado pela mudança de regime político da monarquia
para a república, proclamada em 1910. Para ele, o momento presente
é de desalento, a perspectiva de esperança futura possível estaria na
renovação e recriação do mito, que colocaria a nação novamente
em movimento, de forma que a memória e retomada do passado
constituísse a força impulsionadora do futuro.
No Brasil, diferentemente, a memória é lançada para um tempo
menos longo e a existência anterior é a colonial, a ser superada ou a ser
preservada, em alguns de seus elementos, como símbolo de autenticidade
e tempo/lugar de gestação da nação. Nação que se constituiu a partir
1

O sentimento de estar à margem, como se pertencendo a uma
“ adjacência civilizada ”, com que Fernando Pessoa procurou traduzir
o lugar de Portugal – portador de um provincianismo radical – no
início do século XX, guarda correspondência com as formas como se
pensou o Brasil, também visto como área periférica, menor, adjacente
e nostálgica do que se imaginava ser o outro lado do Atlântico –
*
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“ NEVOEIRO. Nem Rei nem lei, nem paz nem guerra // Define com perfil e ser // Este
fulgor baço da terra // Que é Portugal a entristecer — // Brilho sem luz e sem arder, //
Como o que o fogo-fátuo encerra. //// Ninguém sabe que coisa quere. // Ninguém conhece
que alma tem, // Nem o que é mal nem o que é bem. // (Que ânsia distante perto chora?)
// Tudo é incerto e derradeiro. // Tudo é disperso, nada é inteiro. // Ó Portugal, hoje és nevoeiro... // É a Hora! (Valete, Fratres) ”. Poema datado de 10-12-1928, publicado em
Mensagem, 1934. Na sequência Serrão indaga a emblemática questão que encerra
o poema “ É a hora! ”, afirmando : “ Era aquela em que o nevoeiro, que embaciava
Portugal, criava o quadro mítico propício ao regresso de ‘El-Rei D. Sebastião’, ou
seja, quando ‘se dará na alma da Nação o fenômeno imprevisível de onde nascerão
as Novas Descobertas, a Criação do Mundo Novo, o Quinto Império’ ”.
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da independência e em que o novo regime republicano, fundado no
final do século XIX (1889), apontava para a construção da nação futura
ou do futuro da nação. Não se coloca a perspectiva de retorno; mesmo
que a decadência ocidental se faça presente, a leitura da nação é sempre
projetiva, remetida a um futuro mítico a ser alcançado, quem sabe, num
tempo mítico também.
Se em Portugal o mito é recuperado ao passado, à história – na
grandeza que o Império Português já representara –, no Brasil ele é
lançado ao futuro – vislumbrado, em especial, no potencial de sua
natureza. Em ambos os casos, da leitura do passado pelo presente
resultam as perspectivas a se esperar ou a procurar concretizar com
relação ao futuro. O sentimento comum é o da ausência e incompletude,
sentimento difuso da “ falta’’, da “ carência ” – das forças do passado
no presente, num caso; das potências de futuro ainda não liberadas no
presente, de outro, sem que se saiba, no entanto, o que concretizaria a
nação ao lhe conferir efetiva existência no mundo.
Autores e épocas podem ser datados, mas a sua produção, em
geral, carrega o que vem antes e se prolonga para o que vem depois.
Pensando o largo período das últimas décadas do século XIX e
primeiras do século XX, talvez possamos aproximar não somente
Brasil e Portugal, mas também boa parte de seus intelectuais a outro
universo de sentimentos – àqueles em gestação na França, para melhor
pensar as questões relativas ao provincianismo e ao sentir-se em terra
provinciana, adjacente.
Aproximação com Paris (mais do que França), que pode ter
contribuído para a afirmação de Fernando Pessoa, ao imputar a Eça de
Queiroz ser provinciano e a Portugal portador de um “ provincianismo
radical ”. Pascale Casanova em A república mundial das letras demonstra
como “ o universo literário produz sua geografia e seus próprios
recortes ”; como Paris tornou-se “ capital do universo literário, a cidade
dotada do maior prestígio literário do mundo ”; um capital simbólico,
que traduzia cosmopolitismo e liberdade política – fez a Revolução,
derrubou a monarquia, declarou os direitos do homem (Casanova,
1999/2002 :40). Lugar onde os homens de letras descobriam a si mesmos
e à sua pátria, seu lugar de origem que, parece-me, frequentemente
avaliavam de forma extremamente ambivalente.
Em Fernando Pessoa verificamos que além de Portugal é a cultura
ibérica que está no cerne da sua preocupação. Nesse sentido, ao
comparar Portugal e Espanha, Pessoa afirma, em 1914, a existência de
uma cultura espanhola com grande desenvolvimento do que denomina
“ cultura secundária ”, pela participação da América, formando um
todo de produção cultural em língua espanhola. Por outro lado,
considera que o mesmo não teria acontecido na relação Portugal-Brasil,
de forma que não reconhece, em Portugal, qualquer “ influência do
Brasil ”. Afirma que Portugal havia criado algumas figuras-chefes, com
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relevo e projeção, mas não um meio culto de compartilhamento,2 que
se espraiasse para o conjunto dos povos de língua portuguesa, com
referência explícita ao Brasil. Retomo a epígrafe : “ Em nós, nenhuma
tem sido a influência do Brasil ”.
Ou seja, Portugal não havia alcançado expressividade como
lugar portador de uma literatura com dimensão universal, a não
ser pontualmente, por alguns destaques que ultrapassavam a linha
demarcada pela nacionalidade mais estrita. Daí a nostalgia de um futuro
espelhado no passado glorioso, ainda que a glória estivesse não somente
no campo da literatura; estava no da história – uma história pioneira,
detentora de grandes conquistas na formação do mundo moderno e
personagem privilegiado nas histórias contadas em verso.
Arnaldo Saraiva, embora preocupado com o desencadear do
modernismo em terras brasileiras e portuguesas, nos mostra o
distanciamento como característica das relações Brasil-Portugal e
Portugal-Brasil na passagem do século XIX para o XX. A ausência de
referências mútuas, ou mesmo, a existência de referências negativas. A
propósito, retoma as afirmações de Machado de Assis e de Fernando
Pessoa. Do primeiro, a de que “ não é ‘no campo da inteligência’ que se
cavarão as divisões entre Portugal e o Brasil (de uma crônica do Diário
do Rio de Janeiro de 22 de março de 1862) ”. De Fernando Pessoa,
“ quando disse que ‘urge que estreitemos inteligências’ entre os dois
povos (Obras em prosa, 1974 : 423) ” (Saraiva, 2004 :15). 3
Mas onde – em que lugar – o estreitamento das inteligências dos
dois povos de mesma língua se esboçava? Na língua francesa ou na
cosmopolita Paris? Na imaginação de muitos4? Entre os homens de letras
2

3

4

É interessante, a propósito, a distinção que Fernando Pessoa faz entre culto e erudito “ A diferença ente culto e erudito é que, quem é erudito torna-se erudito, e
quem é culto nasce culto. Nascitur, non fit é verdade do homem culto como do
poeta. Porque a cultura, mais do que uma mobilição do espírito, é uma atitude dele.
E essa atitude, quando se não nasce como [sic] ela, é escusado tentar adquiri-la. [...]
Homem culto é aquele que, de tudo a que assiste aumenta, não os seus conhecimentos, mas o seu estado de alma. O erudito lê e fica sabendo; quanto mais lê,
mais fica sabendo. O homem culto, em geral, quanto mais lê de menos fica certo.
A segurança e a confiança são atributos finais da erudição; como o cepticismo e
a hesitação apanágio extremo da cultura. [...] Julgarão que confundo culto com
inteligente. Seria um erro julgar tal coisa. Eu nunca confundo nada. O homem
inteligente é o que com facilidade tira conclusões do que lê ou vê; o homem culto
é o que, naturalmente, sente e não tira conclusões, ou as tira, conforme calha ao
seu feitio do momento.Vem tudo a propósito de chegar a dizer qual é a tragédia de
Portugal. É a de que, tendo vários eruditos, e muita gente inteligente, pouquíssima
gente temos que seja culta. ... ” (Pessoa, 1978, p.80 G-78 [dact]).
No Prefácio, Arnaldo Saraiva elabora um balanço dos estudos sobre as produções
literárias do Brasil e de Portugal, afirmando que pretende desfazer o equívoco que
comumente supõe “ que o modernismo brasileiro teorizou e praticou a separação
definitiva entre a cultura brasileira e a portuguesa, ou que os modernistas brasileiros
ignoraram a literatura portuguesa ” (Saraiva, 2004, p.15).
Há bibliografia significativa para o estudo das relações França/Brasil/Portugal.
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do Brasil verificava-se a mesma e semelhante nostalgia. Nostálgicos da
Paris em que muitos descobriam a sua nacionalidade de origem – não
somente os brasileiros, mas todos os que para lá eram, de alguma forma,
atraídos. Podemos ficar num exemplo próximo : “ O poeta brasileiro
Oswald de Andrade, “ do alto de um ateliê da praça Clichy – umbigo
do mundo –, descobriu maravilhado seu próprio país ”, escreve Paulo
Prado em 1924 ” (Cymerman & Fell, apud Casanova, 1999/2002 :50)5 ;
Casanova cita número significativo de exemplos do “ capital simbólico ”
que Paris representou pelas declarações de admiração de literatos de
várias partes do mundo (1999/2002 : 50-52) 6. A simbologia de Paris se
espraia por todo o ocidente e reforça a associação cidade e civilização e
a oposição cidade e província. Simbologia válida para a própria França,
como nos mostra Balzac, ao traçar o caminho de “ um grande homem
de província em Paris ”, nas Ilusões Perdidas (Balzac, 1842/1983).
Por outro lado, em que pesem as configurações próprias ao campo
literário e a autonomia pela universalização de seus lugares de origem,
assim como o da história, desenvolvem-se, ambos, a partir do recorte
nacional. Nem todos ganham autonomia para vôos mais amplos
e inter-nacionalizados. “ O fascínio por Paris na América Latina ”
alcançou ponto alto “ no final do século XIX ” – adentrando o XX – e
muitos dos que chegaram a Paris, lá proclamaram seus nacionalismos
políticos e inauguraram “ literaturas e artes nacionais ” (Casanova,
1999/2001 : 51 e 49). Lugar, portanto, de encontros significativos –
tanto para os que puderam conhecê-la como para os que a imaginaram,
ou a conheceram através da literatura, cultivando um sentimento de
nostalgia e desejo continuamente alimentado pelo ouvir dizer.
As histórias e histórias da literatura, ao se desenvolverem em estreito
vínculo com a formação das nações e nacionalidades, são adjetivadas e
vinculadas, de forma muito forte, aos seus locais de origem – as histórias
do/de... [Brasil, Portugal, França, Inglaterra,...], a literatura... [brasileira,
portuguesa, francesa, inglesa...]. Ao circunscrever o Brasil, é possível
constatar que o esforço de constituição de uma literatura e história
próprias, foi objetivo de boa parte de seus intelectuais no período,
prolongando-se e adentrando o século XX, quase como um eterno

5
6

Cito alguns deles : Carelli, Mario. [1993] Culturas Cruzadas. Intercâmbios culturais
entre França e Brasil. Trad. Nícia Adan Bonatti. Campinas : Papirus, 1994; Reis,
António; Lourenço, Eduardo; Freire, João; França, José-Augusto da; Seabra, José
Augusto; Cruz, Manuel Braga da; Carvalho, Paulo Acher de; Samuel, Paulo; Fernandes, Rogério. Revistas : Idéias e cultura (1900-1930). Apres. Zília Osório de
Castro. Intr. Luís Crespo de Andrade. Lisboa : Livros Horizonte, 2003; Rivas, Pierre.
[2004] Diálogos Interculturais. Trad. São Paulo : Hucitec, 2005; e Rivas, Pierre.
[1994] Encontro entre Literaturas : França-Portugal-Brasil. Trad. Durval Ártico e
Maria Letícia Guedes Alcoforado. São Paulo : Hucitec, 1995.
A nota para a citação remete para Cymerman, Claude e Fell, Claude. Histoire de la
littérature hispano-américane de 1940 à nos jours. Paris : Nathan, 1997, p.11.
Entre outros, podemos citar : o peruano César Vallejo; o polonês Adam Mickiewicz;
o húngaro Jkai, o norte-americano William Carlos Williams; o japonês Kafu Nagai.
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retomar de raízes fundadoras como forma de explicação da nação. A
tarefa de construção de uma língua e literatura próprias – verdadeira
missão – que viesse a amadurecer uma cultura autêntica, brasileira, que
não se confundisse, apesar de irmanada, com a antiga metrópole. O
escopo vislumbrado como horizonte era alcançar a civilização que,
em princípio, estava além-mar. Importava tornar-se culturalmente
independente e, simultaneamente, manter o vínculo com a mãe-pátria,
Portugal, liame de pertencimento ao mundo considerado civilizado.
Processo conflituoso num país de formação colonial, profundamente
carregado pela miscigenação, contendo na sua formação povos
considerados inferiores em termos do pensamento racial corrente.
Penso que podemos aproximar, sem caracterizar identidade, a
presença de um sentimento de ‘nostalgia’ de um futuro por vir, e,
também, um sentimento vinculado ao que falta, expresso na frase de
Joaquim Nabuco, “ O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação é
européia ” (1900/1984 :52), a indicar uma nostalgia pela ausência de
um pertencimento autêntico ao mundo civilizado, ou melhor, uma
“ ausência do mundo ”7. Retomo nas suas palavras :
A instabilidade a que me refiro, provém de que na América falta à
paisagem, à vida, ao horizonte, à arquitetura, a tudo o que nos cerca,
o fundo histórico, a perspectiva humana; que na Europa nos falta a
pátria, isto é, a forma em que cada um de nós foi vazado ao nascer. De
um lado do mar sente-se a ausência do mundo; de outro, a ausência
do país. O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação européia. As
paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas
argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia, uma volta da
estrada de Salermo a Amalfi, um pedaço do Cais do Sena à sombra
do velho Louvre. No meio do luxo dos teatros, da moda, da política,
somos sempre ‘squatters’, como se estivéssemos ainda derribando a
mata virgem.
(Nabuco, 1900/1984 :52)

Referência à Europa que não é, necessariamente, referência a
Portugal, uma vez que a origem portuguesa encontra avaliação na
posição de, pelo menos, um dos ‘males de origem’ a explicar os outros
tantos males do Brasil – como é possível perceber, por exemplo,
nos escritos de Manoel Bomfim (1905), e mais adiante, na avaliação
de Sérgio Buarque de Holanda (1936/1982), já nos anos 1930.8
7
8

A propósito, ver Naxara (2001/2009).
Em O charme da ciência e a sedução da objetividade, Stella Bresciani (2005/2007) coloca em diálogo quatro dos grandes intérpretes dos anos 1930 – Sérgio Buarque de
Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Oliveira Vianna –, que deram sequência
à “ tradição ” ensaística sobre o país na busca de sua definição, num exercício de
procura contínua de remontar às origens coloniais para explicação do tempo presente.
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E a referência civilizacional européia encontra seu cerne em Paris –
portadora de um élan que encantou gerações.
A questão central, portanto, é a da civilização – do sentimento
de pertencimento e aproximação ou de não pertencimento ou
distanciamento em relação a um ideal, a um conceito abrangente,
de difícil definição, mas, aparentemente muito palpável em sua falta.
Palpável e que fica por resolver, ainda que a mudança de regime – da
monarquia à república – possa ser tomada como símbolo de avanço
nessa direção, tanto no Brasil como em Portugal, sem o reconhecimento
de Fernando Pessoa para o caso português. Carência que permite a
adjetivação de uma literatura e de uma cultura provincianas, da parte de
Fernando Pessoa e de leituras das nações – Brasil e Portugal – realizadas
na contraposição do civilizado versus o não civilizado – diferentes
simbologias que contribuiriam para a aproximação ou afastamento
do modelo visualizado. Dentre os diferentes símbolos de civilização
ganha destaque o urbano, o citadino, tomado em seus significados de
contraposição ao campo e à natureza, como espaços não inteiramente
dominados pelo homem, lugares do atraso com relação ao brilho e
efervescência das cidades, de que Paris é a estrela maior. Afinal a vida
literária – da escrita – é urbana por excelência. Repertório imagético
frequentemente carregado de contradições,ambivalências e ambiguidades.
Parte desses sentimentos pode ser vinculada às formas como se
buscou elementos de autenticidade de Brasil e de Portugal, verdadeiros
mosaicos a somar a diversidade significativa entre seus numerosos
espaços. É recorrente no Brasil a referência ao contraste natureza/
civilização ou ao mundo que se aproxima da natureza ou dela se afasta.
Vários autores poderiam ser lembrados. Para acompanhar a proposta
do encontro que nos reúne, lembro que Eça de Queiroz, Graça Aranha
e Olavo Bilac9, compartilharam o espaço cosmopolita parisiense.
Paulo Prado nos dá notícia das reuniões que freqüentou em casa de
seu tio Eduardo, descrito pelo sobrinho, como “ intelectual refinado ”,
com residência fixa em Paris, onde fazia parte do
Célebre cenáculo de escritores portugueses e brasileiros, que residiam
ou circulavam freqüentemente pela França, e que era composto pelo
próprio Eça de Queiroz, por Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, pelo
Barão de Rio Branco, e ainda Magalhães de Azevedo, Olavo Bilac,
Graça Aranha, José Veríssimo, Domício da Gama e, esporadicamente,
por Joaquim Nabuco e Olavo Bilac [sic].
(Berriel, 1994 : 23)

As reuniões eram realizadas, nos anos 1880-90, tanto na casa de Eça
como na de Eduardo, duplo modelo, já que sua casa, na Rue de Rivoli194,
9

Dos três autores destaco obras relacionadas ao tema em questão : A cidade e as serras, de Eça de Queiroz (1901); Canaã, de Graça Aranha (1901/1981) e o volume
organizado por Antonio Dimas que, sob o título Vossa Insolência reúne crônicas de
Olavo Bilac (1996).
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inspirou o cenário do Palacete do 202 de A Cidade e as Serras e ele teria
sido modelo para o personagem Jacinto (Berriel, 1994)10 .
A contraposição natureza e civilização, sendo esta última fortemente
vinculada ao urbano, citadino, marca presença nos três autores, seja no
romance, seja na crônica. A natureza constitui elemento que remete,
de forma ambivalente, ao atraso, à posição marginal, capaz de fazer
do país uma região “ adjacente ” ao mundo civilizado, para retomar
a expressão inicial. Ambivalente porque oscila entre visões idílicas
de ambos os lados – natureza e civilização –, no que podem conter
de bom, idealizadamente bom e no que podem conter de perverso
– os lados claros e escuros, tanto da natureza como da civilização.
A prevalência de espaços que estão no intermédio entre natureza e
civilização remete para o atraso e para a situação de marginalidade
com relação ao mundo dito civilizado nos padrões ocidentais – para o
provinciano/provincianismo.
A afirmação com que Eça de Queiroz, no romance A cidade e
as serras, demarca a saída de Paris e o início da viagem de retorno a
Portugal me parece paradigmática : “ É muito grave, deixar a Europa ! ”
Atualiza e repõe o lugar ocupado por Paris como universal no
âmbito da cultura ocidental. Deixar Paris é deixar o centro simbólico
de vida cultural e deixar a Europa significa o retorno à província
portuguesa, com a atribuição de lugar adjacente a Portugal, pouco
europeu, que aproxima as duas percepções : de Eça e de Pessoa.
Em ocasião anterior tive a oportunidade de chamar a atenção para
a singularidade atribuída à palavra ‘cidade’/Paris e o plural de ‘serras’/
serras de Portugal (Naxara, 2004). Atenção justamente no sentido de
que Eça teria se aproximado a uma sensibilidade romântica no que
foi seu último romance, pela valorização extremamente positivada –
estereotipada mesmo – da natureza, em contraposição a uma leitura
também estereotipada e, mesmo, deslumbrada do mundo urbano
parisiense, na forma como oferecida à leitura em A cidade e as serras.
Acompanho também a avaliação que se faz, do ‘abandono’, da parte
de Eça, de uma visão pessimista de Portugal (a “ infame província ”)
que o havia acompanhado ao longo de sua vida e que foi largamente
registrada em seus romances (Reis, 1990) 11.
A contraposição do significado de Paris está nas serras, onde o
10
11

A respeito da repercussão da obra de Eça de Queiroz e das suas relações com o
Brasil ver Arnaldo Faro (1977).
O autor chama a atenção para que há “ de facto, um Eça que é, em Portugal, o
mais talentoso intérprete das doutrinas naturalistas; mas esse não é todo o Eça ”.
[p.120]. Há um Eça romântico que, ao final de sua produção, retoma posturas que
superam o realismo, sem significar a retomada das gerações românticas anteriores.
Aponta, nesse sentido, uma fala de Ega, personagem de Os Maias : “ E que somos
nós? — exclamou Ega. — Que temos sido nós desde o colégio, desde o exame de
Latim? Românticos : isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo
sentimento, e não pela razão... ” [p.151].
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personagem Jacintho de Thormes vai reencontrar suas raízes (símile
romântica por excelência) e, por sua vez, plantar raízes para o futuro –
em verdadeira comunhão com seu local de origem e, por consequência,
com o seu universo – o campo produtivo, em que o homem se põe em
equilíbrio e harmonia com a natureza.
Em crônica publicada na Gazeta de Notícias (1900) quando da morte
de Eça, Bilac também afirma essa mudança, contando que quando o
conheceu, em 1890, Eça “ não só varrera da sua toilette os requintes
que escandalizavam a gente pacata como varrera de seu estilo os
galicismos que escandalizaram Herculano ”, lembrando que a “ Pátria
já não era então para ele ‘uma vasta choldra organizada em paz’,
povoada só de Basílios peraltas,... era o sacrário em que se guardavam
as tradições da raça e da religião e, principalmente, onde se guardava
esta fina e adorada relíquia – a doce língua de Bernardim Ribeiro ”.
Pátria que necessitava cuidados e, naquele momento, inspirava
piedade, pela “ decadência moral ”; pátria que havia sido “ devorada ”
pela “ politicagem asinina e pelo amor imoderado do dinheiro ”
(Bilac, 1900/1996 : 67-69).
Eça de Queiroz coloca em cena o contraste da cidade cosmopolita
e do campo bucólico em seus extremos. No Brasil, Graça Aranha
acompanha o recém chegado imigrante Milkau no conhecimento
da nova terra que irá habitar e ao traçar o seu caminho, coloca o
leitor diante do contraste entre cidade e campo, pela percepção
das habitações que vê pelo caminho, em geral da “ raça dos antigos
escravos ”, “ batidos pela invasão dos brancos ” e vivendo à margem
das “ cidades, para eles estrangeiras e proibidas ” (Aranha, 1902/1981 :
35-36) – quase um confronto entre passado, presente e expectativa
de futuro. Olavo Bilac, por sua vez, entre as suas inúmeras crônicas,
muito bem focadas nas questões de seu tempo, aborda o contraste
civilização/natureza em referência a Petrópolis, apontada como lugar
ideal, na relação com o litoral insalubre, mas enfatiza a possibilidade de
aproximação da natureza sem com ela se confundir – Petrópolis é vista
como um pedaço de vida civilizada “ encaixada na moldura rústica
da natureza primitiva ”; natureza que pode ser apreciada da janela, do
conforto de uma sala com seus livros, tapetes e copos de cristal (Bilac,
1897/1996 : 217-218) 12. Essa contraposição cidade/campo aproxima o
Brasil da natureza, de uma terra ainda por ser civilizada ou se civilizar,
ou seja projetada para o futuro.
Contribuía para a projeção, também, da existência de dois ou mais
brasis. Um, das elites, civilizado ou, pelo menos, a caminho de; outros,
da natureza e do povo (não podemos esquecer as questões raciais
vinculadas à formação mestiça do povo brasileiro) próximos do atraso.
12

É interessante notar que Bilac (1996), reserva várias de suas crônicas para apontar
as reformas urbanas e as medidas sanitárias que eram correntes no Rio de Janeiro
nesse período de final do século XIX e início do XX.
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O fascínio por Paris faz parte do sentimento de sentir-se estrangeiro
em terras brasileiras, do sentimento de nostalgia do que se considera
seja a civilização.
A representação forte e básica no Brasil é, portanto, a da projeção
sempre potencial e futura, a eterna e (im) possível busca da aproximação
ao projeto imaginado, insistentemente retomado, e a identidade
que nunca alcança existência real, porque é futura, recorrentemente
projetada e recorrentemente deslocada para um futuro mais ou menos
longínquo. Em Portugal, ou melhor, na perspectiva de Fernando
Pessoa, a projeção remete para o passado, um passado de glória que
se pensa possível retomar no futuro, este também de sonho e desejo e,
portanto, também indefinido.
Brasil e Portugal compartilham, portanto, o sentir-se à margem
do que seria um mundo verdadeiramente civilizado. Retomando a
expressão de Pessoa, vêem-se como adjacentes, como quem está no
entorno de algo grandioso. Um não reconhecimento ou deixar de
lado, talvez, pela recusa e superação do passado – ou de parte dele
– de um lado; e pelo sonho de recuperação de um passado glorioso
de outro. Não só aparentemente, há sonhos inconciliáveis que se
colocam no pensar as questões identitárias, trabalhadas por ambos os
lados numa verdadeira batalha de memórias e esquecimentos.
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II.6. EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS : O PASSADO
E O FUTURO DA ESCRITA DA HISTóRIA
LUSO-BRASILEIRA NAS CARTAS E OBRAS
DE JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO
E DE AFONSO DE ESCRAGNOLLE TAUNAY
expériences et expectatives : le passé et l’avenir de l’écriture
de l’histoire luso-brésilienne dans les lettres et les Œuvres
de joão lúcio de azevedo et d’afonso d’escragnolle taunaY
Karina Anhezini

*

Le regard des historiens João Lúcio de Azevedo (1855-1933)
et Afonso de Escragnolle Taunay (1876-1958) s’est croisé par l’entremise de João
Capistrano de Abreu (1853-1927) et d’Alberto do Rego Rangel (1871-1945). Ces
échanges épistolaires présentent une vision de l’histoire tributaire des questions
de l’époque (les premières décennies du XXe siècle) et des discussions sur le
métier d’historien. Le choix des thèmes et des méthodes commentés dans ces
lettres interrogeait le passé du Portugal et du Brésil. Il nous aide à comprendre
les expériences et les espoirs de ces intellectuels. Il s’agit donc de présenter ces
échanges intellectuels pour mettre en valeur les influences qu’ils ont exercées sur
la vie publique. Nous travaillerons à partir d’un choix d’extraits choisis dans ces
échanges épistolaires.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Échanges épistolaires, historiographie, République
............................................................................

O regime moderno de historicidade impediu os historiadores
de buscarem os exemplos nas histórias escritas no passado, tal como
fizeram quando a história ainda era mestra da vida. No entanto, lições
foram ‘descobertas’, ou melhor, ‘inventadas ” a partir do futuro que
se almejava e projetava. Guiados pelo “ vir ” a “ ser ” e por métodos
científicos próprios da ciência histórica, homens que escolheram como
ofício a escrita da história tanto em Portugal quanto no Brasil das
primeiras décadas do século XX, tiveram o novo regime, a República,
como referência para seus recortes de temas e problemas.
*
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Este texto pretende apresentar a compreensão das trocas intelectuais
estabelecidas entre João Lúcio de Azevedo (1855-1933) e Afonso de
Escragnolle Taunay (1876-1958) buscando apontar as interferências
da vida pública desses letrados nas escolhas dos recortes dos passados
selecionados por eles para as suas obras. Os olhares desses historiadores
se cruzaram por meio da apresentação de João Capistrano de Abreu
(1853-1927) e Alberto do Rego Rangel (1871-1945). O intercâmbio
mediado por cartas mostra a construção de uma escrita da História
inquietada pelas questões do presente tanto do ofício do historiador
quanto do momento político daquelas primeiras décadas do século XX.
As escolhas de temas e de abordagem discutidas nas missivas e obras
trocadas por esses autores que se voltavam para o estudo do passado
brasileiro e português nos ajudam a compreender seus “ espaços de
experiência e horizontes de expectativas ” (Koselleck, 2006).
Afonso de Escragnolle Taunay foi um típico (Ferreira, 2002 : p. 123)1
historiador brasileiro por vocação (Glezer, 1976 : 234)2. Formou-se em
engenharia civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1900
e, ainda no ano anterior, após a morte do pai, Alfredo d’ Escragnolle
Taunay (1843-1899), mais conhecido pelo título de Visconde de
Taunay que lhe foi concedido pelo Imperador D. Pedro II em 1889, foi
trabalhar na Escola Politécnica de São Paulo. Casou-se em 1907, com
Sara de Souza Queiroz, e assim, inseriu-se em uma das tradicionais
famílias paulistas. Foi eleito sócio dos Institutos Históricos de São
Paulo e do Rio de Janeiro em 1911, nomeado para o cargo de diretor
do Museu Paulista em 1917 e em 1929 tornou-se imortal da Academia
Brasileira de Letras.
O encontro de Taunay com João Lúcio de Azevedo ocorreu na
década de 20 quando ele começou a divulgar o empreendimento de
pesquisa que o tornaria conhecido como o historiador das bandeiras
paulistas (Lapa, 1976). Em 1920, 1921 e 1923, Taunay publicou,
respectivamente, as obras : São Paulo nos primeiros anos, São Paulo no
século XVI (Taunay, 2003) e Piratininga (Taunay, 1923). Inaugurava
oficialmente com esta trilogia a já anunciada narrativa da “ conquista
do Brasil pelos brasileiros ” com as características que marcaram a sua
1

2

Antônio Celso Ferreira ressalta que o “ historiador típico dos institutos era o homem erudito, que transitava, com fluência, por diferentes domínios intelectuais ”.
O modelo idealizado era do “ homem público, pesquisador sério, escritor de múltiplas habilidades e, além de tudo, dotado de uma bela oratória. Entre os selecionados
das gerações mais novas, Afonso de Taunay parecia reunir todas essas qualidades, daí
ter sido tão insistentemente aclamado ”. Antônio Celso Ferreira, A epopéia bandeirante : letrados, instituições, invenção histórica (1870-1940), São Paulo : UNESP, 2002,
p. 123.
“ [...] historiadores por vocação. Estas pessoas, apesar de sua formação profissional
ter sido feita em outra área do conhecimento, dedicavam-se à história ”. Raquel
Glezer, O fazer e o saber na obra de José Honório Rodrigues : um modelo de análise historiográfica. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1976, p. 234.
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escrita a respeito do passado colonial brasileiro. Essas características
presentes em muitas passagens dos estudos publicados anteriormente
— tanto naqueles a respeito de Pedro Taques e frei Gaspar da Madre de
Deus quanto nos artigos que compuseram a obra Na era das bandeiras
— apareceram nessas três obras aperfeiçoadas e com o formato não
mais de um projeto para uma História dos costumes no Brasil, mas sim
efetivamente na forma de “ ensaios de reconstituição social ”3.
São Paulo nos primeiros anos foi dedicado ao “ Dr. Washington
Luís Pereira de Souza ”, eleito, naquele ano de 1920, presidente do
Estado de São Paulo pelo Partido Republicano Paulista (PRP) e em
1926, presidente da República, em agradecimento pela publicação
da documentação que norteou a feitura do livro. Taunay justificou o
estudo da seguinte maneira :
Muito tentadora a empresa, não só porque se refere a São Paulo, centro
de irradiação da conquista do Brasil pelos brasileiros, primeiro posto
avançado da civilização no interior do nosso país, como por oferecer
ao comentador o mais pitoresco terreno e até hoje virgem. Não
houve, com efeito, nas nossas letras históricas quem empreendesse uma
reconstituição no gênero da que procuramos ‘realizar : ressuscitando
grande cópia de fatos inteiramente inéditos, salvo quanto a este ou
aquele pormenor escasso, aqui e ali colhido, como o fez Azevedo
Marques’.
(Taunay, 2003)4

Encontram-se nessa obra muitos dos elementos fundadores da
escrita da história de Taunay (Anhenzini, 2009). Do ponto de vista
teórico, utilizou os rigores do método científico de Charles-Victor
Langlois (1863-1929) e Charles Seignobos (1854-1942)5 que ele havia
3

4
5

Esta definição aparece como subtítulo da obra São Paulo nos primeiros anos, mas está
presente na apresentação das duas outras obras : São Paulo no século XVI e Piratininga.
A primeira edição de São Paulo nos primeiros anos foi impressa na França : Tours :
Imprensa de E. Arrault et Cie, 1920.
“ A história científica alemã conta, na França, com dois “ tradutores ” principais : a Revue Historique e os manuais de metodologia da história, dos quais o mais
reconhecido e difundido foi o de Ch. Langlois e Ch. Seignobos, Introduction aux
études historiques, de 1898. Além desses “ tradutores ” havia também as universidades
e outras instituições de pesquisa, catalogação e edição de documentos. [...] Esse
manual definirá o espírito que anima a pesquisa histórica de então : o “ espírito
positivo ”, antimetafísico. [...] O desejo de constituir a história sob bases científicas,
positivas, expressa-se, portanto, na ênfase ao dado, ao evento, no cultivo à dúvida,
à observação, à erudição e na recusa dos modelos literários e metafísicos. Esse
manual, que formará gerações de historiadores, exprime com exatidão o ponto
de vista da “ história metódica ”, que dominou a produção histórica francesa de
1880 a 1945 ”. José Carlos Reis, A escola metódica, dita “ positivista ”. In : A História entre a Filosofia e a Ciência. 3ª ed. Belo Horizonte : Autêntica, 2004, p. 21-24.
A Revue Historique lançada por Gabriel Monod em 1876 vinculava-se à tradição
humanista renascentista e à erudição dos beneditinos de Saint-Maur, no entanto,
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apresentado em 1911 na conferência a respeito dos “ princípios gerais
da moderna crítica histórica ” (Taunay, 1914) que inaugurou o curso
de História Universal na Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São
Paulo no Monteiro de São Bento, pioneira tentativa de ascensão dos
estudos históricos ao nível universitário (Matos 1977 : 27). Nessa
ocasião, Taunay resumiu o livro dos autores franceses Introdução aos
estudos históricos. Quanto ao projeto temático da história que escreveria,
Taunay apresentou desde o seu ingresso no Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo (IHGSP), também ocorrido em 1911, que se
ocuparia da “ obra titânica da dilatação e da conquista do território ”
(Taunay, 1912 : p. 90) pelos paulistas com o objetivo de destacar em
seus trabalhos futuros que “ São Paulo nunca coube dentro de suas
fronteiras ” (Taunay, 1912 : p. 89). Além disso, com a publicação desses
livros, Taunay seguia definitivamente a orientação de João Capistrano
de Abreu (1853-1927) que em 1902 lhe deu a seguinte ordem : “ Se
você está em São Paulo e quer escrever história faça uma coisa : estude
as bandeiras ” (Taunay, 1939 :10).
Taunay tinha em mãos os tão sonhados “ fatos inéditos ” para
“ ressuscitar ” a respeito da cidade que representava o “ centro de
irradiação ” das entradas pelo sertão. Realmente era uma “ tentadora
empresa ” cuja publicação foi financiada pelos cofres públicos do
município de São Paulo e, ainda, revisada, mais de uma vez, pelo
escritor e amigo Alberto Rangel (1871-1945). Rangel morou na
Europa durante as décadas de 10 e 20, onde organizou “ O inventário
dos documentos do Arquivo da Casa Imperial do Brasil existentes no
Castelo d’Eu ”, publicado pela Biblioteca Nacional em 1939.
Em 14 de setembro de 1919, quando recebeu as provas da casa
editora de Tours, Rangel escreveu a Taunay :
Acabo de receber de Tours um pacote com as provas das últimas páginas
do seu curiosíssimo livro. E entre parênteses : O título depois que
você o encurtou ficou bem melhor. Eu adotaria São Paulo nos primeiro
tempos, tanto a palavra anos me soa mal, e tanto mais que ficaria mais
de acordo com o livro que pouco diz efetivamente e rigorosamente
dos primeiros anos sumidos com o primeiro volume das Atas. Você
perdoe-me o desaforo...
Você pôs-me em botas com essa revisão. Não sei, muitas vezes, a que
me ater. Faltando-me o primeiro volume publicado das Atas, nenhum
meio de conferir as citações a esses documentos. E no seu original
Taunay, muitas vezes, não se sabe onde acabam as transcrições. E
que dificuldade para uniformizar a grafia que diverge nos originais
não deixava de reconhecer a influência de historiadores alemães, tais como : Boeck,
Niebuhr, Mommsen, Savigny, Ranke, Waitz e Gervinus. Guy Bourdé; Hervé Martin, “ A escola metódica ”. in : As escolas históricas. Mem Martins : Publicações
Europa-América, 1983.
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impressos nos jornais. [...] O diabo : felizmente você verá as últimas
provas e remediará o desconcertado. Mas, pelo amor de Deus, substitua
nas emendas que fizer sua letra garranchenta por caligrafia inteligível
[...] Por outro lado, que prazer você me deu com a leitura em primeira
mão dessas preciosas e interessantíssimas páginas, andando ao rabisco
das inevitáveis coquilles! Quanta coisa impagável nas crônicas dos
peludos edis vicentinos e como você soube joeirá-los com tanto
carinho, bonomia e clareza6.

Na versão final, Taunay não tirou os “ anos ” e nos livros que
escreveu posteriormente também não tomou mais cuidado com os
originais, talvez esse descuido possa explicar parcialmente a velocidade
e a quantidade de obras que ele produziu durante a vida. Escrevia tudo
à mão e mandava para a revisão de algum amigo e imprimia, muitas
vezes, mais de um livro por ano. Mas, apesar das dificuldades tidas por
Rangel para revisar a obra, ele parece ter apreciado a leitura e ainda
ajudou a divulgá-la na Europa enviando um exemplar para historiador
português (Serpa, 2000)7 João Lúcio de Azevedo. O intercâmbio entre
eles fora estabelecido por Capistrano de Abreu que já se correspondia
com João Lúcio há alguns anos (Batista, 2008)8.A impressão causada pela
obra deixou Taunay bastante agradecido, pois em carta de novembro
de 1920 comentou o historiador lisboeta :
Prende a atenção como um romance, e a gente sente-se viver no
seio daquele Brasil rudimentar, que assim seria em todos os novos
povoadores, com os seus esforços pela vida, os interesses em conflito,
aquele renovar de uma ilha de Robinson, onde se tivesse reproduzido
o náufrago descobridor, tenho o seu livro por fundamental para a
história do Brasil, descobrindo-nos a célula primitiva de onde saiu
S. Paulo grande e o Rio de Janeiro maior. Quando contei as folhas
li até página 90; na sessão seguinte fui até o fim. Que mais precisaria
dizer-lhe9?
6
7

8

9

Carta de Alberto Rangel a Afonso de Taunay, Paris, 14 de setembro de 1919, Fundo
Alberto do Rego Rangel – Arquivo Nacional, caixa 13, pacotilha 7.
Não foram somente as recepções positivas que marcaram a relação entre intelectuais portugueses e brasileiros na Primeira República, para o entendimento das
polêmicas travadas entre alguns destes intelectuais, Cf. Élio Serpa, “ Portugal no
Brasil : a escrita dos irmãos desavindos ”. in Revista Brasileira de História, São Paulo,
v. 20, nº.39, 2000, p. 81-114.
Cf., Paula Virgínia Pinheiro Batista. Bastidores da escrita da história : a amizade epistolar
entre Capistrano de Abreu e João Lúcio de Abreu. Dissertação (Mestrado) Universidade
Federal do Ceará, 2008. Por meio de uma menção a João Lúcio de Azevedo em
carta enviada por Capistrano a José Veríssimo, datada de 28 de outubro de 1909,
sabe-se que eles mantinham trocas epistolares com o autor português. No entanto,
as cartas trocadas por Capistrano e João Lúcio a que se tem acesso datam de 1916,
ano da morte de José Veríssimo.
Carta de João Lúcio de Azevedo a Afonso Taunay, Lisboa, 19 de novembro de 1920,
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O estilo da escrita da história de Taunay foi destacado por João Lúcio,
pois por meio do uso das perífrases, também destacadas por Capistrano
de Abreu, Taunay apresentava o argumento principal. Parece que os
circunlóquios tornaram a obra mais popular, como previu Capistrano,
pois certamente garantiu um tom emotivo e dramático (Gay, 2001)10
ao texto que encantou muitos leitores, como atestam as impressões
causadas em Rangel, João Lúcio, Oliveira Lima e tantos outros autores
que se manifestaram em relação a esta e às obras posteriores.
Em São Paulo nos primeiros anos, Taunay buscou apresentar passo a
passo a crítica do documento. No primeiro capítulo, ele expõe ao leitor
a fonte em sua exterioridade (como foi e por quem foi produzida, de
que maneira foi escrita e as circunstâncias que envolveram a transcrição
e impressão ocorrida na contemporaneidade) e em sua interioridade
(de que temas as fontes tratam e, principalmente, aquilo que não
mencionam). Taunay destacou o quanto era importante observar o
alheamento daquele povo em relação aos acontecimentos extra-locais
o que possibilitava ao pesquisador analisar os elementos psicológicos
e acompanhar quase que dia-a-dia os acontecimentos que envolviam
aquela sociedade. De posse das informações da crítica interna e externa
da fonte, Taunay considerou que as Atas eram “ o reflexo da vida
imediata da vila paulistana ”, e sob este ponto de vista constituíam
“ um repositório de dados e elementos psicológicos de insubstituível
valor ” (Taunay, 2003 : 24).
A partir do segundo capítulo, Taunay adentrou o conteúdo do
documento e tratou das primeiras fortificações de São Paulo. Este tema
foi abordado a partir dos “ incidentes pitorescos ”. De forma bem
humorada, Taunay narrou os fatos pitorescos encontrados nas Atas em
diversas páginas da obra e nelas o julgamento das personagens também
aparecia. Mesmo defendendo a imparcialidade do historiador, Taunay
não se privava de julgar os atos que considerava inaceitáveis ou de
apontar como uma ação individual estava contrária à organização geral
da vila.
É no final deste segundo capítulo que Taunay, após ter narrado
todas as medidas administrativas tomadas para a fortificação da vila,
apresenta o surgimento da São Paulo que interessava aos seus objetivos
de escrever a história das bandeiras :
Assim, pois, surgiu São Paulo pelo século XVII adentro murado de
toscas e rudes taipas como se uma praça de guerra, medieval, fora.
É que realmente constituía um posto avançado da civilização e da
10

APMP/FMP (3ª entrada), pasta 295.
É fundamental observarmos os recursos lingüísticos utilizados por Taunay para
compor a sua História, pois o estilo, dentre as inúmeras possibilidades de interpretação existentes, não é um ornamento, é a maneira de narrar a matéria narrada. Cf.
Peter Gay. O estilo na História. São Paulo : Companhia das Letras, 1991.
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conquista do Brasil, primeiro marco fixo e inabalável da entrada para
o oeste infindo que à nossa pátria dilataria pelas terras imensas do
continente, umas legitimamente lusas, outras não, à fé das bulas e
tratados.
(Taunay, 2003 : 31)

Após ter apresentado o argumento central que justificava a
importância de se conhecer a São Paulo quinhentista, ou seja, era
preciso desvendar de que maneira se organizou aquele lugar e aquela
sociedade de onde partiriam no próximo século as bandeiras que
originaram, de fato, o Brasil, Taunay passou a descrever em minúcias
os acontecimentos registrados entre os anos 1554 e 1601 nas Atas e no
Registro Geral da Câmara e a confrontá-los com algumas obras coloniais
e contemporâneas.
São diversos os temas tratados na obra e os principais interesses de
Taunay recaíram sobre as atribuições daqueles que administravam a
vila, de que maneira eram realizadas as eleições, as dificuldades técnicas
e financeiras para se construir o primeiro paço municipal, o mobiliário
da casa da Câmara, a ereção do pelourinho, a construção da forca que,
por muitas vezes fora ereta e outras tantas derrubada, a organização da
justiça paulistana, a primeira cadeia, a impunidade, o primeiro grande
crime, os desejos de construção da primeira matriz, as confrarias, as
irmandades, o espírito de independência da Câmara municipal, o
amor à autonomia, as finanças, as primeiras preocupações urbanas, os
arruamentos, o abastecimento de água, a superintendência de polícia e
a “ repressão de escândalos públicos ” (Taunay, 2003 : 118), as questões
de higiene e saúde pública, a organização do trabalho, a vida econômica,
“ a marmelada, primeiro objeto da exportação paulista ” (Taunay,
2003 :139), o rudimentar comércio, “ a pobreza e o desconforto dos
lares, a ausência de mobiliários, falta de utensílios e objetos comezinhos
à vida civilizada ” (Taunay, 2003 : 158), os inventários pobríssimos, as
posturas sobre lavouras e criações, a viação urbana e vicinal, o caminho
do mar e os mais antigos visitantes de São Paulo.
Com um olhar voltado para os costumes dessa sociedade que
enfrentava diversas dificuldades para se organizar, Taunay percorreu as
fontes tentando descrever os temas que ali ele encontrava. Como era
de se esperar, essa narrativa não apresenta a neutralidade anunciada
pelos “ princípios gerais da moderna crítica histórica ”, a busca pela
verdade dos fatos passa pelo crivo do historiador que escolhe, direciona
e encaminha sua argumentação para provar a afirmação, apresentada no
final do segundo capítulo, de que São Paulo era realmente um posto
avançado da civilização e que de lá saíram no século XVII os paulistas
responsáveis pela conquista do Brasil e que estavam terminando a sua
saga no século XX republicano.
Em algumas passagens é possível verificar esse encaminhamento.
Pautado nos costumes das pessoas do lugar, os paulistas, Taunay
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afirma : “ Assim, parecem-nos sobejamente demonstrados o espírito
de independência, a oposição à prepotência, do povo de São Paulo,
desde as primeiras décadas quinhentistas ” (Taunay, 2003 : 89). Taunay
apresenta as atitudes administrativas como se estivessem voltadas
para a realização do destino manifesto de São Paulo ser “ a capital
opulenta hodierna ” (Taunay, 2003 : 16) : “ Urgia manter rigorosa
disciplina naquele posto avançado da civilização perdido entre as selvas,
que era São Paulo e essa disciplina, entendia-o a Câmara, precisava
basear-se sobretudo no respeito à autoridade ” (Taunay, 2003 : 121). Ao
encaminhar a narrativa para o final do século XVI, próximo aos anos
que antecederam as primeiras entradas pelo sertão,Taunay afirma :“ De
ano para ano tomava a Vila aspecto mais civilizado, mais organizado ”
(Taunay, 2003 : 173).
Voltando à recepção dessa obra pelo historiador português João
Lúcio de Azevedo, não é de se estranhar que ela tenha causado boa
impressão. João Lúcio se mostrava interessado pelo andamento da
historiografia brasileira e solicitava a Taunay as revistas dos Institutos
do Rio de Janeiro, do qual era sócio correspondente desde 1895,
e de São Paulo, bem como a coleção de documentos utilizados na
composição do livro apreciado. Em contrapartida, o historiador
português representava o vínculo mais estreito de Taunay com os
arquivos portugueses e, portanto, sempre se servia dos préstimos do
amigo para conseguir cópias de documentos para o Museu Paulista
as quais também utilizava em profusão para suprir as lacunas de suas
pesquisas particulares.
O historiador português já estava afastado do Brasil desde o final do
século XIX, mas continuou o seu intercâmbio por meio de cartas com
José Veríssimo, Capistrano de Abreu, Manuel de Oliveira Lima, Alberto
Rangel e, mais tarde, com Taunay.
As preocupações relativas à maneira correta de se escrever a respeito
do passado era um tema que preocupava João Lúcio e em muitas das
cartas trocadas com os letrados brasileiros foi esse o assunto tratado.
No prefácio do livro O Marquês de Pombal e sua época, publicado em
1909, um ano antes da instauração da República portuguesa, tais
inquietações aparecem. João Lúcio justifica a escolha de seu objeto
de estudo declarando que o universalmente conhecido Marquês de
Pombal “ quis a golpes de tagante despertar a sua nação para a vida
nova, que o fermentar das idéias, a meio do século XVIII, deixava
obscuramente entrever ” (Azevedo, 2004 : 15). No entanto, além de
narrar a vida e os empreendimentos do famoso estadista, responsável
pela inauguração de novos tempos, o autor se propõe a distanciar-se
daqueles que o exaltam em demasia e de outros que o caluniam sem
recato. Destaca que :
Importa, para o fim, pôr de banda o que reacende controvérsia;
consultar na origem os documentos; escutar testemunhas de presença,
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principalmente aquelas cujos relatos não tenham a publicidade por fim.
E primeira dessas testemunhas será o marquês nos escritos íntimos, ou
que deviam ficar no segredo dos arquivos; nas leis, relatórios, memoriais
e ofícios por ele mesmo divulgados, aplicando, porém a estes o critério
de que os primeiros forneceram os elementos. Desta arte se atingirá
a verdade histórica, que é realmente a verdade crítica, alguma vez
porventura divergente dos fatos, quais se passaram, contudo ainda em
tal caso a mais provável, e por isso mesmo definitiva.
(Azevedo, 2004 : 16)

Tanto o atraso do Brasil quanto a decadência de Portugal foram
diagnosticados pelos letrados republicanos (Gomes, 2009) desses países
que se viram diante da urgência de retraçarem um novo passado capaz
de dar conta das expectativas daquele presente. No entanto, o ofício do
historiador tinha que enfrentar outro grande desafio : definir os limites
do próprio meio em relação às novas ciências sociais e à literatura.
Portanto, quando João Lúcio define como tema uma das principais
questões, ou seja, os Jesuítas, ele precisa se guarnecer dos rigores do
método moderno.
No Brasil, a comemoração do centenário da Independência
assumiu um papel importante nessa tentativa de marcar uma nova
história da nação. Taunay se envolveu na organização do Museu
Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, um verdadeiro
museu-monumento da Independência. João Lúcio também participou
das comemorações enviando o trabalho intitulado Política de Pombal
relativa ao Brasil para o Primeiro Congresso de História da América
realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1922
(Guimarães, 2007). Esse texto, oriundo da pesquisa realizada na
primeira década do século XX a respeito do Marquês de Pombal,
buscava definir a relevância da política pombalina na constituição
da nacionalidade brasileira.
De quanto fêz pelo Portugal americano a tudo sobreleva em
importância o que praticou com os Índios. Ligadas as disposições sobre
eles à luta com a Companhia de Jesus, a declaração das liberdades fica
em episódio da contenda, que foi o acontecimento mais notável do
seu governo, e um dos mais notáveis do século XVIII. Para o Brasil
ele teve a significação de assentar a base sobre que devia formar-se
a nacionalidade. Até aí a população repartia-se em duas castas, a
dos invasores e a indígena, e segundo a lei da história, tantas vezes
verificada, tinha de desaparecer a menos apta. O fato dar-se-á ou pela
aniquilação a que obstavam os missionários, principalmente os Jesuítas,
ou pela absorção, a que tenderam os decretos do ministro, realizada
esta em proveito do elemento europeu, pela baixa que dois séculos
e meio de chacinas e tiranias tinham infringido ao autóctone. Desde
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então estava constituída a nova raça brasílica, e o terceiro elemento, o
africano, já largamente representado, decerto aproveitou em decoro
para si própria, com aquilo que a lei concedeu ao outro ramo da
população oprimida.
(Azevedo, 1932 : 61)

Na obra de Taunay, bem recebida por João Lúcio, mais pelo estilo
e pelo método, do que propriamente pelo tema, o progresso do Brasil
já se anunciava nos primeiros anos de São Paulo no século XVI. Em
contrapartida, no texto apresentado pelo historiador português em
1922, quando o Brasil celebrava a sua Independência de Portugal, o
Marquês de Pombal aparece como responsável por “ assentar as bases
da nacionalidade ”.
Os intercâmbios entre esses letrados são capazes de nos informar
um campo de disputas (Serpa, 2000) por verdades históricas a respeito
do passado de Brasil e Portugal. Se no campo teórico partilhavam
do apreço pelos “ princípios modernos ” de crítica das fontes com o
objetivo de alcançar a verdade, o conteúdo dessa verdade poderia ser
e foi distinto. Cada autor recortou o passado que melhor expressava
o futuro que naquela década de 20 almejavam. Uma São Paulo
que já apresentava os rudimentos de sua independência e de seu
empreendedorismo nascente e um período de Portugal em que se
negou o atraso e a decadência expulsando os Jesuítas e colocando o país
no curso das nações civilizadas. As histórias produzidas por João Lúcio
e Taunay não deixam de fora os problemas, as atrocidades cometidas
pelas personagens que abordam. Além disso, procuram apresentar ao
leitor as divergências existentes na historiografia. Dessa forma, não é a
narrativa de um passado glorioso apenas o que lemos nas páginas dos
livros desses autores.
No entanto, o “ horizonte de expectativa ” republicano munido da
crença em um tempo novo perpassa os objetivos dos textos e garante
um sentido às narrativas, mesmo que esse fim seja diverso. Há duas
inevitabilidades a serem demonstradas. Uma ressalta o nascimento de
uma “ célula civilizada ” e independente no século XVI na Brasil e
outra destaca a necessidade de uma política da metrópole no século
XVIII para possibilitar os fundamentos da nacionalidade brasileira.
Portanto, o “ espaço de experiência ” é narrado tendo em vista o que
se espera das novas nações republicanas, Brasil e Portugal.
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O REGICÍDIO DE 1908
SEGUNDO CRONISTAS CARIOCAS

II.7.

Le régicide de 1908
dans les chroniques des journaux de rio de janeiro

Álvaro Santos Simões Junior

*

Carlos Ier, roi du Portugal, et son fils aîné Dom Luís Filipe ont
été assassinés le 1 février 1908, dans le Terreiro do Paço, à Lisbonne. Certains chefs
de file républicains étaient évidemment impliqués dans l’attentat. Par le télégraphe,
procédé technique qui rendait immédiate la communication entre les continents,
les journaux de Rio ont rapidement fait part de cet événement qui laissa le Brésil
perplexe. Sans effusion de sang, l’ancienne colonie portugaise était devenue une
République dix-neuf années auparavant. L’affaire s’imposa aux chroniqueurs des
journaux de Rio de Janeiro, comme João do Rio, Olavo Bilac ou João Luso car, dans
cette ville, vivait une importante et influente communauté d’immigrés portugais.
Il importe de prendre en compte les réflexions à chaud que ce fait a inspirées chez
des intellectuels qui se disaient républicains et qui parfois avaient personnellement
participé, dans les années 1880, au combat contre la monarchie brésilienne.
RÉSUMÉ :

sábado (dia primeiro)2.Até o final do mês o noticiário nos vários diários
cariocas foi abundante, com muitos telegramas e ilustrações. Apesar
de permitir rápida comunicação entre os continentes, o telegrama
caracterizava-se pelo caráter sintético de suas mensagens e não
desfrutava de muita credibilidade. Por isso, circulava naquele tempo a
expressão “ mentir como um telegrama ”. Ler relatos pormenorizados
de testemunhas dos acontecimentos somente seria possível quinze
dias depois, com a chegada dos navios da Europa que trariam jornais,
revistas e as cartas dos correspondentes3. Como era possível supor o
envolvimento dos republicanos portugueses, perseguidos pelo governo
ditatorial de João Franco4, pretende-se aqui analisar as reflexões
sobre o fato formuladas ‘no calor da hora’ por intelectuais brasileiros
que se declaravam republicanos.
2

er

3

Carlos I, chroniques, périodiques brésiliens, régicide,
		relations luso-brésiliennes
MOTS-CLEFS :

............................................................................

Uma notícia de sensação
Os jornais cariocas, inclusive os vespertinos, noticiaram o atentado
do Terreiro do Paço, ocorrido às dezessete horas do dia primeiro de
fevereiro de 1908, somente no dia dois1. Provavelmente o telegrama
oficial que informava o assassinato do rei de Portugal, D. Carlos I, e do
príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, chegou às redações na noite daquele
*
1

Universidade Estadual Paulista UNESP, Campus de Assis, Brésil
A pesquisa que deu origem a este artigo foi realizada nos acervos do Centro de
Documentação e Apoio à Pesquisa (UNESP/Assis) e do Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP). Nenhum desses arquivos possuía coleção do Diário do Comércio. Em Campinas, encontrou-se uma coleção em microfilmes do jornal O País,
mas com lacuna que recobria justamente o mês de fevereiro de 1908.
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Publicada com destaque em todos os jornais, a mensagem do ministro plenipotenciário do Brasil em Lisboa, Alberto Fialho, ao barão do Rio Branco, ministro das
Relações Exteriores, era a seguinte : “ Lisboa, 1.Tenho o maior pesar de comunicar
a V. Ex. que a família real, de regresso de Vila Viçosa, foi hoje, às 5 horas da tarde,
agredida em sua carruagem, por um numeroso grupo, a tiros de revólver e carabina.
/ El-rei e o príncipe real foram atingidos mortalmente e expiraram momentos
depois. / O infante D. Manuel ficou ligeiramente contundido. / A rainha D. Amélia
saiu incólume. / Dois dos assassinos, por enquanto desconhecidos, foram mortos imediatamente. / Telegrafarei depois, comunicando outros detalhes. / Fialho,
ministro do Brasil. ” (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 1, 1. e 2. col., 02-1908).
Para uma ampla compreensão do episódio, v. Rodrigues, 2010.
Finalmente informado de forma satisfatória por essas publicações, Bilac pôde
então fazer, no seu “ Registro ” do dia 21, o seguinte comentário : “ Vê-se agora,
pelos jornais que nos chegam de Portugal, que o regicídio não foi a ‘grande
surpresa’, o ‘inesperado crime’ de que nos falavam os telegramas. Na véspera do
atentado, a linguagem dos jornais, tanto ‘franquistas’ como oposicionistas, era
violenta, quase desbragada. Havia uma excitação geral em Lisboa e em todo o
reino. Todos sentiam por lá que o momento era de suma gravidade, de iminente
perigo ” (B., 21-2-1908, p. 2). Entre os correspondentes estrangeiros, merecem
destaque o brasileiro Manuel de Sousa Pinto (radicado em Portugal desde os
três anos de idade), que descreve com detalhes “ O Terreiro do Paço ”, palco da
tragédia, e o português Aníbal Soares (1882-1925), que narra minuciosamente
em sua “ Página da história ” as circunstâncias do atentado desde a chegada da
família real a Lisboa, passando pela movimentação dos quartéis e manifestações
populares, até a demissão de João Franco, que foi obrigado a deixar o país. Ambos
os textos foram publicados pelo Correio da Manhã (respectivamente nos dias 25
e 28 de fevereiro).
Rompendo com os regeneradores, João Franco fundou o Partido Regenerador
Liberal. Depois, fez aliança estratégica com o líder do Partido Progressista, José
Luciano de Castro, que, por sua vez, queria vingar-se do Presidente do Conselho
de Ministros, o regenerador Hintze Ribeiro, que vinha insuflando a dissidência
entre os progressistas. Franco chegou à Presidência do Conselho em 1906 graças a um discurso contra o “ rotativismo ”, alternância no poder entre o Partido
Regenerador e o Partido Progressista; acusava esse sistema de ser essencialmente
corrupto e inepto para gerir a administração pública. Tendo iniciado seu governo
com a promessa de aprofundar a democracia, passou a governar ditatorialmente
a partir de maio de 1907 (Cf. Homem, 2001, passim).
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De modo geral, cronistas e jornalistas experimentados como
Batista Coelho (1879-1916), Olavo Bilac (1865-1918), Paulo Barreto
(1881-1921), Carmen Dolores (pseudônimo de Emília Moncorvo
Bandeira de Melo, 1852-1911),Victor Viana (1881-1937) e João Luso
(pseudônimo de Armando Erse, 1875-1950) sentiram-se motivados a
escrever sobre o atentado. No dia 13, a Gazeta de Notícias, que era
dirigida desde 1900 pelo lisboeta Henrique Chaves, dedicou todo o seu
suplemento ilustrado dominical à família real portuguesa. A primeira
página da edição trazia uma ampla ilustração com o retrato do rei
assassinado, emoldurado por um texto de Joe (Paulo Barreto).A segunda
página vinha com textos de Y. L.5 e Ramalho Ortigão6 (1836-1927) e a
terceira, com uma compilação de poemas dedicados à rainha D. Amélia,
que sobreviveu ilesa ao atentado. Naquele caderno, foram recolhidos
versos antigos dos portugueses João da Câmara (1852-1908), Eugênio
de Castro (1869-1944), Fernandes Costa (1848-1920), João de Deus
(1830-1896), Eça Leal (1848-1914) e Henrique Lopes de Mendonça
(1856-1931), entre outros poetas.

Álvaro Santos Simões Junior

Edições do dia 3 já traziam textos de cronistas sobre a tragédia. O
Jornal do Brasil publicava dois textos que antecipavam as duas linhas
gerais de avaliação do acontecimento. O cronista Márcio, responsável
pela coluna “ Semana política ”, já especulava sobre as causas do
crime e recomendava aos governantes atitudes preventivas contra
novos atentados. Batista Coelho, por sua vez, realizava uma abordagem
sentimental, dando ênfase ao presuntivo sofrimento de D. Amélia.
Olavo Bilac, que mantinha a coluna diária “ Registro ” no vespertino
A Notícia, tendo provavelmente lido os jornais da manhã, como era seu
hábito, também dedicou o seu texto às dores da rainha.
Com “ Noite de Calvário ”, Batista Coelho direcionou a sua
‘inventiva’ para a noite de vigília de D. Amélia, dividida entre os mortos
e o filho sobrevivente. Nesse momento, a sua dor haveria sido ainda
mais intensa, tornando mais lento o tempo psicológico :
A hora terrível, o século infindável, o milênio em que o martírio
chega ao máximo da extensão que pode ter a dor humana é mais
tarde, quando para uma sala do palácio são conduzidos os cadáveres
idolatrados, os pedaços da sua alma, do seu coração mortos, sem que
toda a alma e todo o coração morram também.

Lágrimas para a Mártir real
Lis de França, de encanto singular,
Nestes jardins do Sul a reflorir!
Não há graça que exceda o Teu sorrir,
Não há luz que desmaie o Teu olhar!
Sorrir celestial, que infunde esperança,
Olhar, que sobre nós benigno desce!
Vieste aqui provar quão bem floresce,
Nestes jardins do Sul, um lis de França!
Fernandes Costa
5

6

O breve texto intitulado “ Os príncipes ” lamentava a “ obra nefanda dos conspiradores do Terreiro do Paço ”, que, ao matarem D. Filipe, afogaram em sangue “ a
esperança de um povo, a alma de uma mãe amantíssima e [...] uma juventude perfeita, forte, sólida e rica de vida! ”. Além disso, fizeram ascender ao trono D. Miguel
com apenas dezenove anos, o que também seria um grande mal : “ Governar assim
é matar na alma mal desabrochada ainda o cravo vermelho dos desejos ácidos, é
fazer de um moço um velho ” (13 -02-1908, p. 2).
O interessante texto do consagrado prosador português sobre a rainha fora escrito
por volta de 1895. Nele, Ortigão exaltou a caridade, a nobreza e o amor de D.
Amélia pela cultura e pelas tradições de Portugal (13-02-1908, p. 2-3). Exatamente
sobre o atentado, o cronista das Farpas escreveria ainda em 1908 o opúsculo El-rei
D. Carlos, o Martirizado. Ortigão pertenceu ao grupo de intelectuais e aristocratas,
próximos do rei assassinado, conhecido pela designação de Vencidos pela Vida. No
dia 16, a Gazeta de Notícias (p. 2) republicaria um artigo do português Luciano
Cordeiro (1844-1900) sobre “ A rainha D. Pia ”, mãe de D. Carlos. Tratava-se de
um texto escrito muitos anos antes com as impressões do autor, ainda menino,
sobre a chegada a Lisboa da filha de Vítor Emanuel, primeiro rei da Itália unificada.
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Realizando uma narração ‘literária’, o cronista disse que as luzes
da câmara ardente pareciam “ olhos vermelhos de chorar ” e que, no
peito das pessoas, a dor se debatia “ como um leão enjaulado ”. Por
fim, Coelho comparou os sofrimentos da rainha aos da mãe de Jesus
(!), consolidando, dessa forma, a imagem pública de mulher caridosa,
modesta e devota que D. Amélia cultivava com carinho e, também,
assimilando-a a uma personagem cara aos simbolistas e cultuada pela
tradição mariana católica : a Virgem. Note-se que os epítetos de ambas
traziam as características iniciais maiúsculas do simbolismo :
A Mártir, sentada entre os dois leitos, aniquilada como Maria a Virgem,
na noite sinistra do Calvário, a Mártir tem em uma das mãos a cabeça do
marido e na outra a cabeça do filho, ambas tão acariciadas, tão beijadas
outrora, em horas risonhas e alegres, em dias claros e curtíssimos, ai
dela! tão curtos como é longa essa noite que não finda mais.
(Coelho, 3-02-1908 : 3)

No seu “ Registro ”, Bilac também enfatizou o padecimento da
nobre francesa7, que se tornara rainha em “ terra estranha ” e conquistara
“ pela bondade o afeto do povo que não era o seu ”. Sem muito pudor,
reproduziu a cena que Coelho estampara no jornal da manhã :
Figura terrivelmente dolorosa a dessa rainha, que não sabe a qual dos
7

Nascida na Inglaterra, D. Maria Amélia era filha de Luís Filipe Alberto de Orleães,
conde de Paris.
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dois filhos há de dar o melhor quinhão dos seus beijos : se ao filho
morto, cuja radiante mocidade expira afogada em sangue, se ao filho
vivo, ainda menino, obrigado pelo irremediável desastre a aceitar o
legado duas vezes ensangüentado de uma coroa que naturalmente
nunca viria a ser sua…
(Bilac, 3-02-1908 : 2)

No dia quatro, o Jornal do Brasil traria um poema de Múcio Teixeira
(1857-1926) intitulado “ A rainha D. Amélia ”. Datados do dia dois,
os versos também louvaram o gesto da “ sagrada Rainha ”, que se
erguera na carruagem para proteger os filhos em meio ao tiroteio.
Assim diziam os versos finais : “ Sublime de valor, divina de heroísmo
/ Foi um raio de luz nas trevas do abismo ” (Teixeira, 04-02-1908 : 6).
No vespertino A Notícia, João do Rio publicou no dia quatro texto
intitulado “ Conhecimento e sentimento ”, em que tratou dos aspectos
da cidade após a divulgação da notícia do atentado, que ocorreu, como
já se disse, na noite de sábado (hora local). O cronista descreveu a
reação dos cariocas, pegos de surpresa enquanto se divertiam :
O regicídio de Portugal foi como uma punhada de horror na cabeça
da cidade satisfeita em plena algazarra de uma noite que precede
ao domingo. O telegrama especial chegou às redações, seco e sem
pormenores, antes minutos de uma hora e minutos depois em todos
os pontos, aos clubs de bacará e de elegância; nos maxixes carnavalescos,
entre os varredores das ruas, só se falava no assassinato do rei D. Carlos.
E dessa hora em diante, a cidade tomou o bizarro aspecto que pode
ter o centro de um milhão de almas ferido e irritado com a notícia
de um desastre irreparável. Parou tudo como nas mágicas. O riso de
prazer contraiu-se em máscara de desagrado, as bandas pararam os
requebros, os automóveis o buzinar das cornetas, e logo, de um sábado
extremamente pândego, surgiu um domingo muito mais aflitivo, muito
mais triste, muito mais esquisito que o dia de finados e a quinta-feira
de endoenças.

Depois, o cronista narrou a busca ansiosa dos cariocas pelos jornais
dominicais, que esgotaram sucessivas edições, e descreveu índices de
pesado luto que se notavam nas casas e estabelecimentos comerciais.
Tais demonstrações de sofrimento permitiram-lhe concluir que
“ ao sentimento é desnecessário o conhecimento ”. Com esse mote,
João do Rio dissertou, então, sobre o mútuo desconhecimento
entre portugueses e brasileiros. Se, por um lado, ‘homens de letras’
portugueses não sabiam que o Rio possuía jornais, o conhecimento
dos brasileiros sobre Portugal não ia, por outro lado, “ além da beleza
da terra, de uns bocados da história, dos artistas teatrais e de meia dúzia
de escritores ”; ignoravam-se, portanto, no Rio de Janeiro, problemas
recentes dos portugueses como a carestia insuportável e a censura

Álvaro Santos Simões Junior

277

aos jornais. No entanto, as espontâneas manifestações de solidariedade
deveriam, segundo o cronista, ser entendidas como prova de que os
brasileiros “ amavam Portugal como se ama a um irmão querido ” :
Nós não nos conhecemos muito bem, mas esse caso horrível trouxe na
sua comoção violenta a certeza desse fundo e misterioso sentimento
de amor e solidariedade que nos une a Portugal. As coisas de lá são
sentidas aqui sem detalhe e sem análise, no seu substratum de dor, como
para um filho os revezes do pai.
(Rio, 05-02-1908 : 3)

No vespertino A Notícia, sete dias depois do atentado, Olavo Bilac
noticiava em seu “ Registro ” que homens influentes da colônia
portuguesa haviam destinado ao sanatório D.Amélia fundos que estavam
sendo reunidos para festejos em homenagem à família real portuguesa,
que havia prometido visitar o Rio de Janeiro. A idéia de criar uma
casa de saúde destinada especialmente ao tratamento de crianças com
tuberculose e a pesquisas sobre a doença fora aventada pelo cronista
em 1907; já de início, a instituição recebera o nome da rainha, a quem
Bilac avistara em duas passagens por Lisboa (1890 e 1904). Embora fosse
despretensioso, o texto continha uma conclusão importante :
Todo o carinho e todo o afeto de portugueses e brasileiros devem agora
congregar-se em torno da nobre e infeliz criatura, que, duplamente
ferida no seu coração de esposa e de mãe pela horrenda desgraça do
dia primeiro de fevereiro, está inspirando a todo o mundo civilizado a
comovida veneração e o religioso respeito com que todas as sociedades
cultas contemplam e acatam os grandes martírios humanos.
(Bilac, 07-02-1908 : 2)

De fato, a melhor saída que se apresentava à monarquia portuguesa
era ancorar-se na figura da ‘Mártir’, conquistando, pela via da
solidariedade e do espontâneo pesar, o apoio do povo e concedendo,
assim, ao ‘infante órfão’, D. Manuel, tempo suficiente para apossar-se
do trono e organizar um novo gabinete que pudesse pôr fim à crise
política.
O texto “ Surdina triste ”, publicado por Joe no “ Suplemento
ilustrado ” da Gazeta de Notícias no dia 13, transformava a história da
rainha em um conto de fadas. O cronista iniciou seu texto louvando
as belezas naturais e as tradições heróicas de um país cujo nome não
citou. Tratava-se evidentemente de Portugal, cujo povo, depois de
muitas façanhas, dedicava-se, como o do conto, a simplesmente “ lavrar
o solo querido ”.
Foi então que para esse país lindo e puro como uma legenda de
bardo medievo, em plena nevrose do mundo utilitário, em pleno
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estrangulamento do ideal, as fadas, que sempre existiram, resolveram
dar-lhe uma rainha, que fosse como um bálsamo, que fosse como um
raio de luar, e tão boa, tão boa, tão formosa como o povo a que a
destinavam. E a fada da Beleza, a fada da Graça, a fada da Bondade e
a fada da Dor, numa ronda leve, pegaram de um lírio de França e o
desabrocharam em Portugal.

A união foi durante certo tempo muito feliz :
A rainha amou a terra e o povo, como a terra e o povo amaram a
rainha. Os trechos de paisagens onde ela ia animavam-se de uma vida
desusada; os campos por onde ela passava floriam flores azuis e brancas;
as cidades em que passeava tapetavam-se de alegria. E a rainha era
vista no inverno atirando-se à água para salvar pescadores e labregos,
nos hospitais a acalentar os doentes, nas mansardas a levar o pão aos
deserdados da sorte, entre as crianças dando-lhes o pão e o brinquedo.
E nunca tão intimamente se ligaram um país de legenda a uma rainha
tão boa e tão doce que mais parecia de conto de fadas.

Então, a notícia de tamanha felicidade correu o mundo e chegou
até o “ sítio remoto ” onde viviam as fadas. As fadas da Graça, da
Beleza e da Bondade ficaram felizes com a glória da rainha, mas logo
entristeceram ao olhar para a fada da Dor e compreender que
... para fazê-la rainha, rainha indissolúvel do povo de legenda era
preciso vê-la sofrer, sofrer um golpe formidável, um golpe que lhe
sangrasse o coração e lhe convulsionasse a alma, igual aos rudes golpes
que Portugal sofrera de fronte altiva e ânimo seguro.
E a Dor caminhou na tarde crepuscular pela opulência da terra
abençoada, espalhando a cólera, espalhando o despeito, atirando no
coração dessa gente de antes quebrar que torcer o conflito do domínio
do poder do mando [sic].
Foi, portanto, a fada da Dor que armou o braço do “ bando de
desvairados ” e fez da rainha “ símbolo das maiores dores terrenas, com
o coração escorchado, a sangrar ”. Contemplando a trágica cena do
morticínio e o sofrimento da rainha, “ a fada da Dor velou a face na
escumilha da túnica. E dizem que a própria Dor soluçou diante de dor
tão funda ”.
(Joe, 13-02-1908 : 1)

Conhecendo a realidade portuguesa por telegramas e cartas de
alguns poucos correspondentes estrangeiros, os leitores cariocas
talvez não estivessem a par de que a família real, com exceção da
rainha-mãe, D. Maria Pia, não desfrutava de muita popularidade
no começo do século XX. D. Carlos era considerado orgulhoso e
“ viajava muito, ausentando-se tempo demais no estrangeiro ”,
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onde gastava excessivamente e mantinha amantes à custa dos cofres
públicos. D. Amélia, por sua vez, era vista como “ beata ” e “ dócil
instrumento do clero secular regular, nomeadamente da Companhia
de Jesus ”. Apesar de suas ostensivas ações de caridade e filantropia, não
conquistava a simpatia do povo, que a julgava esbanjadora e protetora
de parasitas (Marques, 2001 : 361-73).
Desconhecendo tais fatos, os cronistas podiam, sem grandes
escrúpulos, comparar os sofrimentos da “ sagrada Rainha ” aos da
Virgem no Calvário, caracterizar D. Amélia como mãe amantíssima
dilacerada simultaneamente pelo luto e pelas preocupações com o futuro
do herdeiro da coroa e, por fim, transformá-la em “ Mártir heróica ”.
Desse conjunto de textos, destacam-se pelas soluções criativas, os de
Paulo Barreto que, no vespertino A Notícia, representou o modo como
a cidade do Rio de Janeiro recebeu a notícia do atentado e, na Gazeta
de Notícias, cobriu com um ‘espesso’ manto de fantasia a realidade
portuguesa. Como João do Rio, evitou o tom lacrimogêneo adotado
por outros cronistas e exercitou suas qualidades de perspicaz observador
da paisagem urbana; como Joe, potencializou (ironicamente?) a
mitificação da rainha, transfigurando o acontecimento trágico pela via
alegórica e eximindo-se de considerá-lo detidamente, apesar de estar
bem informado sobre a conjuntura portuguesa.
Causas e conseqüencias do crime
Para nós, homens do século XX, todos os homens são homens. E tão criminoso
nos parece um plebeu que mata um rei, como um rei que mata, ou manda
matar um plebeu.
Olavo Bilac

O já citado artigo de Márcio, publicado no Jornal do Brasil ainda no
dia três, continha reflexões ponderadas sobre o contexto político que
produziu o atentado. De início, as críticas eram dirigidas ao governo
liderado por João Franco, que se utilizava de métodos ditatoriais :
“ querem moralizar a administração e a politicagem à força, violenta e
militarmente; a reação tem vindo com todos os elementos ”. O atentado
seria, segundo o cronista, resultado direto da administração franquista :
“ As ditaduras, como as pressões violentas, sucumbem, como até hoje
tem acontecido, pela mesma forma por que nascem ”. Argumentou
Márcio que os tempos não eram favoráveis à ditadura : “ Os povos
atualmente já não estão submissos, nem pensam mais possível que um
governo os contrarie, por mero capricho, para satisfação de um plano
político ou de um interesse de classe ”.
Para o cronista, a principal causa da insubordinação e da disposição
para a revolta seria a incúria com os princípios religiosos, problema
mais acentuado nas repúblicas : “ Esquecem todos a sã educação do
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povo, incutindo-lhe os princípios religiosos desde a infância, riscando,
no entanto, o nome de Deus de suas constituições e de seus códigos ”.
O resultado era, de seu ponto de vista, “ formar ateus ” e “ desviar
da senda da virtude milhares de futuros cidadãos ”. No Brasil, a ação
deletéria de “ três ou quatro sicofantas do positivismo sectário ”
haveria sido obstada pela ação de leigos dedicados e dos chefes da
Igreja Católica. Do ponto de vista de Márcio, somente a educação
religiosa poderia “ triunfar do vírus que alastra atualmente os povos
[sic] do ocidente, corroendo, à falsa fé e sem piedade, a autoridade, a
família e a Pátria ” (Márcio, 3 fev. 1908 : 3).
Dias depois da publicação desse texto alarmista, outros cronistas
semanais, donos de colunas de prestígio, pronunciaram-se sobre os
então recentes acontecimentos de Portugal. Carmen Dolores, por
exemplo, atribuiu grande responsabilidade pela tragédia à polícia
portuguesa, que se mostrou incompetente para atuar em um momento
de crise, quando violentas reações populares eram previsíveis.
Que a polícia [...] descuidasse o cordão de segurança que devia ser
implacavelmente, minuciosamente mantido à roda de todos os passos
do monarca; que um grupo de homens emboscados, como à sinistra
sombra de uma floresta, pudesse atacar o rei, correndo à frente, isolado,
sem um batedor ao lado, pudesse espingardeá-lo, e depois ao filho, e
mais ao outro príncipe, livre de contentar a sua sede de sangue, a sua
ferocidade assassina, o barbarismo dos seus intentos, eis o que excede
tudo quanto se possa admitir numa capital civilizada como Lisboa…

A cronista recusava-se a admitir, em “ tempos modernos ”, “ a
eliminação da vida como triunfo da idéia ”; considerava, inclusive, o
método contraproducente, pois comprometia “ o fim colimado pelo
criminoso ” ao suscitar manifestações de solidariedade à família real.
Retomando, entretanto, a trilha das reações sentimentais, Carmen
Dolores pintou, então, o quadro de uma família feliz, que voltava de
uma viagem de descanso8 e fora traiçoeiramente surpreendida por
tiros : “ Era um marido e um pai que passava confiantemente em seu
carro, com sua mulher e os seus dois filhos ”.
A cronista conclui seu texto de forma patética : “ Oh! Senhor, que
maldade!/ É o amor sinistro da destruição, e para que fim [...]? Mudam
os regímens, mas não mudam os homens e as suas paixões ” (Dolores,
07 -02-1908 : 1).
Muito mais impessoal e objetivo, seguindo as velhas tradições do
artigo de fundo, Victor Viana analisou pormenorizadamente “ A crise
portuguesa ” no jornal A Imprensa, dirigido por Alcindo Guanabara
8

Ainda em Vila Viçosa, no dia 31 de janeiro, D. Carlos sancionara decreto preparado
por João Franco que concedia ao governo o poder de deportar adversários políticos e suspender a imunidade de parlamentares (cf. Homem, 2001, p. 356).
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(1865-1918). Relatou a ascensão ao poder de João Franco, que,
após declarar-se democrata, começou a perseguir os partidos do
‘rotativismo’9. A discussão, introduzida no Parlamento por João Franco,
dos empréstimos do Erário Público à casa real colocou na berlinda os
tradicionais partidos monárquicos, atingiu o próprio Rei e forneceu
farta munição para a oposição republicana, cujos raros deputados
discursavam violentamente apesar da repressão. Após aprovar lei de
censura contra a imprensa, Franco obteve do rei a dissolução das
câmaras. A indignação foi geral; nas praças de touros e nos teatros, a
família real era hostilizada enquanto as lideranças republicanas colhiam
ovações.
Após essa longa reconstituição dos recentes acontecimentos da
política portuguesa, Viana introduziu, enfim, a questão do atentado :
“ Foi nesta agitação violenta, nesta perturbação formidável, que
um grupo de exaltados, desequilibrados, fomentou o assassinato, o
morticínio ”. Percebia-se claramente que o objetivo do cronista era,
a despeito de todas as evidências, isentar as lideranças republicanas
de responsabilidade pelo atentado : “ Os republicanos não podem
ser responsabilizados por esse crime, embora ele fosse praticado por
homens que são republicanos ”. Com esse frágil sofisma, pretendia
Viana desvincular o Partido Republicano do atentado e atribuí-lo
à iniciativa de indivíduos isolados, pois, segundo seu raciocínio, não
interessaria aos dirigentes da agremiação política um crime que
provocasse comoção e indignação populares. Consciente de que
a gravidade da crise daria margem a uma tentativa de tomada de
poder pelos republicanos, o cronista desde então declarava indesejável
“ uma intervenção européia a favor da dinastia ” e previa que os
gabinetes monárquicos não reconheceriam imediatamente a república,
embora devessem “ respeitar as resoluções dos portugueses ” (Viana,
08-02-1908 : 3). Considerava, entretanto, que os Estados Unidos, assim
como todos os democratas do mundo, dariam apoio decisivo ao novo
regime.
No Jornal do Comércio, as “ Dominicais ” de João Luso não podiam,
evidentemente, ignorar o crime do Terreiro do Paço10. Após assinalar
sua surpresa com o fato de que o rei não fora vítima de uma intriga
palaciana, mas de um atentado em plena praça pública, perpetrado
por pessoas comuns11, o cronista passou a listar os índices da grave
crise que custou as vidas de D. Carlos e seu primogênito : 1) Lisboa
9
10

11

V. nota n°. 4.
A crônica do dia imediatamente posterior ao atentado não tratava do assunto pelo
fato de que as crônicas dominicais deviam ser escritas até a tarde de sábado. Como
já se disse, o telegrama de Alberto Fialho chegou às redações somente na noite do
sábado, dia primeiro.
Os atiradores foram o professor e ex-sargento do Exército Manuel dos Reis da
Silva Buiça (1876-1908) e o jornalista e comerciário Alfredo Luís da Costa (18831908).
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elegera quatro deputados republicanos; 2) “ os jornais afastavam-se
completamente da linha de decoro e de urbanidade ”, – que, segundo
o cronista, jamais deveria “ ser abandonada em quaisquer polêmicas
que se travem ”, – em função dos ódios provocados por dissidências
nos partidos do rotativismo e da acalorada propaganda republicana;
3) processado pela então recente lei de imprensa, Guerra Junqueiro
proferira em pleno tribunal violento discurso contra a situação sem ser
contido pelas autoridades judiciárias; 4) os jornais eram fechados e os
tipógrafos perdiam seus empregos; 5) a família real era hostilizada em
suas aparições públicas; 6) a existência de anarquistas em Portugal era
oficialmente reconhecida.
Depois de realizar essa análise lúcida e precisa dos componentes da
crise portuguesa, João Luso encerrou seu texto em chave sentimental,
implorando a Deus para que protegesse “ a terra linda de Portugal,
restituindo aos seus homens a antiga lealdade e brandura, inspirando-os
nos futuros combates que entre si houve[ssem] de travar ”, para que
nunca mais se repetissem “ atentados destes que representam na história
de um povo uma página para sempre desonrada por uma nódoa
inapagável ” (Luso, 09-02-1908 : 1).
Publicando sua “ Crônica ” da Gazeta de Notícias no mesmo
domingo, dia 9, Olavo Bilac expressou sua dificuldade em dizer algo
novo sobre o atentado, mas não deixou de declarar sua satisfação com
o fato de que a “ comunhão humana ” repelia, “ com uma convicção
cada vez maior, a legitimidade dos recursos de violência empregados
como armas de libertação e progresso ” e que “ a opinião vencedora
é que não há violências necessárias ou sequer desculpáveis : todas são
criminosas ”. Esse “ nariz-de-cera ” poderia fazer supor um texto de
apoio à monarquia; no entanto, o cronista, mesmo reconhecendo que
o crime era uma “ profanação ”, não deixou de afirmar que havia uma
“ profanação ” anterior ao crime, pois “ não se podia já compreender
aquela meiga família portuguesa, tão tradicionalmente dada ao cultivo
do afeto, dividida pelo ódio político, e perturbada pelas perseguições
partidárias... ”. Assim, aos poucos, a crônica se transforma em uma
profissão de fé republicana, retirando do regicídio os contornos de um
crime extraordinário :
E não é, [...] propriamente, “ o regicídio ”, o que mais nos horroriza,
é “ o assassinato ”; não é o caráter especial das vítimas, um rei e um
príncipe, e sim, apenas, a humanidade dessas vítimas. Fossem elas duas
criaturas humildes, plebeias, sem glória e sem nome, o crime seria
igualmente revoltante pela sua perversidade e pela sua inutilidade.

O cronista explicou porque o atentado deveria ser compreendido
como um crime comum :
Já não cultivamos, no mundo, o feiticismo da investidura real. E já
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não o cultivávamos no século passado, nem no século XVIII, cujos
filhos, tendo lido Voltaire, já mofavam do falaz prestígio desta vasta
sinonímia criada para dar aparência de realidade a uma idéia absurda :
“ [...] tiranos, rex, dux, imperator, krall, king, kong, Koenig ”... Já Bossuet
sabia que estava mentindo, quando dizia que os reis são filhos legítimos
e legítimos ministros de Deus na terra; e já o preceptor de Luís XV
sabia que estava fazendo apenas uma frase oca e tola, quando dizia ao
real pimpolho, apontando a multidão : “ Sire! tout ce peuple est à vous... ”

Ao final, Bilac considerou ociosas as especulações sobre os
responsáveis pelo atentado :
Os assassinos apareceram espontaneamente e inconscientemente,
nascidos da fermentação moral que o ódio político mantinha a pátria
portuguesa, como esses cogumelos monstruosos, que, depois das
grandes chuvas, rebentam feios e negros do seio molhado da terra.
(Bilac, 09-02-1908 : 1)

Sem invocar a Deus, Bilac, assim como João Luso, encerrou sua
crônica manifestando o desejo de que a “ Violência ” nunca mais
dominasse “ a boa terra de Portugal ”.
Dos cronistas que procuraram analisar serenamente os acontecimentos
de Portugal, Márcio e Carmen Dolores aproveitaram o palpitante
assunto para tratar de antigas obsessões. Enquanto ela transferiu para
Lisboa uma preocupação constante dos cariocas com a polícia corrupta,
violenta e ineficaz, ele, mesmo reconhecendo a “ contribuição ” do
franquismo para a conturbação política, tomou o atentado como
índice da “ decadência ” do Ocidente, onde se alastravam a impiedade
e o desprezo à hierarquia e à autoridade. João Luso mostrou-se apenas
bem informado, enumerando sintomas evidentes da grave crise que
deu origem ao atentado. Bilac, por sua vez, aproveitou a discussão da
tragédia portuguesa para afirmar de forma eloqüente os princípios
republicanos da igualdade e da solidariedade entre os homens. Talvez
quisesse dar a entender que a veemente condenação da violência
como meio de atuação política não significava apoio incondicional
ao regime monárquico. Por fim, a análise mais lúcida e conseqüente
foi a de Victor Viana, que considerava o momento decisivo para os
republicanos portugueses, pois ou abriria a possibilidade de tomada do
poder, o que ocorreria em 1910, ou desencadearia uma rearticulação
das forças monárquicas, o que não se alcançou realizar satisfatoriamente.
Para concluir, pode-se dizer que, postos diante de um acontecimento
de grande importância ocorrido no exterior, do qual somente possuíam
informações telegráficas fragmentárias, os colaboradores dos periódicos
cariocas oscilaram entre a recriação literária e o tratamento jornalístico,
confirmando o caráter híbrido do gênero que praticavam : a crônica.
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Além disso, nota-se pela quantidade e extensão dos textos que Portugal
continuava a ser, no início do século XX, uma referência importante
para os intelectuais brasileiros.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
BILAC, Olavo, A Notícia, Rio de Janeiro : p. 2, 3. col., 3 fev. 1908.
____________, A Notícia, Rio de Janeiro : p. 2, 2. col., 7 fev. 1908.
____________, Registro, A Notícia, Rio de Janeiro : p. 2, 1. col., 21 fev. 1908.
____________, Crônica, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : p. 1, 5. col., 9 fev. 1908.
BRITO, J.,“Versos à Rainha ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento
Ilustrado, p. 3.
BRITO Y VEDRA, Luís, “ En mi oído os llamais da gentileza ”, Gazeta de Notícias,
Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento Ilustrado, p. 3.
CÂMARA, João da, “ Luz benéfica ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908.
Suplemento Ilustrado, p. 3.
CASTRO, Eugênio de, “ Salve Rainha! ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908.
Suplemento Ilustrado, p. 3.
CESAR, Júlio, “ Lágrimas ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : p. 3, 1. col., 16 fev. 1908.
COELHO, Batista, “ Noite de Calvário ”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro : p. 3, 6. col., 3
fev. 1908.
CORDEIRO, Luciano, “ A rainha D. Maria Pia ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : p. 2,
16 fev. 1908.
COSTA, Fernandes, “ O lis de França ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908.
Suplemento Ilustrado, p. 3.
DEUS, João de, “ Bendita! ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento
Ilustrado, p. 3.
DOLORES, Carmen, “ Conversando... ”, Correio da Manhã, Rio de Janeiro : p. 1, 1. col.,
7 fev. 1908.
HOMEM, Amadeu Carvalho, “ Jacobinos, liberais e democratas na edificação do Portugal
contemporâneo ”, in TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal, 2 ed. rev. e
ampl., Bauru, Edusc, São Paulo : Ed. da UNESP/ Lisboa : Instituto Camões, 2001.
p. 341-59.
JOE (Paulo Barreto), “ Surdina triste ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908.
Suplemento Ilustrado, p. 1.
L., Y. , “ Os príncipes ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento
Ilustrado, p. 2, 1. col.
LEAL, Eça,“ A S. M. a Rainha , Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento
Ilustrado, p. 3.
LUSO, João, “ Dominicais ”, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro : p. 1, 9 fev. 1908.
MAIA, Bernardo, “ A sua majestade, a Rainha Senhora D. Amélia ”, Gazeta de Notícias, Rio
de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento Ilustrado, p. 3.
MENDONÇA, Henrique Lopes de, “ Vilancete ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro :
13 fev. 1908, Suplemento Ilustrado, p. 3.
ORTIGÃO, Ramalho, “ Sua majestade a Rainha ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro :
13 fev. 1908, Suplemento Ilustrado, p. 2-3.
OSÓRIO, Luís, “ Rainha e boa ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908.
Suplemento Ilustrado, p. 3.
PINTO, Manuel de Sousa, “ O Terreiro do Paço ”, Correio da Manhã : Rio de Janeiro,
p. 1, 1. col., 25 fev. 1908.
RIO, João do, “ Conhecimento e Sentimento ”, A Notícia, Rio de Janeiro : p. 3,
5 fev. 1908.

Álvaro Santos Simões Junior

285

RODRIGUES, Ernesto,“ 5 de outubro : uma reconstituição ”, Lisboa : Gradiva Publicações,
2010.
SOARES, Aníbal, “ Página da história ”, Correio da Manhã, Rio de Janeiro : p. 1, 1. col.,
28 fev. 1908.
TAVARES, Santos, “ Senhora : sobre o brasão ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev.
1908, Suplemento Ilustrado, p. 3.
TEIXEIRA, Múcio, “ A rainha D. Amélia ”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro : p. 6, 7.-8.
col., 4 fev. 1908.
TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal, 2° ed. rev. e ampl., Bauru, Edusc/
São Paulo : Ed. da UNESP/ Lisboa, Instituto Camões, 2001. p. 361-73.
VARGAS, Afonso, “ Ela ”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro : 13 fev. 1908. Suplemento
Ilustrado, p. 3.
VIANA,Victor, “ A crise portuguesa ”, A Imprensa, Rio de Janeiro : p. 3, 8 fev. 1908.

286

Benedita de Cássia Lima Sant’Anna

II.8.

A Câmara é o tabuleiro sobre o qual se joga a partida, ou antes sobre
o qual o Imperador a joga. Sua arte consiste num jogo de equilíbrio
contínuo. Mantendo no poder o novo Ministério conservador
ou liberal, ele age de maneira que a oposição não tenha motivos
de desesperar. [...] Quando a oposição começa a impacientar-se
seriamente, D. Pedro retira o apoio aos homens no poder, e esse poder
passa incontinenti à oposição. Os papéis são trocados, mas a peça
continua sendo representada. É sempre um contra o outro a curto
termo, mas os que saem sabem que em breve prazo poderão renová-lo.
(Gonçalves apud Lima, 1963 : 216 e 217.)
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(1876-1898)

et la proclamation de la république au brésil

				
Benedita de Cássia Lima Sant’Anna

*

Le 15 novembre 1889, un groupe de militaires de l’armée
brésilienne mené par le maréchal Deodoro da Fonseca s’empara du pouvoir
en destituant l’Empereur du Brésil, Dom Pedro II. Les militaires instaurèrent
le régime républicain dans le pays. La Revista Ilustrada - hebdomadaire
indépendant - qui avait promu des thèses libérales comme l’abolition de l’esclavage
et le développement industriel, et qui appartenait à l’Italien Angelo Agostini,
défendait, depuis son lancement, l’instauration du nouveau régime.
Il s’agit de développer une réflexion sur les chroniques du quotidien, les polémiques
et les caricatures publiées dans Revista Ilustrada, afin d’analyser comment les
idées républicaines furent diffusées par cette revue auprès de son vaste public, avant
et après la proclamation de la République.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Proclamation de la République au Brésil, Revista Ilustrada
............................................................................

No Brasil, a passagem do Império para a República é considerada
por alguns estudiosos como quase um passeio; entretanto, tal
interpretação simplifica e estimula uma concepção equivocada acerca
dos acontecimentos ocorridos em momentos anteriores e posteriores
à mudança do sistema de governo do país.
Parte dessa interpretação deve-se ao fato de que, nos anos que
antecederam a proclamação, o Brasil, apesar de estar cercado de
repúblicas onde as revoluções se repetiam, gozava de paz interna
graças às intervenções do imperador, que, vendo-se na presença de
dois partidos, os conservadores e os liberais – os quais não constituíam
basicamente sentido e princípio distinto, mas grupos que procuravam
assumir o poder, com o pensamento de explorá-lo em benefício próprio
–, equilibrava a disputa entre conservadores e liberais, mantendo no
poder ora um ora outro partido.
*

Universidade Estadual Paulista UNESP, Campus de Assis,
São Paulo, Brésil

Essa disputa entre os liberais e conservadores preenchia quase que
em sua totalidade o tempo de ambos, bem como o do Imperador, não
sobrando nem a D. Pedro II, nem aos ministros desejosos de prolongar
a permanência no poder, tempo para ocupar-se com os interesses do
Brasil. Os republicanos, que em meados da década de 70, já davam
sinais de existência, ocupados igualmente com tal disputa pelo poder,
esperavam um momento mais favorável para a disseminação do
ideário republicano e, principalmente, para a implantação da república
no Brasil.
Enquanto isso, órgãos da imprensa jornalística, literária ilustrada e
caricatural da época, atentos às artimanhas do Imperador, às necessidade
do país e favoráveis à mudança de sistema governamental, passam
a propagar o ideário republicano entre seus leitores, divulgando e
defendendo junto ao povo a opção por um novo regime de governo
em substituição à monarquia, ao mesmo tempo em que procuravam
convencer políticos e militares contrários à mudança de sistema de
que o governo republicano seria a melhor opção para o país e que
só ele poderia trazer o desenvolvimento social, econômico e cultural
esperado na época.
Desde que saiu do prelo, em 1º de janeiro de 1876, a Revista
Ilustrada, de Ângelo Agostini (Vercelli, 1843 – Rio de Janeiro, 1910)
− desenhista italiano que passou a infância e a adolescência na França
e que chegou ao Brasil em 1859, onde firmou carreira, tornando-se
o mais importante artista gráfico do Segundo Reinado −, defendeu
idéias liberais, como o fim da escravidão, a proclamação da República
e o desenvolvimento no setor industrial.
Agostini, ao lançar a Revista Ilustrada, já havia publicado em São
Paulo o Diabo Coxo (1864-1865), primeiro periódico ilustrado
publicado nessa província, e o Cabrião (1866-1867), no qual manifestou
forte censura ao clero e às elites escravocratas paulistas; chegando ao
Rio de Janeiro, continuou a desenvolver intensa atividade a favor das
idéias liberais que defendia, por intermédio de representações satíricas
de D. Pedro II e de outras diversas contribuições caricaturais e textuais
divulgadas em órgãos de imprensa.
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Mas é com a Revista Ilustrada que seus trabalhos parecem alcançar
os fins almejados por ele, haja vista que o longo período em que a
revista permaneceu sendo impressa permitiu que presenciasse tanto
a libertação do escravizados quanto a proclamação da República no
Brasil, comemorando, dessa forma, acontecimentos por ela há muito
esperados.
Publicação de conteúdo artístico, literário, econômico, político
e social, a Revista Ilustrada destacou-se no meio jornalístico em que
se insere pela impertinência no modo como abordava os temas nela
tratados : com bom humor, desferia suas farpas sobre fatos considerados
suspeitos ou inadmissíveis na boa conduta.
Dela imprimiram-se 23 volumes que, juntos, totalizam 739
números1, cada um composto por oito páginas, sendo quatro ilustradas
com gravuras, charges e caricaturas feitas por intermédio da técnica da
litografia (páginas 1, 4, 5 e 8) e as demais (páginas 2, 3, 6 e 7) ocupadas,
até a edição do décimo quarto volume (1888), somente com textos. A
partir da publicação do volume seguinte (décimo quinto), a redação da
Revista passou a editar, juntamente com os artigos, pequenas ilustrações
realizadas por intermédio da xilografia.
As caricaturas, charges, gravuras, crônicas e notas sobre a implantação
do regime republicano no Brasil nela divulgadas trazem para seu
público, leitor ou analfabeto, interpretação inteligente e satírica de
discussões sobre o tema veiculadas em outros periódicos da época, bem
como esclarecimentos e interpretações sobre boatos que circulavam na
vida citadina do Rio de Janeiro e das províncias.
Personalidades da época como Octaviano Hudson (1837-1886)
− jornalista, poeta, professor e autor do Método Hudson de instrução
primária (1876) − tornavam-se tema de matérias publicadas na Revista,
em meio à difusão de fatos do cotidiano, também como meio de aludir
à república esperada :
O Sr. Octaviano Hudson, desenganado de que é ele o único
republicano convicto e sincero do Brasil, chegando à força do cálculo
a reconhecer que uma andorinha só não faz verão. Cortou o cabelo
e engendrou um método de ensino rápido de primeiras letras [...],
1

No primeiro (1876) e no segundo volume (1877) foram impressos 48 números em
cada um; no terceiro volume (1878), 47 números; no quarto (1879) e no quinto
(1880), 45 em cada; no sexto (1881), 48 números; no sétimo (1882), 47 números;
no oitavo (1883), 39 números; no nono (1884), 32 números; no décimo (1885),
26 números; no décimo primeiro (1886), 22 números; no décimo segundo (1887),
32 números; no décimo terceiro (1888), 51 números; no décimo quarto (1889),
44 números; no décimo quinto (1890), 36 números; no décimo sexto (1891), 25
números; no décimo sétimo (1892), 19 números; no décimo oitavo (1893), 12
números; no décimo nono (1894), 5 números; no vigésimo (1895), 33 números; no
vigésimo primeiro (1896), 22 números; no vigésimo segundo (1897), 8 números; e
no vigésimo terceiro (1888), 5 números.
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conseguindo ensinar em alguns minutos as crianças de inteligência
mais acanhadas e rebeldes a conhecer e distinguir as letras, juntá-las,
combiná-las em sílabas, etc. [...] Há, todavia, entre todas, uma criança a
quem o Sr. Hudson nem pelas tripas do diabo consegue ensinar a ler,
é ao Sr. Pardal, inspetor das escolas municipais, por obra e graça de Sr.
Ferreira Viana. O inventor afirma que tanto há de trabalhar com ele
que lhe meterá nos cascos o mecanismo da leitura assegurando que
a inteligência mais refratária não resiste à facilidade do seu método.
Eu se fosse o Sr. Hudson desistiria da empresa; desconfio muito é de
que com aquele discípulo perde ele o seu tempo e desacredita o seu
método [sic].
(Revista Ilustrada, 1876, nº 9 : 2)

Nota-se que a crônica citada discorre explicitamente sobre
acontecimento da época que envolve republicano conhecido e inspetor
de escola analfabeto, de capacidade duvidosa, admitido para o cargo
graças à concessão de um favor, cedido por membro do governo, o que
pode demonstrar indiretamente a intervenção do próprio Estado, ou
seja, do sistema de governo vigente (monarquista), na concessão.
Situações como essa e outras ainda mais agudas, narradas
igualmente de modo a sugerir um relato dos entremeios das estruturas
governamentais agravadas pela exposição da figura de um imperador
omisso às questões importantes para a nação, são observadas e
sagazmente transportadas para textos e imagens divulgadas na Revista
Ilustrada, instigando o questionamento do público e os deleitando, haja
vista que, na revista de Ângelo Agostini, do trágico se cria o riso.
Na capa do número 17, editado em 6 de maio de 1876, por exemplo,
os meninos mariolas, espécie de repórteres ficcionais criados para a
Revista por Ângelo Agostini, apresentam a quatro ministros de estado
uma carta endereçada Ao governo imperial :
Ao governo Imperial. Considerando que não se faz negócio devido
à epidemia. Considerando que não se recebe vintém em pagamento
de contas, notas, facturas apresentadas. Considerando que o gabinete
Rio Branco viu-se na necessidade de emitir 25.000 contos no ano
passado. Considerando que continua este ano a ficar escasso o meio
circulante, viemos em comissão pedir ao Governo Imperial que
recompense dignamente aqueles que levados por princípios financeiros
e filantrópicos resolveram emitir notas de 200 réis, 100 réis, 50 réis e
20 réis, a começar pelo Tesouro Nacional das Alagoas.
(Revista Ilustrada, 1876, nº 17 :1)

A sátira à emissão constante de moeda corrente para suprir
necessidades internas, a referência à epidemia de febre amarela que,
desde 1849, de tempos em tempos, resultava em novos surtos na cidade
do Rio de Janeiro, causando em 1873 a morte de 3.659 pessoas e
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em 1876 a morte de 3.476 cidadãos2, aliadas ao motejo impresso em
forma de interrogação no final da ilustração de capa – “ O governo
deixará de atender a tão justa representação? ” (Revista Ilustrada, 1876,
nº 17 :1) –, a lembrar o imperador e ao público da Revista Ilustrada
que nenhuma medida mais eficaz havia sido tomada pelo governo
imperial para solucionar problemas econômicos e de saúde pública,
parecem-nos um meio astucioso utilizado por Ângelo Agostini para
apontar falhas governamentais.
Se, para alguns leitores, a exposição ordenada das faltas e a omissão
do governo são questionamentos alheios ao debate sobre a implantação
do regime republicano no Brasil, devemos dizer que tal exposição
integra um projeto bem elaborado no qual o desenhista, crítico e
caricaturista, ao mostrar o descaso governamental, incita o público a
pensar em mudanças e, conseqüentemente, na implantação do regime
republicano.
As contínuas inferências aos problemas da cidade do Rio de Janeiro,
carente de inúmeras melhorias (reformas na superfície das ruas, nos
edifícios, nas instalações públicas e privadas e, sobretudo, a necessidade
de um sistema de saneamento básico satisfatório), tornam-se temas
recorrentes de crônicas e gravuras impressas na Revista Ilustrada
e, certamente, servem para lembrar ao público que providências
deveriam ser tomadas e que a ausência de soluções eficientes poderia
ser interpretada como descaso e/ou inaptidão dos administradores.
Na capa do número 18, editado em 13 de abril de 1876, Ângelo
Agostini divulga uma gravura na qual aparecem novamente os seus
mariolas, cinco no total, que dividem a tarefa de maquiar, limpar, vestir
e despejar um tônico revigorante na cabeça de uma índia idosa que
representa, nada mais nada menos, que a corte, ou seja, a cidade do Rio
de Janeiro. Após a gravura, lê-se um breve diálogo entre a cidade e os
mariolas :
Melhoramento da cidade do Rio de Janeiro. Cidade – Mas eu ficarei
bonita mesmo? [‘mariolas’] – Ora se ficará bonita com estas pinturas
e postiços que a comissão lhe aconselha, poderá a senhora ainda iludir
alguns fluminenses, mas, cá para nós, nunca há de passar de uma velha
e feia cidade…
(Revista Ilustrada, 1876, nº 18 : 1)

Observe-se que, para representar o Rio de Janeiro, capital do Império
brasileiro, o caricaturista utiliza-se de uma figura feminina. O mesmo
procedimento será utilizado por ele, posteriormente, para representar
a República brasileira. Diferenciando-se, é claro, a aparência, a postura
e a vestimenta de ambas.
2

Dados difundidos pela Biblioteca Virtual de Saúde Adolpho Lutz. Ver : http ://
www.bvsalutz.coc.fiocruz.br/html/pt/static/trajetoria/volta_brasil/busca_doenca.htm (consultado em 28-04-2010).
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Enquanto a capital do Império é representada, na caricatura de
Ângelo Agostini, por uma nativa, sem forças e sem expectativas futuras,
a República aparece em ilustração de Pereira Neto, imponente, jovem e
bem vestida com uma túnica longa, e sobre esta uma manta, segurando
firmemente na mão direita uma espada e na esquerda o mastro da
bandeira do Brasil, juntamente com um escudo. A seu lado esquerdo,
um senhor, provavelmente o ministro Afonso Celso3, de joelhos ao
chão lhe apresenta a coroa para que seja aceita.
Nota-se que nessa caricatura “ estar de joelho ” demonstra uma
reverência, algo que nunca foi reproduzido pela Revista Ilustrada em
relação à monarquia e a seu então principal representante no Brasil,
D. Pedro II. Aliás, sobre a presença de D. Pedro II em caricaturas
divulgadas na Revista e em outras publicações ilustradas da época,
em período anterior à proclamação da República brasileira, escreveu
Herman Lima :
Nas centenas de caricaturas que lhe são dedicadas, nas revistas do
gênero, no século passado, D. Pedro II é mostrado, invariavelmente, na
sua displicência casmurra, ora remoendo o famoso estribilho − “ Já
sei!... Já sei!... ” – com que Rafael Bordalo Pinheiro o imortalizou no
seu Álbum das Glórias; ora cochilando regalandamente [sic] ao fundo
dum cupê, que é o carro do Estado, ou em plena função pública; ou,
ainda, em pleno astral, espiando os planetas pelo telescópio, quando
não viajando na estratosfera, na cauda dum cometa. (Lima, 1963 : 202)

Na gravura que ilustra a capa do número 425 da Revista Ilustrada,
de seu trono D. Pedro II assiste a um torneio político : na arena, dois
cavaleiros, um representando o Partido Liberal, favorável, portanto,
à libertação dos escravizados e à própria proclamação da República
brasileira; e o outro representando o Partido Conservador, que
defendia a permanência do sistema governamental, sendo responsável
pelas medidas necessárias para conservá-lo. Satisfeito com o resultado
obtido pelo representante do Partido Conservador, D. Pedro abandona
a passividade habitual com que normalmente é descrito e saúda o
cavaleiro vencedor : “ Torneio político em homenagem a El-Rei D.
Pedro. O cavaleiro liberal levou tal estocada que todos o julgam morto.
Bravo! Exclamou o rei para o cavaleiro conservador ” (Revista Ilustrada,
1886, nº 425 :1).
3

Afonso Celso de Assis Figueiredo, primeiro e único visconde de Ouro Preto
(Ouro Preto, 1836 - Rio de Janeiro, 1912), foi um monarquista, político brasileiro
e grande amigo de S. M. o Imperador D. Pedro II. Era abolicionista, foi deputado
provincial, senador, Ministro da Marinha e da Fazenda, membro do Conselho de
Estado e presidiu o último Conselho de Ministros do Império. Proclamada a república em 15 de novembro de 1889, foi preso juntamente com todo o ministério no
Quartel-Geral do Campo de Santana e, posteriormente, exilado.
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Entretanto, o mais comum é realmente ver o estado letárgico e
indiferente do monarca, a cumprir meros protocolos e a proferir
discursos que lhe eram solicitados, como na caricatura que ilustra a
capa do exemplar da Revista de número 379, editado em 6 de maio
de 1884, na qual aparece lendo um discurso solicitado pelos ministros
Lafayette Pereira e Maciel, que agachados se escondem embaixo do
manto imperial. A caricatura é enriquecida e elucidada pelo colóquio
dos dois ministros :
[Lafayete R. Pereira] − Excelente sistema este, não acha, Maciel?
Podermo-nos cobrir com o manto constitucional e mandar dizer,
pela boca do soberano, aquilo que nós mesmos não ousaríamos dizer,
com receio duma pateada? − Sem dúvida... E, justiça seja feita ao
Imperador, ele toma o seu papel muito a sério.
(Agostini, 1884 :1)

A crítica de Ângelo Agostini está no fato de o Imperador endossar,
sem maiores questionamentos, a posição assumida pelo Ministério
e proferir, na quarta e última sessão da décima oitava legislatura,
discurso forjado por ministros em que prioriza questões financeiras,
esquecendo-se de muitas outras, consideradas mais urgentes, como
a situação dos escravizados, cuja manutenção do sistema produzia
conseqüências desastrosas, como o crime de Rezende, onde escravos
que assassinaram seu senhor, arrependidos, entregam-se à justiça e são
mortos por quinhentos homens que foram à cadeia assassiná-los.
Sobre a omissão do Imperador relacionada a tal fato, sobre o
discurso realizado e, principalmente, sobre a ausência de uma atitude
imperial referente à emancipação do elemento servil (dos escravizados),
continuou Agostini na caricatura impressa na última página do número :
Se o Espírito Santo realmente pousasse na cabeça do monarca – eis,
mais ou menos, o que este diria. − Estas falas do trono, forjicadas por
ministros da ordem do Sr. Lafayete e outros, que, por desgraça do país,
têm estado no poder, não servem senão para expor-me ao ridículo,
desprestigiar a monarquia constitucional e impingir gato por lebre
ao país e a seus augustos representantes. Tenho experimentado todos
os chefes dos partidos, até republicanos, e é com o maior desgosto
que declaro ao país não ter encontrado um só que me inspire real
confiança e seja capaz de desviar o país da fatal senda que segue.
Apelo para o patriotismo dos cidadãos aqui reunidos, para que tratem,
quanto antes, da questão do elemento servil, à qual se perdem todas as
outras. O vosso imprudente silêncio sobre este assunto é a principal
causa da perturbação social e econômica do país. Sois os culpados do
movimento abolicionista, porque haveis repelido uma sensata proposta
de emancipação apresentada neste parlamento por Joaquim Nabuco.
Alguns até chegam a ufanar-se de serem escravocratas! Hoje, já que

Benedita de Cássia Lima Sant’Anna

293

não podeis mais evitar o movimento, deveis acompanhá-lo para evitar
mais males. Trabalhem, pois, nos melhores meios de resolver essa
questão a bem de todos; deixem-se de discursos improfícuos e estará
salva a pátria. Está aberta a sessão.
(Agostini, 1884 : 8)

Entretanto, observando as caricaturas e crônicas impressas na Revista
Ilustrada, é possível afirmar que o Espírito Santo não pousou na cabeça
de D. Pedro e este continuou a dormir o sono da indiferença, enquanto
os jornais da corte traziam diariamente notícias dos desmandos
do governo, que pareciam “ produzir em S. Alteza o efeito de um
narcótico ” : “ Bem-aventurado Senhor! Para vês o reino do céu e para
o vosso povo... o do inferno! ” (Revista Ilustrada, 1887, nº 450 : 1).
Durante o tempo em que o ‘Imperador dormia’, cresceu entre
o povo, no meio político e militar, incitado pela imprensa da época,
o desejo por mudanças : era preciso eliminar as graças aos afilhados
políticos, ou seja, o péssimo sistema de compadresco do espírito
partidário, bem como todos os males que constituíam verdadeiras
pragas no orçamento público, e acompanhar as novas tendências para
obter a gratidão da pátria.
Era preciso libertar o elemento servil, haja vista que os ideais
de desenvolvimento não eram compatíveis com os de escravidão.
Defendia-se, de fato, a mudança de sistema de governo. A Revista
Ilustrada, simpatizante do sistema republicano, porta-voz dos anseios
populares, intensifica sua campanha em prol da proclamação da
República no país, a qual, normalmente, aparecia entrelaçada à própria
campanha abolicionista realizada pela folha. Aliás, “ a luta pela abolição
dá inegavelmente aos caricaturistas e em particular a Ângelo Agostini
as armas mais poderosas contra a monarquia ” (Lima, 1963 : 208).
A partir da sessão de abertura do Parlamento realizada em 3 de
maio de 1888, a emancipação dos escravizados foi dada como certa,
e tanto o exemplar de número 496, editado em 5 de maio do ano
citado, quanto os dois exemplares subseqüentes da revista (497 e 498),
divulgaram artigos, crônicas e caricaturas exclusivamente relacionados
à proclamação da Lei Áurea, bem como relacionados às homenagens
aos defensores da causa abolicionista.
Após a abolição, em ilustração impressa nas páginas 3 e 4 do
qüingentésimo número da folha, Ângelo Agostini retrata em imagem
a figura da República, ordenando distanciamento aos senhores
escravocratas e a lavradores :“ Não vos aproximais de mim! Vossas mãos,
ainda tintas do sangue dos escravos, manchariam as minhas vestes! ”
(Revista Ilustrada, 1888, nº 500 : 3 e 4).
Nota-se que o grande crítico das instituições políticas, que fez de
sua revista uma verdadeira tribuna de debate de temas importantes :
defendendo e divulgando a propaganda liberal, mostrou-se nessa
gravura contrário não à consolidação do novo sistema, mas à atitude
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dos escravocratas que só aderiram à República depois de terem seus
anseios escravagistas vedados pela lei de emancipação assinada pela
princesa Isabel.
‘República do Rio do Peixe’. Por despeito, por ódio à abolição, como
represália aos bons desejos da Princesa de ver sua pátria livre, nas zonas
clássicas do esclavagismo acabam de rebentar diversos manifestos
republicanos, tão refalsados no fundo, quanto idiotas na forma. Antigos
surradores de negros, vendo seus escravos livres por lei, congregam-se
e mandam-nos dizer, que nós cidadãos, nós leitores, nós povo, somos
todos escravos, vergamos ao despotismo e que eles, por ódio ao negro,
estão dispostos a virem libertar os brancos. (Verim, 1888, nº 501 : 2)

O texto de JúlioVerim, que naquele momento era uns dos principais
redatores da folha, vai ao encontro das aspirações de Ângelo Agostini,
demonstrando que a Revista Ilustrada defendia o lema de “ Liberdade,
Igualdade e Imparcialidade ”, inspirado na conhecida máxima francesa
da Revolução de 17894; portanto, a folha desejava a República para
bem do povo, não para satisfazer os impulsos e os desmandos de uma
elite escravocrata.
Matérias impressas nas páginas da Revista Ilustrada deixam claro ao
leitor da época e ao pesquisador de hoje que o sistema republicano
defendido pelo proprietário e por redatores da publicação não seria
‘construído nas senzalas’, além de criticarem a união dos republicanos,
adeptos sinceros dos ideais do novo sistema, como os escravocratas que
se tornaram republicanos após 13 de maio :
Aqueles, que, antes de 13 de maio, pugnavam por essas idéias
[republicanas], deviam lembra-se de que a sua união com os
despeitados de toda a ordem os infama, os suja, os desmoraliza para
sempre. Todos repetirão o dito popular : diz-me com que andas. [...]
Os antecedentes, também, do chamado partido republicano, são muito
suspeitos. Os anúncios de escravos fugidos brilharam nos jornais do
novo partido, até muito depois da liberdade do Ceará. Rangel Pestana,
um dos chefes, eleito deputado provincial pelo 8º distrito, depois que
se declarou francamente abolicionista, foi derrotado. [...] Se os novos
4

Movimento em que trabalhadores, camponeses e a burguesia francesa, insatisfeita
com a grave situação social do país, saem às ruas com o objetivo de arrancar do
governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI, o que culminaria no fim
do sistema absolutista do rei, bem como dos privilégios do clero, que teve seus
bens confiscados durante a revolução e no fim dos privilégios da nobreza francesa.
Constituiu um importante marco na História Moderna de nossa civilização. Após
a Revolução, o povo francês ganhou mais autonomia e seus direitos passaram a ser
respeitados. Ainda que a burguesia francesa tenha conduzido o processo de forma
a garantir seu domínio social, a vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou
significativamente.
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partidos não têm escrúpulos, se não escolhem meios, então, é muito
melhor ficarmos como estamos, com receio de cair em coisa pior.
Democracia e escravidão são coisas que se não combinam.
(Verim, 1888, n° 502 : 3)

Observa-se, com isto, que a folha de Ângelo Agostini não se
calou diante do surgimento de grupos que, com a abolição, passaram
supostamente a se definir como republicanos. A Revista Ilustrada, mais
do que qualquer outro órgão de imprensa da época, desejava e defendia
a implantação do sistema republicano no Brasil, desde que tal sistema
fosse formado pelos ideais presentes no lema francês citado.
Por ocasião do atentado contra o imperador D. Pedro II, ocorrido
na madrugada de 16 julho de 1889, cuja autoridade imperial parecia
desejar abafar o ocorrido, temendo talvez que a divulgação do
incidente servisse de estímulos a outros, a Revista Ilustrada informa
ao público que seria importante esclarecer o ato criminoso, atribuído
ao estrangeiro, Adriano do Valle, português de 21 anos de idade, cuja
imprensa da época afirmava que havia obedecido a ‘estímulos próprios’
e que ninguém era responsável pelos atos de um alucinado, a fim de
que tal ato não servisse de pretexto para a monarquia violar direitos
adquiridos pela Constituição.
Por edital, já foram proibidas as reuniões nas ruas e praças, os vivas e
outras manifestações consideradas... sediciosas. Fala-se em deportação,
em restrições à liberdade de imprensa, em mordaças à liberdade de
pensamento, garantida pela constituição. Ah! queremos ver como a
Tribuna Liberal barra contra todos esse despotismo. [...] Só porque um
moço alucinado deu um tiro, em condições que não estão ainda bem
elucidadas, já todo esse velho arsenal das monarquias absolutas, que
voaram, quer assim sair para a rua? Nós, o que desejamos é que haja
menos segredos de justiça e menos mistério, para que se confirme,
à plena luz, a opinião geral, de que tal fato da madrugada de 16 foi
um acontecimento inteiramente isolado e sem importância dramática
que certos interessados lhe querem dar. Não cremos que ninguém –
nacional ou estrangeiro –, por isto ou aquilo, se fosse capaz de levantar,
conscientemente, um braço armado contra o nosso velho Imperador.
Tentar dar visos de verdade a uma versão contrária é difamar um povo!
Esta é que é a verdade!
(Revista Ilustrada, 1889, nº 557 : 2)

As opiniões contidas na crônica citada revelam para o público da
Revista Ilustrada que a folha preferia o esclarecimento, ao esquecimento
do fato, provavelmente porque estava sendo empregado por políticos
de conduta duvidosa, ligados à monarquia, para vetar as campanhas
favoráveis à implantação do sistema de governo republicano.
Quando o novo sistema foi implantado em 15 de novembro de
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1889, a folha de Ângelo Agostini passou a publicar inúmeras caricaturas
e crônicas saudando a República e seus heróis :
[...] foi proclamada a República Federal Brasileira, único regime que
convém à nossa pátria e que havia de ser um fato mais hoje mais
amanhã (sic). [...] Realizaram-se nossos vaticínios, e sentimo-nos
felizes, porque isso tenha acontecido em meio do regozijo e da
confraternização mais admirável que se tem visto entre o Povo, o
Exército e a Armada Nacional. Honra ao civismo dos Brasileiros!
(Revista Ilustrada, 1889, nº 569 : 2)

Importa mencionar que a data da proclamação do regime
republicano no Brasil praticamente coincide com a ida de Ângelo
Agostini para a França : já casado e envolvido em um caso amoroso
com uma de suas discípulas, Abigail de Andrade5. Vivendo sobre forte
preconceito da sociedade fluminense, o caricaturista refugia-se com
Abigail e com a pequena Ângela Agostini, fruto do relacionamento
do casal, na capital francesa, só regressando de lá após o falecimento da
companheira.
A Revista Ilustrada, que com a partida de Ângelo Agostini passa
a ser dirigida pelo desenhista e caricaturista Antônio Bernardes
Pereira Neto, desenvolveu campanha em prol do sistema republicano,
recém-implantado, denunciando os ataques desferidos contra o novo
sistema e mostrando ao seu público que não erraria ao criticar a união
de republicanos sérios com os de última hora, incapazes, portanto, de
auxiliar e apoiar o novo governo :
‘Pela Política’. A baixa do câmbio tem oferecido ensejo aos inimigos
da República para um recrudescimento de ódios contra as instituições,
a que disseram aderir, mas das quais se despregam, agora, com toda a
sem-cerimônia... como se houvessem sido grudados a cuspo. Falam,
escrevem, ameaçam e já anunciam, para breve, completa transformação
em tudo. Acham que um país, e um país americano como o nosso, pode
mudar de forma e de governo como quem muda de toalete... e andar
para trás como os caranguejos. É, meia dúzia de sujeitinhos entusiastas,
ainda ontem, do governo do Dr. Prudente de Moraes, que lhes dava todas
as garantias, apresentando-lhes hoje os seus sinceros agradecimentos,
invectivando-o, querendo depô-lo e restaurar a monarquia.
(Revista Ilustrada, 1896, nº 711 : 2)

5

Pintora e desenhista brasileira, natural de Vassouras (1864), no Rio de Janeiro,
considerada pela crítica da época uma artista promissora. Foi a única mulher a
receber uma medalha de ouro por trabalhos expostos no Salão Imperial em 1884.
Em abril de 1890, em Paris, nasceu seu segundo filho, Ângelo, que morreu antes
mesmo de completar um ano; em seguida, é a própria que vem a falecer.
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Discípulo de Ângelo Agostini, Pereira Neto, que já era um dos
colaboradores mais atuantes da Revista Ilustrada, torna-se co-proprietário
da folha. É ele quem assina o retrato do mestre publicado na edição
de 13 de outubro de 1888 e quem, posteriormente, seria considerado
por Artur Azevedo, em crônica divulgada no jornal O País, na edição
de 10 de janeiro de 1907, ‘como o lápis mais republicano do Segundo
Império’.
Talvez por ser esse motivo (por ser tão partidário do novo sistema),
sob sua direção a Revista Ilustrada não tenha se posicionado contra
o sistema republicano recém-implantado, deixando de mostrar,
conforme certamente esperavam seus 50 mil leitores6, as falhas do
novo governo, limitando-se apenas a afirmar que “ a boa marcha da
República dependia da organização de dois partidos políticos, fortes,
bem arregimentados e com idéias definidas, que, agremiados às forças
da nação, se revezassem no poder, fiscalizando-se mutuamente ”. Além
disso, a folha lamentava-se de o segundo partido existente apenas
querer agremiar a si “ os principais funcionários, elevados às primeiras
posições pelo partido republicano federal ” (Revista Ilustrada, 1896, nº
719 : 2).
Assim sendo, concluído este trabalho, afirmamos que certamente
a ausência de um procedimento mais crítico por parte da Revista
Ilustrada, sobre o sistema de governo republicano implantado no Brasil,
deveu-se ao posicionamento de seu novo diretor, haja vista que, com o
afastamento de Ângelo Agostini, a folha sofreu gradualmente algumas
transformações de caráter ideológico e doutrinário, perdendo boa
parte de seu espírito de combatividade, silenciando-se diante de fatos
governamentais que deveria ter questionado. Mesmo depois do retorno
de Ângelo Agostini à redação (1895), dessa vez como funcionário da
folha, ou seja, de Pereira Neto, a Revista Ilustrada manteve-se alheia
a debates que os desmandos do regime republicano suscitavam;
esqueceu-se, portanto, dos anseios do público que sustentara durante
tanto tempo a sua edição e, provavelmente, também tenha sido
esquecida por este, vindo a encerrar suas atividades em agosto de 1898.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
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uma publicação periódica não corresponde ao número de pessoas que a assinam;
geralmente, é bem superior ao número de assinantes.
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II.9.

“ TALASSAS ” EM TRÂNSITO : A COLóNIA
PORTUGUESA NO BRASIL E A REACÇÃO
MONARQUISTA EM PORTUGAL (1910-1919)

“ talassas ” 1 en transit : la colonie portugaise au brésil
et la réaction Monarchiste au portugal (1910-1919)
Isabel Corrêa da Silva

*

RÉSUMÉ :
La colonie portugaise du Brésil est restée un bastion monarchiste,
même après 1910. Elle s’est efforcée de tout faire pour contrarier les nouveaux
gouvernements républicains portugais. Outre la propagande antirépublicaine
et l’embargo commercial contre les produits portugais, la colonie a mis sur pied
un complexe réseau de soutien aux exilés politiques monarchistes ainsi qu’une
organisation de collecte et de distribution de fonds en faveur de la contre-révolution
au Portugal. Certains des plus importants intellectuels monarchistes (libéraux
ou pas) qui s’opposaient à la République comme Homem Cristo Filho, Luís de
Magalhães, José Soares da Cunha ou Carlos Malheiro Dias, gardaient des rapports
étroits avec le Brésil. Ces “ talassas ” sont passés d’un régime à l’autre en menant
un combat physique et idéologique. Il convient d’approfondir l’influence qu’ils ont
exercée sur la pensée républicaine conservatrice brésilienne, comme, par exemple,
sur Alberto Torres, dans la critique des excès révolutionnaires républicains.
MOTS-CLEFS :

Colonie portugaise au Brésil, contre-révolution monarchique,
João Franco, Première République portugaise

............................................................................

Introdução
A expressão “ talassa ” teve origem numa mensagem de apoio da
colónia portuguesa no Brasil a João Franco, em finais de 1907. Depois
de 1910, todos os monárquicos ou opositores da república foram
cunhados or ou reaccionário. Julgamos que este percurso da expressão
“ talassa ” se baseia em dois pressupostos equivocados : a imagem
da colónia portuguesa no Brasil como um baluarte de monárquicos
reaccionários, e a lenda negra da ditadura franquista. Argumentamos
*
1
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que é a partir dos princípios da mobilização cívica, da independência
política e da consciência social que o projecto reformista de João
Franco e o quadro mental da elite da colónia portuguesa convergem
e que a partir daqui é possível compreender a complexidade da
conduta política dos portugueses no Brasil a partir de 1910 e o tipo de
solidarização que desenvolveram para com os opositores da república
em Portugal.
A colónia portuguesa no Brasil
e o franquismo – 1906-1908
O entusiasmo dos portugueses do Brasil com o governo de João
Franco, expresso na célebre mensagem “ talassa ” subscrita por 20.000
signatários2, foi algo de surpreendente considerando a tradicional
relativa neutralidade política da colónia. As hipóteses para uma
explicação, parece-nos, devem ser procuradas em dois planos : um
estrutural outro conjuntural.
Ao nível estrutural é preciso ter em conta o que, no desgastado
panorama político português, significou o projecto reformista liberal
franquista e o tipo de forças que ele veio mobilizar. João Franco
era um dissidente dos partidos rotativos a quem o rei depositou a
responsabilidade de protagonizar o realinhamento das forças partidárias
e que surgiu com um discurso de convocação das “ forças vivas da
nação ”. O franquismo inseriu-se no tipo de projectos políticos que em
finais do século XIX, inícios do XX, apelaram à moralização política,
ao avigorar da devoção cívica e a uma viragem socializante como uma
resposta liberal aos impasses do parlamentarismo e do democratismo
bem como aos novos desafios sociais e económicos das sociedades
modernas3. Este tipo de reformismo que cresceu dentro do espaço do
liberalismo finissecular, e que ficou conhecido por “ novo liberalismo ”
ou “ liberalismo social ”, marcou o debate político e o progressismo
doutrinário de muitos países europeus ainda antes da Primeira
Guerra Mundial4. Ora, foi precisamente no apelo a uma concepção
abstracta de nação cívica, constituída pelos cidadãos independentes,
que o projecto franquista ecoou em sintonia com o tipo de concepção
identitária que a colónia portuguesa do Brasil tinha de si mesma. Em
particular, os chamados “ chefes da colónia ”, abastados financeiros e
industriais que se moviam numa teia sociocultural por eles próprios
2
3
4

Rocha Martins, João Franco e o seu tempo, p. 391-392.
Ver Rui Ramos, João Franco e o Fracasso do Reformismo Liberal (1884-1908) e do mesmo autor “ Transformações do Liberalismo em Portugal (1880-1900) ”, p. 51-68.
Não confundir com neo-liberalismo que é a expressão comummente utilizada
para denominar as correntes de liberalismo económico mais duro que surgiram na
década de 70 do século XX. Sobre o “ new liberalism ” ou liberalismo social ver
Avital Simhony e David Weinstein, The new liberalism : reconciling liberty and community.
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construída como palco de afirmação social. Uma classe de self made
man, empreendedores, filantropos, mobilizados para a coisa pública que
correspondia na perfeição à imagem da massa cívica quem o projecto
franquista queria chegar5.
Mas para além dos princípios, a convergência deu-se também ao
nível dos interesses. O ímpeto reformista de João Franco acompanhava
uma tendência de retoma, na qual se inseriam uma série de apostas
políticas que visavam impulsionar o país a entrar num processo de
crescimento económico. Parte dessas apostas passavam por um
estreitamento das relações comerciais e financeiras entre Portugal e
Brasil, o que traria inquestionáveis benefícios para os investidores e
comerciantes da colónia. Nesta senda, estava programada para Junho
de 1908 uma viagem do rei D. Carlos ao Brasil onde se trataria, entre
outros negócios, da celebração de um tratado de comércio e do
estabelecimento de uma sucursal do Banco de Portugal no Rio6.
Tanto por coincidência de interesses como de princípios, os
chefes da colónia abraçaram o franquismo com um entusiasmo quase
redentor. Para esta harmonia “ talassa ” foi fundamental a existência
de uma rede humana que se deveu em particular à amizade entre três
homens : de João Franco com o secretário particular do rei, o conde
de Arnoso, e deste com Camelo Lampreia, representante diplomático
português no Rio de Janeiro desde 1896, figura de grande influência
no seio da colónia.
O primeiro trânsito – 1908-1910
Mas, apesar da sua natureza predominantemente “ talassa ”, a colónia
portuguesa no Brasil também era desde há já um tempo, um cadinho
de asilo político para todo o tipo de contestatários ao regime. Em 1891,
por exemplo, tinha sido o local de destino de alguns dos implicados na
intentona republicana de 31 de Janeiro do Porto7. Exilados esses que,
5

6

7

Um bom retrato sociológico da colónia portuguesa do Brasil em princípios do
século XX encontra-se no O Livro de Ouro, Comemorativo da visita de Sua Magestade
El-Rei D. Carlos I aos Estados Unidos do Brazil… ou nos trabalhos académicos de
Jorge Luís dos Santos Alves, Imigração e Xenofobia nas Relações Luso-Brasileiras (18901930) e Marie-José Ferreira dos Santos, Du “ Prolongement ” à la normalisation républicaine : Brésil-Portugal 1889-1922.
João Franco, Cartas d’El Rei D. Carlos I a João Franco Castello Branco, p. 32-33; “ A
viagem d’El Rei ao Brasil ” in Illustração Portuguesa, 6 de Janeiro de 1908; “ A viagem do rei de Portugal ao Brazil ” in Brazil-Portugal, 16 de Maio de 1907, p. 117;
“ Carta do Rio de Janeiro ” in : Diário de Noticias, 22 Outubro 1907, p. 7. Cf. Isabel
Paço d’Arcos, “ A viagem de D. Carlos ao Brasil ”.
Na sequência da convulsão patriótica que se seguiu ao ultimato inglês de 11 de
Janeiro de 1890, desenvolveu-se no Porto uma conspiração entre os oficiais de
baixa patente e alguns membros do Partido Republicano que acabaria por culminar na malograda revolta de 31 de Janeiro no Porto, no decurso da qual a república
foi proclamada por algumas horas.
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depois, aproveitaram a circunstância e a distância para fundar jornais
e espaços de sociabilização, dando forma a uma malha de contestação
política alternativa.
Em 1892, o chefe da Legação portuguesa no Rio de Janeiro já
sentia os efeitos da acção dessa malha republicana, que ele acusava de se
organizar em meetings conspiratórios, de lhe escrever cartas sarcásticas e
de o difamar na imprensa. Por diversas vezes, o conde de Paço d’Arcos
escreveu para Lisboa queixando-se da sua impotência face a estas
campanhas de descrédito das instituições monárquicas portuguesas8. E
de facto, o período entre 1891 e 1894 foi um momento de particular
conflituosidade interna na colónia : coincidindo com a recepção
dos exilados do 31 de Janeiro, com o recrudescer dos radicalismos
políticos sob o governo do marechal Floriano Peixoto e com a tensão
diplomática entre Portugal e Brasil em consequência do envolvimento
português na situação política resultante do levantamento da Armada
brasileira em Novembro de 18939.
Mas uma vez encerrado este episódio, até finais da década de
90 e primeiros anos do século XX o ambiente político da colónia
manteve-se amainado, caminhando numa velocidade de cruzeiro que
correspondeu tanto, por um lado, à estabilização da política interna
brasileira a partir da presidência de Campos Salles, como, por outro, a
um período de travessia do deserto do Partido Republicano Português,
com significativo arrefecimento da actividade propagandística. Tanto
pela observação da imprensa da colónia, como pela documentação
oficial e particular dos representantes diplomáticos portugueses
no Brasil, não se regista, neste espaço de tempo, um ambiente de
conturbação interna que mereça particular destaque.
É a partir de 1907, quando os chefes da colónia assumem claramente
o seu apoio ao franquismo, que se inicia uma nova fase de agudização da
conflituosidade interna.Vive-se nos jornais e nos meios de sociabilidade
da colónia um ambiente de guerra civil ideológica opondo “ talassas ”
monárquicos a “ jacarés ” republicanos10. O crescente entusiasmo dos
8

9

10

Por exemplo, o ofício de 23 de Dezembro de 1891 do conde de Paço d’Arcos ao
conde de Valbom in Missão Diplomática do Conde de Paço d’Arcos no Brasil –1891 a
1893, p. 121.
Nos conturbados anos que se seguiram à implantação da República, o Brasil viveu momentos de grande instabilidade política, com especial pujança durante o
governo militar do marechal Peixoto. Em 1893 um grupo de militares organizou um movimento de reacção e sublevou a armada na baía da Guanabara. Uma
vez sufocada a revolta, temendo as represálias por parte das tropas de Peixoto,
os chefes revolucionários pediram asilo ao comandante dos navios portugueses
que se encontraram ancorados na dita baía. O comandante português acabou por
ceder, dando asilo a algumas centenas de elementos hostis ao governo brasileiro. Os
acontecimentos precipitaram-se ao longo de vários meses, culminando no dia 13
de Maio de 1894 com o rompimento de relações diplomáticas com Portugal por
parte do Brasil.
O apodo de “ jacarés ” relativo aos republicanos organizados da colónia é encon-
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chefes da colónia com a as iniciativas associadas à viagem de D. Carlos
ao Brasil foi sempre acompanhado por uma equivalente propaganda
de oposição. Mas é, sem dúvida, a partir do trágico dia 1 de Fevereiro
de 1908 que a situação assume novas proporções. É a partir daí que se
inicia o verdadeiro trânsito dos “ talassas ”.
O assassinato do rei D. Carlos e do príncipe Luís Filipe foi um
acontecimento de consequências ainda hoje por apurar. Com o rei,
morreu também um projecto político. As contingências da sucessão
de D. Manuel espelham bem, tanto a ferocidade da competição entre
as forças políticas, como a falência em que se encontrava o velho
sistema de equilíbrio entre os partidos11. Os políticos começaram
a reposicionar-se em campo no próprio dia da morte do rei e do
príncipe real. João Franco foi ainda nessa noite recebido no Palácio
das Necessidades sob os mais duros olhares de reprovação por parte da
Rainha e do jovem Rei, e no dia seguinte foi dispensado. A dinâmica
de reajuste de posições políticas foi de tal modo superior aos esforços
para dar início a um processo de apuramento de responsabilidades
judiciais, que alguma opinião pública estrangeira não pode deixar
de se mostrar escandalizada. Pouco dias depois do assassinato,
o rei Eduardo VII exclamava indignado : “ Mas que raio de país é
esse onde se mata um rei e a primeira coisa que se faz é despedir
o primeiro-ministro ”�?
Logo a partir da organização do primeiro gabinete de D. Manuel
tornou-se claro que no Terreiro do Paço não se tinha extinguido apenas
um rei, que a monarquia, na realidade, estava já cativa dos republicanos.
A política de ‘acalmação’ de D. Manuel II foi na verdade uma política
empenhada em anular tudo o que lembrasse o desvio franquista,
decidida a devolver a cena política às tradicionais forças partidárias
que, face à tragédia, supostamente se concertariam a bem do país. O
futuro revelaria a curto prazo os pontos fracos desta estratégia. Aliás se
essa fosse uma alternativa viável, o esforço de D. Carlos em manter de
pé o governo de Franco teria sido uma mera obstinação.
Os chefes da colónia pressentiram de imediato esta drástica
mudança de sentido. E logo desde Março passaram a referir-se ao
governo da ‘acalmação’ como o ‘ministério Buiça’, nome de um dos
dois assassinos do rei que foram apanhados e mortos no Terreiro do
Paço12. Mas o grande golpe chegou quando, no ritmo de derrube dos
baluartes franquistas, o governo de Ferreira do Amaral decide não

11
12

trado frequentemente na correspondência do representante português no Rio,
Conselheiro Camelo Lampreia (APCCL). Para os confrontos internos da colónia
entre as facções monárquicas e republicanas ver Portugal Moderno, Rio de Janeiro,
ou O Lusitano : orgão da colónia portuguesa no Brasil, São Paulo, durante todo o ano
de 1907.
Ver Rui Ramos, D. Carlos, p. 338-340.
Carta de José Lampreia ao conselheiro Camelo Lampreia de 31 de Março de 1908,
APCCL, Cx. 72.
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deixar Lampreia regressar ao Rio. Acreditando com esse procedimento
estar a desmantelar definitivamente o último elo ainda operativo da
tríade Franco-Arnoso-Lampreia, que se julgava ser a estrutura base do
movimento “ talassa ”.
A elite da colónia ficou indignada com a notícia. Por telegramas,
cartas, artigos de jornais e declarações públicas, transformou o regresso
de Lampreia numa das principais bandeiras de combate ao ‘ministério
Buiça’. Por seu lado, em Lisboa, Lampreia sentia na pele o pulsar da
mudança. Perante a sua insistência para regressar ao Brasil, o ministro
dos Negócios Estrangeiros português respondia-lhe : “ Creia no que
lhe digo : estamos em frente duma revolução vencedora, e é preciso
curvar a cabeça e deixá-la passar… ”�.
Mas não era só por uma questão sentimental que a colónia
portuguesa no Brasil se exaltava com a retirada de Lampreia. A saída
do diplomata português anunciava a morte de todo um projecto para
o qual já muito se tinha trabalhado e investido. De facto D. Manuel
não se dispôs a levar adiante os planos do pai e todos os tópicos que
estavam na agenda da viagem do falecido rei foram remetidos para as
calendas. A participação de Portugal na exposição da Praia Vermelha
realizou-se, mas sem o alcance que inicialmente se previa13. Como mais
tarde diria João Franco, com malogro da viagem ao Brasil, foi um
“ momento psicológico único ” que se perdeu14.
Porque se viram lesados tanto nos seus interesses como nos seus
princípios, os “ talassas ” marcaram desde cedo a sua posição de combate
ao que consideravam ser uma vergonhosa republicanização do novo
reinado. É, pois, ainda em Julho de 1908 que se iniciam os contactos
no sentido de criar uma dependência da Liga Monárquica no Rio de
Janeiro. Em carta a Lampreia, Aquiles Monteverde deixa bem claro que
os objectivos da Liga são :
Opor uma eficaz barreira à propaganda republicana cada dia mais
invadente e, dizemos a verdade, mais coroada de sucesso […] mas
também com o fim de chamar a atenção da sociedade portuguesa
para a acção dos partidos monárquicos que usam o poder mais para
trabalhar para nos entregarem de braços amarrados nas mãos dos
revolucionários, do que para defenderem e sustentarem as Instituições
Monárquicas15.

A colónia mantinha-se fiel à sua filiação política e abria as
hostilidades tanto contra monárquicos como republicanos.
13
14
15

Ver Regina Maria Seixas dos Santos, Portugal na Exposição Nacional do Rio de Janeiro
em 1908 – significados e intenções.
Franco, Cartas…, p. 32-33.
Carta de Alfredo Monteverde a Camelo Lampreia, 31-7-1908, APCCL, Cx 72.
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Os talassas e a república – depois de 1910
É pois neste ambiente já de clara tensão política que a colónia
portuguesa no Brasil recebe a notícia da mudança de regime no seu
país natal. Muito provavelmente a notícia não surpreendeu ninguém.
Numa visionária troca de correspondências entre duas importantes
figuras da colónia, ainda em meados de 1908, pode ler-se que : “ o
futuro é muito proximamente, não dos Bernardinos Machados ou dos
Teófilos Braga, mas dos Afonso Costa, dos Alexandre Braga ”16.
Estavam próximos da verdade. Só que o destino ia pregar-lhes uma
partida e enviar-lhes o próprio Bernardino Machado como missionário
da república. Mas antes de Bernardino, logo nas primeiras semanas de
Novembro de 1910 chegou o cruzador Adamastor17, para se juntar às
celebrações do 21º aniversário da república brasileira. O acolhimento
da colónia aos enviados do novo regime foi, como seria de esperar,
decepcionante. O Correio da Manhã, jornal monárquico, relatou como
“ a recepção ao Adamastor foi muito fraca, entre os poucos membros
da colónia que a constituíam não se encontrava um único membro
das direcções das associações beneméritas da colónia ” e como “ a
recepção se deu apenas num clube republicano e em nenhuma das
associações semi-oficiais da colónia. À saída da recepção no dito clube,
a oficialidade do Adamastor foi recebida com manifestações hostis da
colónia nas ruas do Rio de Janeiro ”�.
Mas para além deste tipo de manifestação aparentemente mais
espontânea, os chefes da colónia tentaram, por seu turno, definir uma
acção concertada, e, fazendo uso da sua influência dentro das principais
instituições internas da colónia, bem como na imprensa fluminense
em geral, deram início a uma verdadeira campanha de desacreditação
das novas instituições portuguesas. Incitavam ao boicote dos produtos
portugueses e ao cancelamento do reenvio das remessas de dinheiro
para casa. Os diplomatas portugueses pareceram, ou pretenderam,
ficar muito abalados com estas iniciativas. Em Junho de 1911 o chefe
da Legação portuguesa no Rio relatava a situação ao seu ministro
em termos dramáticos : “ A Liga Monárquica D. Manuel II propõe
que nenhum dos sócios das ligas federadas se apresente ao consulado
português, que se promova a boycottage dos produtos portugueses, que
não se mande quantia alguma para Portugal ”18. Mas haveria aqui uma
grande dose de alarmismo. Tanto o boicote aos produtos portugueses
como o cancelamento das remessas não faziam qualquer sentido, pois
seriam os próprios imigrantes portugueses residentes no Brasil os
16
17
18

Carta de João Chaves a Camelo Lampreia, de 13-04-1908. APCCL Cx. 72.
Portugal Moderno, Rio de Janeiro, 19 a 30 -11-1910.
Oficio de António Luís Gomes a Bernardino Machado, de 18 de Julho de 1911.
AHD- MNE, Correspondências dos consulados e Legações de Portugal no Brasil,
Legação do RJ, Cx 230.
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principais prejudicados. Este tipo de apelos movimentava-se na esfera
das ameaças com pouco potencial de efectivação. O governo português
também devia estar consciente disso e é provável que relativamente ao
Brasil o preocupassem mais seriamente outro tipo de questões.
O que em 1910 mais devia preocupar o governo português era
a imagem interna e externa do novo regime. No cenário europeu, a
república portuguesa integrava um grupo de excepção (constituído
pela França e pela Suíça) cujo reconhecimento lhe interessava
particularmente. Por seu lado, interessava-lhe pouco a agnição das
suas congéneres sul americanas. Com excepção do Brasil. Não só
pelo peso da colónia portuguesa aí residente, como pelas relações
culturais e económicas existentes entre os dois países, o Brasil era um
reconhecimento que os republicanos portugueses não negligenciavam.
E nesse sentido levaram a cabo uma verdadeira campanha de auto
promoção das novas instituições republicanas que visava atingir tanto a
opinião pública brasileira como os membros da colónia portuguesa19.
Só que uma determinada parte da colónia desenvolvia simultaneamente
uma contra-campanha, com os mesmos destinatários.
Entre estas duas esferas encontra-se uma figura chave da dinâmica
cultural luso-brasileira desta época : trata-se de Carlos Malheiro Dias,
que, em entre 1911 e 1912, foi convidado a fazer as crónicas da
revolução portuguesa para os jornais Correio Paulistano e Jornal do Brasil.
Não deixa de ser significativo que tivesse sido em jornais brasileiros que
tenham primeiramente vindo a público alguns dos mais interessantes
e completos relatos dos primeiros momentos de vida da I república
portuguesa. Malheiro Dias foi um dos principais cronistas da reacção
monárquica à república e foi também um dos preferenciais veículos
discursivos pelo qual os portugueses do Brasil tomaram contacto com a
nova realidade republicana em Portugal20. Esta coincidência de funções,
não esteve, naturalmente, livre de controvérsia. Malheiro Dias sabia quem
era o seu público. Sabia que escrevia para os “ talassas ”. Nas primeiras
crónicas da primavera de 1911 a sua postura é de expectativa e incita os
membros da colónia a, tal como ele monárquico convicto, darem uma
oportunidade às novas instituições portuguesas.Apesar do seu optimismo
ir diminuindo a olhos vistos ao longo de 1911 e 1912, Malheiro Dias foi
tentando ser um elemento apaziguador, empenhando-se em desmontar
os boatos, convenientemente difundidos por ambas as partes, de que a
colónia portuguesa do Brasil era uma espécie de sucursal atlântica da
Vendeia em que se supostamente tinha transformando a Galiza, para
onde ocorriam todos os inimigos da república.
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O cronista teria parcialmente razão em querer fazer prevalecer o bom
senso…mas talvez também tivesse alguma dose de ingenuidade, porque o
empenho dos chefes da colónia em apoiar e subsidiar a reacção à república
não era um mero fantasma.As pendências dos “ talassas ” com o Terreiro do
Paço, em Lisboa, já haviam começado bem antes de 1910. A proclamação
da república veio legitimar-lhes a indignação e acirrou-lhes a cólera. Logo
em Março de 1911 os jornais portugueses noticiavam a descoberta e
dissolução do chamado “ complot do Rio de Janeiro ”, esclarecendo a
opinião pública portuguesa de que os “ talassas ” não se limitavam a ser
avessos à mudança, eram pró-activos e estavam empenhados em agir de
modo a inverter o rumo das coisas. A maioria das crónicas da reacção
diz explicitamente que a colónia do Brasil subsidiava a organização dos
monárquicos reunidos no Norte de Portugal e na Galiza21. Um desses
cronistas, que andou uns meses infiltrado numa zelosa actividade de
roubar documentação aos conspiradores, chega mesmo a dar números
das remessas recebidas em dinheiro, concluindo que em 1911 o dinheiro
enviado pela colónia portuguesa do Brasil ultrapassava o total da quantia
reunida entre a subscrição aberta em Portugal e as receitas enviadas de
Inglaterra pelo deposto D. Manuel II22.
Mas não foi só no campo de batalha que os “ talassas ” deram
luta. Entre Agosto e Outubro de 1912, por exemplo, passaram por
Lisboa quatro barcos com centenas de exilados rumo ao Brasil23. A
colónia portuguesa no Brasil também se organizou no sentido de criar
condições de recepção e integração desses envios de exilados políticos
que iam chegando em remessas ao Rio de Janeiro. A correspondência
pessoal de Camelo Lampreia nesse período oferece-nos um cenário
impressionante quanto ao número de cartas, bilhetes e telegramas com
pedidos de empenhos para acolhimento e encaminhamento de pessoas
que se incompatibilizaram com o regime em Portugal. As fornadas
de exilados aumentavam a cada investida falhada de Paiva Couceiro :
em Outubro de 1911 e em Junho de 1912. Aliás ao avaliar pela
correspondência de Lampreia o título de “ ex-combatente nas fileiras
de Couceiro ” passou a ser um activo de peso no currículo dos exilados.
Em 1912 cria-se mesmo uma Comissão de Apoio aos Emigrados
Políticos Portugueses, sob o patrocínio do arcebispado brasileiro24.
Tanto pela correspondência particular de Lampreia, como pela
documentação oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é
claramente possível identificar a existência de uma rede monárquica à
escala atlântica que oscilava entre a solidariedade e a conspiração :
21

19

20

Marie-José Ferreira dos Santos, “ La propagande de la jeune République portugaise en direction de la colonie portugaise monarchiste du Brésil : enjeux nationaux et internationaux (1910-1912) ”.
Carlos Malheiro Dias, Do desafio à debandada, 1912; Zona de Tufões, 1912; O Estado
Actual da Causa Monárquica, 1912; Entre Precipícios, 1913.
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22
23
24

Veja-se, por exemplo, Dias, O Estado Actual… ou Manuel Valente, A contra-Revolução monarchica.
Abílio Magro, A Revolução de Couceiro. Revelações escandalosas. Confidencias. Crimes,
p.185
Castro Brandão, I República. Uma cronologia.
APCCL, correspondência vária do ano de 1912.
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– panfletos e opúsculos de propaganda pela causa de D. Manuel
circularam activamente entre Lisboa, Rio,Vigo;
– muitas das remessas enviadas pelos portugueses no Brasil seguiram
para Londres acompanhadas de letras de saque especificamente
destinadas à compra de armas para os revoltosos da Galiza;
– os chefes da colónia acompanhavam de perto as movimentações
de Couceiro e escreviam frequentemente a Lampreia pedindo
informações sobre o andamento das coisas.
Tudo isto teria uma boa dose de quixotismo. Mas nada disto
quer obrigatoriamente dizer que os “ talassas ” fossem uma trupe de
reaccionários. Os “ talassas ” erguiam a mesma bandeira política que
no tempo do franquismo. E erguiam-na agora mais ferrenhamente
por verem a república portuguesa enveredar por caminhos de clara
incompatibilização com a cartilha liberal moderada que preconizavam.
No Brasil, que os acolhia, tinham um exemplo de uma república
burguesa e ordeira, vivendo em comunhão com as tradições e com a
igreja, em flagrante contraste com a situação que se vivia em Portugal.
Foi pela manutenção dos mesmos princípios e interesses em que
acreditavam em 1907 que estes “ talassas ” se debateram depois de 1910.
Com o rebentar da Grande Guerra os ânimos conspiratórios
fratricidas acalmaram, tanto perante o surgimento de um inimigo
comum, como devido às restrições à mobilidade que a guerra impôs.
Mas, durante os primeiros anos da república, entre 1910 e 1913, pelo
menos, esteve montada uma corrente de cooperação monárquica
luso-brasileira que permitiu que homens, dinheiro, propaganda
transitassem fisicamente de um lado para o outro do Atlântico, mas
esteve também claramente montada uma dinâmica de resistência
ideológica que marcou o trânsito destes “ talassas ” do liberalismo
oitocentista para a política do século XX.
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BRASIL– PORTUGAL :
A REPÚBLICA E OS ETNÓLOGOS DO POVO

brésil-portugal

: la république et les éthnologues du peuple
Eliana de Freitas Dutra

*

Ce chapitre analyse les influences qui ont marqué les travaux de
certains intellectuels portugais qui, à leur tour, inspireront les réflexions de quelques
figures de proue du monde culturel et littéraire brésilien de la deuxième moitié du
XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle sur le projet de construction
d’une nation républicaine au Brésil ayant pour base le folklore, la culture populaire
et la connaissance de la vie et des mœurs du peuple brésilien. Ce projet se devait
d’inclure le peuple et d’intégrer la culture populaire dans l’espace de la nation.
Des noms comme Almeida Garrett, Teófilo Braga, Carolina Michaëlis et José
de Leite Vasconcelos se retrouveront au centre du débat du côté brésilien, où se
détachent Sílvio Romero, Mello Morais, Catulo da Paixão Cearense, Sílvio de
Vasconcelos et João Ribeiro.
Ce texte va essayer de parcourir les écrits sur les traditions populaires et le folklore
de certains intellectuels brésiliens, dans les premières décennies de la République
au Brésil, ainsi que ses dialogues avec intellectuels portugais de la même époque.
L’accent sur la culture du peuple, pris comme essentielle pour bâtir l’imaginaire
nationale et assurer sa vraie connaissance, ainsi que les tentatives de légitimer
ses études avec le soutien de la science, en particulier de l’ethnologie, seront les
éléments qui l’on nourrit les utopies des intellectuels engagés au processus d’une
nation républicaine des deux côtés de l’Atlantique.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Culture populaire, ethnologie, nation, République
............................................................................

Introdução
Este estudo pretende examinar as influências de alguns intelectuais
portugueses no Brasil, os quais serviram de referência para as reflexões
sobre o folclore, a cultura popular e o conhecimento do povo, realizadas
por alguns nomes expressivos da intelectualidade brasileira da segunda
metade dos oitocentos e primeiras décadas do século XX, no interior
de um processo de construção de uma nação republicana no Brasil. Este
*
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projeto tornava necessária a inclusão do povo e sua integração cultural
e social no espaço da nacionalidade. As teorias sobre o folclore e as
tradições tiveram nesse âmbito grande instrumentalidade, de maneira a
produzir algumas identificações chave, dentre as quais aquelas da nação
com a tradição, e do Estado com o povo da nação.
Nomes como os de Almeida Garrett, Teófilo Braga, Carolina
Michaëlis, e José de Leite Vasconcelos entre outros, do lado português,
vão se fazer presentes no debate do lado brasileiro, onde pontificaram
nomes como os de Sílvio Romero, Mello Morais, Catulo da Paixão
Cearense, Sílvio de Vasconcelos, João Ribeiro. Na recuperação de um
fundo memorial das tradições populares, na utopia de um povo-nação,
na cultura e sua harmonização com o povo, muitos desses homens
viram prenúncios e liames de uma comunidade nacional e republicana
dos dois lados do Atlântico. Eles vão se interessar pela catalogação e
recolhimento das tradições que teriam uma origem social considerada
“ popular ”. Eles consideravam como próprias à cultura do povo
a presença de certos aspectos lúdicos, daí o interesse pelas festas,
comemorações e folguedos; os aspectos regionalistas típicos; e um
linguajar próprio, com expressões e locuções específicas.
A caracterização da nação, tal como concebida no discurso da
intelectualidade brasileira nas primeiras décadas republicanas, a qual
tinha como pressuposto a existência de uma identidade cultural
como âncora da unidade moral e social da nacionalidade, implicou,
na atribuição de um peso à tradição na formatação de uma língua
nacional dos brasileiros que dela não poderiam ficar ausentes os usos
e as particularidades regionais. A recuperação desses usos, por sua vez,
não se poderia dar sem a recuperação de seus elementos, a uma só
vez, constitutivos e solidários, quais sejam : o folclore, os provérbios, os
costumes.
Aqui parece reverberar um aspecto simples, embora essencial, que
marcou a estratégia de incorporação dos usos e tradições populares
na matriz da língua nacional brasileira, objeto de tanto desvelo pelos
que se propunham a construir a nação no Brasil : a língua teria que ser
capaz de permitir ao povo se identificar com a forma de expressão. E
essa identificação não se dá ao largo da afetividade, do uso rotineiro,
das crenças e tradições vigentes que fazem parte do conjunto das idéias
e sentimentos das gentes, que têm na língua uma forma de expressão.
Algumas publicações periódicas, a exemplo da Revista Kosmos e
do Almanaque Brasileiro Garnier (ABG)1, dentre outras, acolhem de
maneira modesta essa perspectiva e, ao longo dos anos abrem um espaço
1

Neste texto vamos nos centrar no Almanaque Brasileiro Garnier, ABG, o qual foi
nosso objeto de estudo no livro : Eliana de Freitas Dutra, Rebeldes Literários da
República. História e Identidade Nacional no Almanaque Brasileiro Garnier. 1903-1914.
Belo Horizonte : Ed. UFMG, 2005, Retomamos aqui, com modificações e acréscimos, algumas de suas reflexões.
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especial, e numericamente expressivo, para as questões da linguagem e
do vocabulário populares, bem como do folclore.
Culturas do Povo
Numa longa e variada matéria sobre folclore, o filólogo e
escritor João Ribeiro, em 1912, reafirma claramente seu interesse
no folclore, porque sua existência estava vinculada ao objetivo
do seu programa de não “ alhear-se de nenhum dos assuntos que
interessam ao conhecimento do povo ” 2. Assim, o conhecimento
do povo e das tradições nacionais são parte de um mesmo e único
empreendimento, marcados pelo desejo explícito de identificar o
vocabulário, e expressões populares, a literatura popular, os costumes
e o folclore com a cultura nacional. Este procedimento de inclusão é
uma das marcas do esforço de integração cultural e social do espaço
da nacionalidade, e nos parece próximo do que nos mostra Diogo
Curto3, ao tratar de assunto semelhante em Portugal. Segundo
este autor, um grupo de intelectuais portugueses, integrado por
Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Carolina Michaëlis e José Leite de
Vasconcelos, ao tentarem caracterizar o povo e nação, buscaram
os costumes, crenças populares de maneira a dar uma identidade
cultural aos excluídos da vida cívica. No Brasil, em que pese o
interesse pelo conhecimento do povo e os esforços de lhe atribuir
uma identidade cultural, vale assinalar que os mesmos não tiveram
como pressuposto a sua inclusão na vida cívica. Assim um escritor
e ensaísta importante como José Veríssimo, preocupado com o fato
de que o espaço nacional e cultural no Brasil era pouco integrado,
e que a unidade brasileira não passava de uma ficção dada a vastidão
do território e a hegemonia do que era considerado como o sul,
frente ao norte e nordeste do país, escreve um artigo, “ A Linguagem
Popular ”4, que é expressivo do que afirmamos acima.
Nele, o autor apresenta o que diz ser parte de um trabalho ainda
incompleto, um vocabulário popular, com vocábulos e locuções
populares por ele recolhidos nos estados do norte, principalmente
2

3

4

O texto do Almanaque continua “ O Folclore está disseminado de modo geral por
muitas das nossas páginas, e mais propriamente nesta seção que criamos para os
nossos colaboradores. Pelo nosso registro bibliográfico ver-se-á que vários números se referem a obras aproveitáveis neste ramo. “ Folclore ”, ABG 1912, p. 398.
O interesse pelo tema é reafirmado pelo editor em vários outros números dessa
publicação.
Diogo Ramada Curto, “ Littératures de large circulation au Portugal (XVI e –
XVIII e siècles) ”, in Roger Chartier e Hans-Jürgen Lüsebrink, Colportage et lecture
populaire. Imprimés de large circulation en Europe, XVIe/XIXe siècles , Actes du Colloque, Paris : Éditions de la Maison des Sciences de L’Homme/IMEC Éditions,
1991, p. 299-328.
Magalhães, Linguagem Popular (Norte do Brasil), ABG, 1910, p. 277-181.
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do Ceará, como contribuição, segundo ele, “ para o estudo das
transformações porque vai passando a língua portuguesa ”.A inspiração
nacionalista é afirmada na nota introdutória que precede o material
apresentado, com a ênfase de que os vocábulos, os quais em sua maioria,
seriam “ completamente desconhecidos no sul ”, foram colhidos
“ das nossas relações diretas com o povo, cuja pitoresca linguagem;
eriçada de barbarismos, não foi ainda desfigurada pela macaqueação do
estrangeiro ”. É interessante que todo o trabalho, que o autor qualifica
de patriótico e que resultou na coleção apresentada, foi feito no sentido
de dar suporte, “ servir de base à sonhada língua brasílica ”, tarefa que
diz ser prerrogativa dos cientistas e eruditos, estes sim responsáveis pelo
que ele chama de “ engrandecimento das letras ”.
Dessa forma os brasileirismos e plebeísmos que caracterizariam
os vocábulos que recolheu, os quais ele admite tiravam a beleza da
língua, ao fim precisariam da mediação dos eruditos para então serem
devidamente incorporados. Afinal só assim se poderia superar o pitoresco
e domar os barbarismos. Em que pese esta visão, que retomaremos à
frente, de maneira geral os trabalhos, como esse, bem como os artigos
dos vários folcloristas e especialistas na literatura e tradições populares
não deixam de traduzir uma atitude positiva dos estudiosos. Assim
locuções populares no Ceará, frases feitas e expressões usadas na Bahia,
expressões populares no Acre, modos de dizer brasileiros, vocabulário
popular mineiro, brasileirismos, são alguns dos temas de artigos que
trazem os resultados de pesquisas regionais.
Este cuidado com a perspectiva regional da língua foi um dos
argumentos mobilizados por João Ribeiro, filólogo, e editor do
Almanaque Brasileiro Garnier, na sua defesa da gramática brasileira frente
à portuguesa, as quais, segundo ele teriam diferenciações regionais,
estilo e método diversos. Este argumento também seria invocado para
legitimar os usos populares e traduzir sentimentos genuínos. Assim no
seu artigo “ Língua Nacional5, ele afirmava :
quando corrigimo-nos estamos de fato a mutilar idéias e sentimentos
que nos são pessoais. Já não é a língua que apuramos, é o nosso espírito
que sujeitamos servilismo inexplicável [...] Na linguagem como na
natureza não há igualdades absolutas; não há, pois, expressões diferentes
que não correspondam também a idéias ou a sentimento diferentes.

Sob a designação folclore se abrigariam além dos vocábulos e
locuções, a poesia popular, as quadras; os contos; os cancioneiros, as
trovas; os provérbios; as lendas; os costumes, os mitos. Os nomes dos
seus estudiosos, em publicações do período, em sua maioria vinham
5

João Ribeiro, “ A Língua Nacional ”, in José Osório Oliveira (org.), Ensaístas Brasileiros. Lisboa, Bertrand, s/d., p. 204.
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numa linha de continuidade ao trabalho etnográfico de Silvio Romero,
o qual, com seus “ Cantos e Contos Populares ” e outros estudos sobre
a poesia popular teria colhido da tradição, antes de todos.
Avalizados, portanto, pela ciência da raça e das populações, tal como
se denominava a etnologia à época e afinados com o princípio que já
se difundia no país de que o verdadeiro e autêntico Brasil, o âmago da
nacionalidade, estaria no interior, no homem do campo e nas gentes
do sertão6, desfilam ao lado de Silvio Romero os nomes de Mello
Morais, Catulo Cearense, com seu Cancioneiro Popular, Raymundo
Magalhães, Valle Cabral, Macedo Soares, Felix Ferreira, José Veríssimo,
Osório Duque Estrada, Abdias Neves, Alexina Magalhães, (com seus
livros escolares), Rodrigues de Carvalho, Pereira da Costa, C. Von
Koseritz, (no Rio Grande do Sul), O. Nobiling, Alberto de Faria,Vieira
de Almeida, Antônio Leitão, e outros7.
O baiano Mello Morais é presença constante, e distinguida, nas
folhas da época, a exemplo ABG, como o poeta contemporâneo que
mais se aproximaria das “ genuínas fontes vivas da literatura popular ”8.
A sua poesia, assim, teria como nota original a inspiração nos costumes,
crenças superstições da vida do povo. Na análise do seu trabalho com
as tradições populares não ficou ausente uma leitura hierárquica das
culturas e tampouco a força matricial da cultura portuguesa. Assim
é que a filosofia de Mello Morais é apresentada como oriunda do
“ amor da pátria, amor consciente e estudado, pesquisado nos veios
inesgotáveis que fluem desconhecidos no subsolo da civilização e
dos costumes novos que cada vez mais se implantam com a corrente
adventícia e perene dos conquistadores da terra natal ”.
Aliás, o perfil de Mello Morais é precedido, no mesmo número do
Garnier, do de João do Rio, o qual teria se ocupado de um folclore
urbano. Como “ psicologista das multidões, como só os há nas grandes
cidades ”, João do Rio por ter se ocupado dos candomblés, dos
forrobodós, dos cabidos, das conferências, das academias, é incluído
no rol dessa nova confraria intelectual. Seu livro A Alma Encantadora
das Ruas vem recomendado aos leitores, no anuário bibliográfico de
1909-1910, como “ um estudo do folclore carioca, das festas, presépios,
dos mulatos ambulantes, dos tipos originais, e populares, mendigos,

Eliana de Freitas Dutra

vagabundos que alimentam a musa das ruas ”9.
Autores como Rodrigues de Carvalho merecem destaque pela sua
obra sobre o cancioneiro do norte; Osório Duque Estrada, pelo seu
estudo sobre as trovas populares10 e Pereira da Costa11 com os contos
populares do folclore pernambucano. Entre os méritos atribuídos a esses
autores estaria o conhecimento do povo, uma vez que esse, segundo
a opinião do filólogo João Ribeiro, “ seria muito mal conhecido se
tivéssemos que estudá-lo através da literatura dos letrados ”.
Certa tensão entre o erudito e o popular, e seu respectivo estatuto,
não deixa de se fazer presente nesses artigos aqui invocados. Seja pela
condição de “ feiúra ” dos vocábulos a serem incorporados pelos
doutos na língua brasílica, tal como dizia Raymundo de Magalhães;
seja pela composição de um ABC poético, preparado pelo cearense
Antonio Salles - e enviado a João Ribeiro – para “ divulgação oral
entre os totalmente incultos ”, mas que constituiria “ o encanto dos
rapazes apaixonados e mocinhas sentimentais ”. Na coletânea de
Adivinhações, de Rodrigues de Carvalho, onde se lê que as adivinhações
são “ produções populares muito comuns e correntes por toda a
população inculta do Brasil ”, de novo a tensão aparece.
Entretanto, como veremos, nem sempre haverá uma demarcação
clara entre o erudito e o popular, muito embora uma distinção entre
o povo e os intelectuais seja estabelecida, na perspectiva de que são
esses últimos que conferem uma dignidade à tradição do primeiro. Ou
seja, a identidade cultural é fixada pelos intelectuais que se ocupam
das tradições populares e a qualificam como tal, os quais, via de regra
apresentados como estudiosos e conhecedores profundos dos seus temas,
a exemplo do intelectual Alberto de Farias,“ fino erudito e conhecedor
de várias literaturas, a portuguesa principalmente no que ela contém
do elemento tradicional e íntimo ”, e Raymundo de Carvalho, um
expert na realização de “ importantes comparações com o folclore de
outras origens, inclusive o folclore português. ” Isto se explica porque é,
sobretudo, com os instrumentos da ciência, etnográfica ou lingüística,
manejadas por poucos, que a tradição popular é estudada e reabilitada,
e dada a conhecer como particularidade, raiz e essência do nacional12.
9

6

7

8

Sobre esse tema da oposição e tensão entre sertão e litoral ver, entre outros : Nísia
Trindade Lima, Um Sertão Chamado Brasil, Rio de Janeiro : Revan, 1999; Luciana
Murari, Brasil, Ficção Geográfica : Ciência e Nacionalidade n’Os Sertões, São Paulo :
Annablume, 2007; Candice Vidal de Souza, A Pátria Geográfica. Sertão e Litoral no
Pensamento Social Brasileiro, Goiânia : Ed. UFG, 1997.
Ver, entre outros : “ Folk-loristas Brasileiros ”, ABG, 1910, p. 287—290; Pereira
Costa, “ Folk-loristas Brasileiros ”, ABG, 1911, p. 406-407; “ O Caso de João Alves
Flor ”, Coletado por Sílvio Romero. Ver : “ Folk-lore ”, ABG, 1912, p.399-402.;
“ Expressões Populares ”, coletadas por Eugênio Lima [Silva Romero], ABG,1914,
p. 473-475; Ano Literário 1909, ABG, 1910, p. 414.
Mello Morais, ABG, 1907, p. 325-326.
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João do Rio, ABG, 1907, p. 324-325. Também no Almanaque de 1911, o mesmo
livro de João do Rio é mencionado como uma das contribuições aos estudos
populares.Ver : “ Folk-Loristas Brasileiros ”, ABG, 1911, p. 406-407.
“ Folk-loristas Brasileiros ”, ABG, 1910, p. 288; “ Folk-Lore ”, ABG,1912, p. 402404.
“ Folk-loristas Brasileiros ”, ABG, 1911, p. 406.
Numa resenha sobre o livro Novas Poesias, do escritor Alberto de Oliveira, da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, o resenhista diz que o que o impressionou
no livro “ foi uma característica totalmente nova, o sentimento nacional, o da vida
do nosso povo, dos costumes e da atmosfera em que vivemos com a compreensão
magistral e inexcedível da paisagem e da natureza que nos cerca. “ The literature, like
the art of the nation, is rooted in national characteristics, diz um crítico de hoje [...] esta
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Etnólogos : Diálogos e Contrastes
Estudos das tradições nacionais na perspectiva comparativa com
outros países são também publicados, enquanto uma forma estratégica
de salientar a importância dos mesmos, legitimando-os e ao seu objeto
- este como parte integrante do patrimônio cultural da nacionalidade
– e, ao mesmo tempo, defender a organização de estudiosos em
sociedades voltadas para essa finalidade.
As lendas e mitos das populações indígenas são também objeto de
uma antropologia que tenta também determinar o papel do homem
no mundo físico estudando as recíprocas influências do indivíduo e
do meio. Este é o tema do artigo “ Os Mytos Solares dos Índios ”,
de Abdias Neves13, onde o autor numa leitura inspirada pela lei dos
três estados de Augusto Comte, tenta mostrar como eles esboçariam
uma das fases da evolução do pensamento e daí o autor afirmar a
unidade dos mitos e lendas os quais, derivariam todos desse mesmo
tronco comum. O estudo das lendas e mitos dos índios ajudaria a
compreender o “ caráter físico e astral da mitologia na infância dos
povos. ” Outros estudos, segundo o autor, sobre a “ etnologia selvagem
e sobre costumes, organização social de diferentes tribos indígenas em
várias partes do país são introduzidos numa perspectiva comparativa
com a sociedade “ civilizada ”14.
Nesse ponto das comparações e troca de experiências, é preciso
atentar para as implicações e a influência de alguns intelectuais
portugueses, que servirão de referência para as reflexões teóricas sobre
o folclore a e a literatura popular, tal como feitas pelos autores Teófilo
Braga, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, e José Leite de Vasconcelos.
Estes autores se distinguem no cenário português pós 1870, a exemplo
de Teófilo Braga na Escola de Coimbra, tal como os brasileiros oriundos
ou afinados com as idéias da Escola do Recife, pelos seus esforços, já
assinalados, de caracterizar o povo e a nação em Portugal, para o que
recorrem positivamente ao estudo dos costumes, das crenças populares,
enfim do folclore15.
Aliás, também Teófilo Braga, tal como João Ribeiro, esteve às
voltas com a luta política pela implantação da República em Portugal,
tendo sido o primeiro presidente do governo provisório da República
instalada naquele país em 1910. Adepto do positivismo, tendo sido,
um dos nomes importantes desse ideário em Portugal16, os seus

13
14

15
16

quando completa, lança raízes no seu próprio solo nativo e dele se nutre substancialmente. ” Alberto de Oliveira Corrêa , ABG, 1907, p. 289-292.
Abdias Neves, “ Os Mytos Solares dos Índios ”, ABG, 1908, p. 239-240.
Ver Ehrenreich, “ Etnografia Selvagem ”, ABG, 1907, p. 79-98; “ Guaranis e Caingangs ”; “ Os índios de Trombetas e Nhamundá ”; “ Índios Pamarys do Rio Purus ”; “ Índios no Rio Negro e Japurá ”, ABG, 1914, p. 388-396.
Segundo Curto, op. cit, p. 299.
Segundo Fernando Catroga, “ Os inícios do positivismo em Portugal ”, in Revista
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esforços de pesquisa sobre o folclore - o qual estaria embasado em
“ hipóteses etnográficas, inseridas no naturalismo etnográfico ”17 e suas preocupações cívicas, bem como de outros do seu grupo de
intelectuais, estiveram ligados a uma preocupação pedagógica, cujo
objetivo final, tal como vinha se esboçando no Brasil do início do
século XX, era a identidade do povo da nação, e sua inclusão na
comunidade nacional. Entre as características do grupo18 estariam a
utilização e a articulação, nos seus estudos sobre o povo e as tradições
nacionais, de práticas disciplinares diversas, entre as quais a etnologia
e a filosofia. Com diferentes engajamentos literários e políticos eles
tinham em comum, para além dos propósitos pedagógicos e da
fundamentação científica dos seus escritos, acima mencionados, o
pressuposto do popular como base do nacional. Nesse aspecto eles
tiveram como precursores Almeida Garrett e Alexandre Herculano,
nomes importantes na paisagem intelectual da primeira metade dos
oitocentos em Portugal, e grandes expoentes do romantismo português.
As idéias de Teófilo Braga, em Portugal, reforçam as de João
Ribeiro e seus parceiros intelectuais no Brasil. Desde 1870, como
já assinalamos, estava em curso um debate sobre a formação social
brasileira, a identidade racial do povo brasileiro, os desafios sobre a
concretização da República e da civilização no país, onde pontificavam
muitos dos autores cujos escritos circularam por diferentes periódicos.
Entretanto, uma inflexão nesse debate pode ser registrada no Brasil do
início do século, onde a questão da incorporação da cultura popular na
nacionalidade é mais decisiva, e menos restrita aos argumentos raciais
- embora ainda presentes - do que no final do século XIX, quando o
dilema e os temores sobre a miscigenação eram mais marcantes, apesar
da sua positividade já estar esboçada tanto em Von Martius quanto em
Sílvio Romero e, posteriormente em João Ribeiro, este no seu livro
História do Brasil para Curso Superior, uma peça importante para a
sua pedagogia da nacionalidade19.
João Ribeiro vai reivindicar para a República a importância
atribuída ao conhecimento e valorização das tradições populares, que
seu partner Sílvo Romero se considerava precursor. O escritor Sílvio
Romero teve uma polêmica aberta com Teófilo Braga nos oitocentos,
na qual a questão das origens étnicas do povo português e dos

17

18
19

de História das Ideias, 1, Coimbra, 1976.
Ventura, Estilo Tropical, História Cultural e Polêmicas Literárias no Brasil, 1870-1914,
p. 86. Segundo esse autor, Braga teria, tal como Sílvio Romero nas letras do Brasil,
uma mesma posição pela “ renovação intelectual a partir da crítica naturalista e
cientificista. ”
Tal como indicado por Diogo Ramada Curto, Littératures de large circulation au Portugal ( XVIe-XVIIIe siècles), op. cit. p.299-301, do qual nos valemos aqui.
Segundo Eliana Dutra, Rebeldes Literários da República, História e Identidade Nacional
no Almanaque Brasileiro Garnier, (1903-1914), op.cit.
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brasileiros não ficou ausente20. As primeiras edições de Cantos Populares
do Brasil e Contos Populares do Brasil são, respectivamente, de 1883 e
1885, publicadas em Lisboa, pelo editor Carrilho Videira, na Nova
Livraria Internacional, as quais foram intermediadas por Teófilo Braga.
Na ocasião, 1884, em resposta ao editor que lhe pedira mais contos
populares para adensar o volume dos Contos a ser publicado, Romero
responde ao amigo dizendo que o que contava era a qualidade, e que
aqueles eram os principais contos populares do Brasil, por ele coligidos,
pessoalmente, com um “ trabalho diabólico ”, e diz :
Ora eu lhe mandei uns 70 ou 70 e tantos contos (antes fossem contos
de réis!...) e ainda o amigo acha pouco! Bote-lhe aí o Braga um
pequeno prólogo e um punhado de notas, está coisa feita. Aquilo dá
300 páginas, em mão de gente que sabe fazer render o que possui.
Deixemo-nos de história; eu não lhe mando mais histórias novas
Como- materiais para a História da Literatura brasileira, o que lhe
mandei de Cantos e Contos, e crítica, é mais do que suficiente.
Peço-lhe que atire o volume ao mundo quanto antes.O amigo sabe
como são essas coisas. ‘Aqui, no Brasil, ninguém se importa com a
poesia e contos populares’. Havia um ou outro pequeno artigo de
jornal, e nada mais. Agora com a publicação aí da minha coleção, a
canalha letrada está se mordendo de inveja e já se preparam alguns
burros para publicar Cantos e Contos. Se tal fizerem, vamos ter uma
terrível concorrência comercial. É andar ligeiro e ter paciência. Foi
o que aconteceu a Teófilo Braga. Esses bestalhos daí não tinham a
menor idéia da importância dos contos populares; foi o Braga falar na
coisa e logo surgiu uma súcia de iluminados a publicar Contos e mais
Contos...Para mim a única coleção de mérito é a do Teófilo.As outras
podem ir para o fogo; são produtos de pedanteria e nada mais. Por isso
veja o amigo o que faz; trate de botar para fora os Contos, tais, quais
lhe foram, e está tudo feito21.

A edição de Cantos e Contos Populares do Brasil de Teófilo Braga data de
1887, e provocou uma contundente reação da parte de Sílvio Romero22
que denuncia Braga - o qual redigira notas e uma introdução à edição
portuguesa das obras de Romero, - dizendo que ele se apropriara da
sua classificação etnográfica e ainda teria modificado o texto da edição
original. Polêmicas à parte o que queremos ressaltar é que, de um lado,
ambos os autores comungam a crença na relevância para a nação do
20

21
22

Segundo Ventura, Estilo Tropical. História Cultural e Polêmicas Literárias no Brasil.
1870- 1914, São Paulo, Cia das Letras, 199, p. 86.Ver também Fran Paxeco, Cartas
de Teófilo. Lisboa : Tip. da Empresa Diário de Notícias, 1924.
Braga, apud Paxeco, 1924, p.35-36.
Tornada pública através da publicação do texto : Sílvio Romero, Uma Esperteza; os
cantos e os contos populares do Brasil e o Sr.Teófilo Braga, Rio de Janeiro :Typ. da Escola
de Serafim José Alves, 1887.
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trabalho de recolhimentos e divulgação das tradições populares que
realizam, e que ambos, na correspondência aqui utilizada, viam sua ação
como um apostolado. De outro, é que tanto Teófilo quanto Romero
compartilham da importância do aspecto étnico conquanto elemento
explicativo na poesia, no cancioneiro e no romanceiro popular. No caso
brasileiro, Sílvio Romero, segundo palavras do próprio Teófilo, em carta
escrita a Fran Paxêco23, teria compreendido que :
[…] a poesia popular do Brasil não seria bem conhecida, na sua
origem e desenvolvimento nacional, sem o estudo dos seus elementos
étnicos : este foi o lado original dos seus estudos, pela primeira vez
apresentados na Revista Brasileira. Os três elementos étnicos seriam do
povo brasileiro, o europeu da primeira colonização e das emigrações
subseqüentes, o africano, dos trabalhadores escravos, e o indígena Tupi,
aproximado pela catequese, cruzaram-se em proporções diferentes,
produzindo uma mestiçagem com aptidões novas, segundo a orientação
de cada um dos elementos preponderantes. Sílvio Romero procurou
na poesia popular do Brasil a expressão desses elementos.

Entretanto,Teófilo Braga afirma nas cartas a Fran Paxêco, invocando
elementos étnicos, não ter concordado com a estrutura do Livro de
Romero- contos de origem portuguesa, de origem africana e de
origem americana - por entender24 que os contos de origem portuguesa
eram de fato de origem européia e se repetiram na América espanhola;
algumas fábulas indicadas como de origem tupi, seriam de fato de
origem africana e tinham se vulgarizado em Portugal, que recebeu
segundo suas palavras, “ aluviões de negros no século XVI ”; e que a
fórmula “ origem americana ” preferiu chamá-la de indígena, incluindo
as fábulas e contos de Couto de Magalhães. A questão de fundo eram as
explicações étnicas mobilizadas pelos autores. Braga, então adepto das
teorias étnicas do moçarabismo, - a qual preconizava a existência de
uma raça mestiça moçárabe, oriunda da Península Ibérica e resultante
da fusão entre árabes e romanos25, e da teoria turaniana, formulada pelo
lingüista e etnólogo alemão Friedrich Max Müller - vai desqualificar
a teoria de Romero de fusão das raças e das culturas portuguesa, negra
africana e americana, ou indígena. Pois, segundo a teoria endossada por
Braga, os turinianos, grupo racial de origem asiática predominaram na
Península Ibérica e na Europa Mediterrânea antes dos arianos. Para
Teófilo Braga a teoria do turanismo seria aquela que “ encerra todo o
23
24
25

Fran Paxeco, Cartas de Teófilo, Lisboa : Typ da Empresa Diário de Notícias, 1924, p.
32-33.
Idem, p.36-38
E que Teófilo Braga diz, em carta a Fran Paxeco, ter sido provada pelo espanhol
Muñoz y Romero. Paxeco, op. cit., p.42.
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evoluir da civilização de uma raça branca, pré-árica e proto européia ”26.
Com o advento da colonização portuguesa para o Brasil, a influência
cultural turiana teria se transplantado para esse país com todo o seu
lirismo, deixando marcas profundas na cultura e na tradição poética
dos indígenas Tupis, os quais, por sua vez teriam uma origem asiática.
Essa teoria influenciou no Brasil27 o historiador Francisco Adolfo de
Varnhagen e nomes do ideário romântico e indianista brasileiro, a
exemplo de Couto de Magalhães, o qual recolheu fábulas e contos
tupis, acrescentados pelo editor ao livro de Sílvio Romero, porque,
segundo Braga “ esse contato do brasileiro com o tipo selvagem se
manifesta em todo campo tradicional ”. E cita Couto de Magalhães :
As danças cantadas, como o Cateretê e Carurú, vieram dos tupis,
incorporar-se nos hábitos nacionais : em São Paulo, Minas, no Paraná
e Rio de Janeiro há canções onde se alternam versos portugueses e
tupis : na vida doméstica, entraram contos e lendas, como a história de
Saci-Pererê, Boitatá e Curupira e muitas fábula foram coligidas do ditado
de soldados indígenas, que serviam na guarnição do Rio de Janeiro28.

A sua inclusão no livro de Romero causou a fúria desse autor, em
parte também porque as teorias de Romero sobre o folclore a cultura
popular estavam assentadas na idéia de uma mestiçagem original
ocorrida no Brasil, e na fusão das várias raças e tradições culturais
que não se explicariam pelas teorias endossadas por Braga.Teófilo, de
sua parte, dizia considerar que a teoria de Romero seria “ degradante
para o povo brasileiro, na qual há camadas de mestiço, de preto e de
selvagem, mas sem ação direta na cultura e na sociedade brasileira ”29. E
continua dizendo que Romero ao frisar a fusão das três almas não teria
realizado a coordenação etnológica desse três elementos30.
À parte as disputas entre os autores, o certo é que Teófilo Braga teve
seu livro Curso de literatura Portuguesa adotado pelo Ginásio Nacional
do Rio de Janeiro31, antigo Colégio Pedro II, manteve profícuo diálogo
- como se depreende de suas cartas a Fran Paxêco - com a obra de
Celso de Magalhães32, outro brasileiro dedicado à compilação da Poesia
26
27

28
29
30
31
32

In Fran Paxeco, Cartas a Teófilo, op. cit., p.43.
Sobre o assunto ver João Paulo Rodrigues, “ Tupifilia Internacional : tupis, cientistas e viajantes no século XIX ”, in Ivana Stolze Lima; Laura do Carmo, (org)
História Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro : Ed. Casa de Rui Barbosa, 2008,
p. 327-351; e do mesmo autor A Pátria e a Flor : língua, literatura e identidade nacional
no Brasil. 1840-1930. Campinas : Universidade de Campinas, Tese de Doutorado,
2000.
Magalhães, apud Paxeco, 1924, p.37-38.
Idem, p.33.
Idem, p.39.
Idem, p.46.
Idem, p.54.
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Popular, a quem ele chamou de iniciador no Brasil; com João Ribeiro;
José Veríssimo, e vários outros.
Quanto aos demais nomes desse grupo de intelectuais portugueses,
acima referidos eles serão referências importantes em vários artigos
na imprensa, nos almanaques e em periódicos da época. Em um texto
publicado no ABG, o estudioso brasileiro Nobling, se vale do português
Leite de Vasconcelos, e também do chileno Rodolfo Lenz, para
trabalhar com a idéia de que as literaturas populares revelam relações
de intercurso entre os povos, toma como ponto de partida do seu texto
a justificativa da importância do estudo da “ chamada literatura popular
anônima ou oral. ” Segundo ele, essa literatura - qualificada por ele
de singela - integrada pelo romanceiro, o cancioneiro e a novelística
do povo, tinha todo o direito de ser chamada de literatura, e que esse
termo não deveria ser reservado apenas às “ produções em prosa ou em
verso que são transmitidas pelas letras ”.
Seu argumento é que tal rigor de nomenclatura levaria à exclusão
da literatura grega da Ilíada e da Odisséia. E continua dizendo que
“ ninguém que estuda o assunto desconhece o profundo sentimento
poético, a força da imaginação e a arte narrativa que não raro transparece
nas obras da literatura popular, qualidades essas que têm provocado os
entusiásticos encômios de poetas como Molière, Goethe e Almeida
Garrett. ” O autor lamenta a inexistência, no Brasil, de estudos sobre a
circulação da literatura oral entre os povos, excetuando o trabalho de
Sílvio Romero, Contos Populares no Brasil, cuja primeira edição teria
contado com notas comparativas de Teófilo Braga - depois suprimidas
- o que teria assinalado um importante paralelo com outras literaturas
além de ter atribuído um valor ainda maior à obra de Romero33.
As referências a Braga não param aí. O folclorista Sílvio de Almeida34
recorre a ele e a Carolina Michaëlis de Vasconcelos em artigo pontual
sobre a expressão “ Arco da Velha ”, usada dos dois lados do Atlântico,
e o próprio Braga se faz presente, por exemplo, no Almanaque Brasileiro
Garnier, com um artigo sobre a “ São João ”, no qual ele faz algumas
transcrições do seu estudo. “ O Povo Português nos seus Costumes,
Crenças e Tradições ”. Neste artigo, o que nos interessa é a sua defesa
da ciência da etnologia, a qual permitiu descobrir o valor científico
dos atos automáticos, das forças conservadas pela estabilidade dos
costumes, os quais remontariam a um passado onde foram praticados.
O restabelecimento, pelo moderno pensamento científico, do
pensamento primitivo que os motivou teria permitido que eles se
tornassem elementos vivos “ para a idealização de uma Nova Arte, de
uma mais humana poesia ”.
Nessa recuperação de um fundo memorial das tradições populares
33
34

O autor passa ao largo da polêmica entre Romero e Braga.
Almeida, “ O Arco da Velha ”, ABG, 1907, p. 226-227.
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é difícil não pensarmos nos ecos de um pensamento romântico35, não
de todo ausente na obra de Teófilo Braga, e que alimentou a utopia
de um povo nação, vendo na cultura, e na sua harmonização com o
povo, os prenúncios, e o liame, da comunidade nacional. Daí não serem
fortuitas as referências, no artigo anteriormente citado, à Goethe e à
Garrett. Pensamos que o interesse pelo folclore da parte do próprio
João Ribeiro se sintonizava com essa perspectiva. No seu livro O
Fabordão36, ele se põe de acordo com uma idéia cara ao nacionalismo
romântico, citando Gustavo Freytag, expressivo representante dessa
corrente na Alemanha : “ cada povo tem uma alma, diríamos hoje uma
psicologia individual, e que alma é a constante de que o progresso,
os impérios, as revoluções não passam de variáveis ”37. Neste vínculo
com o pensamento romântico podemos também compreender as
referências anteriormente destacadas, em textos aqui citados, sobre a
inferioridade cultural do povo, recuperando as observações feitas por
Canclini38 a respeito de como nos estudos sobre o folclore no século
XIX o interesse político pelo povo, interesse de fundo romântico, não
significa o abandono de uma atitude de desprezo pela ignorância e
pelas superstições presentes nos costumes cotidianos.
Nesse quadro, é fato que boa parte os artigos que discutem folclore
vêm permeados pelas referências às características e ao caráter do povo
brasileiro, que se quer ver civilizado e educado, as quais não faltam
sugestões sobre sua origem racial miscigenada. Assim, encontramos
quem qualifique o folclore brasileiro de “ extremamente elementar e
indigente ”, porque produção de um “ povo em formação, paupérrimo,
desanimado, triste e inculto ”39, do que adviria que a verdadeira festa
das populações brasileiras seria a Semana Santa, festa “ lutuosa, muda
e desolada, arrastando incurável nostalgia, através dos séculos e da
vastidão interminada da pátria ”.
Outro autor, mais otimista, o folclorista José Carvalho40, via na
35

36
37
38

39
40

Nossa compreensão desse assunto como o definimos, em outro texto é que o
ideário romântico se caracteriza por “ buscar uma afinidade essencial, natural, entre
os homens e a natureza física; em crer na reintegração do indivíduo a um todo,
a um eu coletivo e universal; em valorizar a busca de raízes primitivas, originais,
fiadoras da autêntica cultura nacional; a ver na arte a expressão do espírito criador
e do gênio da raça; e em se mover na direção do mundo sensível para um encontro
com o corpo e a verdadeira alma da nação ”, Eliana Dutra, “ O não ser e o ser
outro. Paulo Prado e seu Retrato do Brasil ”, Revista de Estudos Históricos, vol. 14, n°
26, 2000 p.248.
Ribeiro, O Fabordão. Crônica de Vário Assunto. Rio de Janeiro/ Paris : Garnier, 1910.
Ribeiro, apud ibidem, p. 96. Sobre Gustave Freytag ver : Encyclopaedia Grolier, Editions Grolier, Eletronic Publish, INC.
Néstor Garcia Canclini, “ O Patrimônio Cultural e a Construção Imaginária do
Nacional ”, in Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n°. 23, Rio de
Janeiro : 1994, p. 95-115.
Rosa, “ O Natal ”, ABG, 1911, p. 411-412.
Carvalho, “ No Domínio de Folk-Lore do Ceará ”, ABG, 1911, p. 281-285.
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consolidação do estudo do folclore possibilidade de se mostrar com
segurança “ o grau de inteligência ou de espírito do povo, nessas
diversas províncias que se subdivide a raça ”. Partindo do caso do
Ceará, ele defendia a exclusão da participação erudita corrigindo as
quadras populares e emprestando-lhe uma linguagem mais correta,
porque “ deveria se apanhado todo um complexo de manifestações
espirituais do povo em toda pura simplicidade ou verdade ”. Ao lado
das quadras, trovas, festas, costumes, lendas e novelas, a anedota deveria
ser estudada e catalogada porque,
[…] a anedota simples natural e espontânea, espirituosa, cheia de verve
ou graça, é uma preciosa fonte de observação para se conhecerem as
qualidades de espírito, de cultura, de inteligência, de virtudes e até de
defeitos, do caráter de um povo. Um povo que sabe rir é relativamente
inteligente tornando-se suscetível de aperfeiçoamento de progresso,
Ao fim, toma como exemplo a imigração do cearenses para a Amazônia,
“ exemplo de ação e energia que criou em pouco tempo a grandeza
dos dois estados ”, para salientar que este episódio é uma fonte para
conhecer “ as pilhérias desse povo heróico que sabe rir no meio da
desventura : a fome na sua terra e o êxodo para a Amazônia ”. Aqui,
ao invés de um povo triste, temos um povo feliz, capaz de rir do seu
próprio sofrimento. Esta é uma maneira outra de confirmar, e ampliar,
o que Euclides da Cunha já havia afirmado : que o sertanejo é um
forte. Como Euclides, nosso autor define esse homem heróico, como
fruto do sertão.
(Carvalho, 1911 : 281-285)

O elogio da mestiçagem e do sertanejo como um tipo especial,
é o que dá também o tom do texto que Graça Aranha41 escreveu
sobre Tobias Barreto. Nele, Tobias Barreto é mostrado como “ um
verdadeiro homem de sua raça’, e o segredo de sua força estaria no
seu temperamento, moldado por doses gigantescas de calor, de luz e de
todas aquelas ondas da vida que o sol transcende regiamente o sangue
mestiço.
[...] Pôde, como um sertanejo viver como o povo, foi descuidado,
miserável e infeliz. Cresceu músico e poeta. E mais tarde quando lhe
chegou a cultura, ele viria na barca fantástica da poesia. E foi pelo
impulso dessa volátil essência que Tobias Barreto passou da arte para a
filosofia [...] nisto foi um homem do seu tempo e da nossa raça.

Também o folclorista José Carvalho42 reclama para o caboclo43 uma
41
42
43

Graça Aranha, “ Tobias Barreto ”, (Fragmentos), ABG, 1909, p. 241-242.
Carvalho, “ No Domínio do Folk- Lore. O Ceará ”, ABG, 1912, p. 410-412.
Também sobre essas características do caboclo nordestino ver : Dória, “ O Sineiro
de Canudos ”, ABG, 1907, p. 307-311. Este conto vem com uma recomendação
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“ grandeza futura da raça, e a promessa de grandes e deslumbrantes
surpresas ”. Segundo ele, ainda no terreno da tradição oral e anedótica
do povo cearense, os três tipos formadores da nossa raça ficaram
perpetuados, e “ cada qual com sua quota negativa ou afirmativa de
inteligência ou de espírito. O português e o africano saíram perdendo
nesse concurso de registro, em que só o caboclo coube a parte
vitoriosa ”, havendo no Ceará verdadeiros poetas entre os selvagens.
O intento de fixação de um “ caráter ”, uma “ natureza ” e um “ tipo ”
para o povo brasileiro, não segue um único padrão de opiniões. O
que é mais consensual, no caso dos brasileiros, nas matérias com as
quais nos ocupamos, é certa convicção de que o povo está ainda
em formação; a admissão da teoria das três raças; e a idéia proposta
por Silvio Romero já no seu livro História da Literatura Brasileira e
em estudos posteriores44, de que o nosso folclore é mais rico, por
exemplo que o português, dada a riqueza dos cruzamentos com as
tradições dos negros e índios. A presença do mestiço assegurando essa
riqueza aparece num instigante artigo intitulado “ Folk-Lore no Brasil
Central ”, de 1911. Tomando, como epígrafe, um texto de Garrett
- “ de todo esqueceram e fizeram esquecer os tons e os modos da
genuína poesia de nossa terra ” - o autor, Henrique Silva, entrelaça
três temáticas, a do folclore, a da conquista do território oeste do
Brasil, e o da mestiçagem. Segundo seu autor, um livro genuinamente
brasileiro seria aquele em que o autor escrevesse :
[…] as superstições populares, costumes, vida e cenários sertanistas, do
Alto Brasil,- edênica região onde se passavam os dramas e as tragédias
mais golpeantes da descoberta e conquista dos sertões continentais,
desde o início do grande ciclo dos bandeirantes paulistas até a
integração da nossa nacionalidade.
(Silva, 1911 : 120-121)

Chamando essa região de nosso Far-West, ele vai afirmar que o Brasil
Central teria mais um ponto de analogia e semelhança com os Estados
Unidos da América : “ traz no seio a virtualidade de um alto destino
social e humano no irradiar a futura civilização sul-americana ”. Ou
seja, podemos ler esta frase pensando na idéia da nação se consolidando
na expansão da fronteira, tal como pensada por Turner nos Estados
Unidos45. Já defendendo uma idéia, a conquista do oeste, que seria tão
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do editor João Ribeiro, no pé de página, onde afirma ser o mesmo “ uma espécime
da coleção originalíssima dos Contos de Todo o Brasil em que o ilustre autor revela
a grande arte da cor local, da linguagem dos costumes e das paisagens do Brasil. ”
(grifos nossos), p. 307.
Ver : Sílvio Romero, História da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro : José Oympio,
1943 e Estudos sobre a Poesia Popular no Brasil (1870-1880), Rio de Janeiro : Laemmert, 1988.
Sobre este tema e as idéias de Frederick J. Turner ver os excelentes trabalhos de
Mary-Anne Junqueira, Ao Sul do Rio Grande. Imaginando a América Latina em Sele-
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cara aos anos 30, e teria em Cassiano Ricardo seu principal ideólogo,
ele continua de maneira mais esclarecedora ainda a dizer :
Amas a tapuirama que povoava nosso [território], ao tempo da
descoberta, não teve o seu Fenimore Cooper, nem os cowboys goianos
e matogrossenses ainda nem mereceram as vistas e solicitudes de um
Roosevelt nosso – historiador e geógrafo a um só tempo, e que nos
desse a conhecer a conquista desse oeste, onde se encontraram as três
raças distintas que amalgamadas e fundidas ao sol do sertão, produziram
um tipo inteiramente novo- o mestiço, que por transformação
psicológica será o brasileiro de amanhã árbitro na extensão continental
da Sul América. Lá é que o Sr. Euclides da Cunha, com rara felicidade
encontraria o tipo do véro sertanejo que não esse depauperado
jagunço, pária da zona estreita da Bahia vizinha do litoral e em contato
com o elemento estrangeiro, que nos vai desracionalizando pelo
cosmopolitismo crescente.

A disputa assim é sobre onde se encontra o melhor exemplar
da mestiçagem, e qual região do país é mais interior e mais distante
do litoral, e das cidades onde reina a urbe cosmopolita. O desejo
de muitos intelectuais, na construção da unidade moral e social do
Brasil, não impede que as divergências mais tópicas e menos de
fundo apareçam em seus textos. De certo podemos assegurar que,
nos textos desses etnólogos do povo ao lado das preocupações
em localizar grupos etnográficos nos estados46, em questionar
sobre as origens latinas dos brasileiros47, e em introduzir a questão
dos grupos de imigrantes, turcos, sírios e os russos, alemães e
eslavos no sul do Brasil48, tenta-se desfazer certos preconceitos
estabelecidos contra a realidade da miscigenação, mesmo que os
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48

ções : Oeste, Wilderness e Fronteira (1942-1970), Bragança Paulista : EDUSF, 2000 ;
e Robert.Wegmer, A Conquista do Oeste. A Fronteira na obra de Sérgio Buarque de
Holanda, Belo Horizonte : Ed. UFMG, 2000.
Ver entre outros : O Mapa Etnográfico do Rio Grande do Sul, ABG 1914, p.330-331
(Mapa, com diferentes tribos, nações e territórios) e Soares, Esboço da Etnografia
Amazônica, p 245-251. Este texto tenta divulgar o conhecimento científico sobre
a origem dos nossos índios. Detalha sua teoria etnográfica de forma a demonstrar
que os índios fazem parte do Brasil, e traz informações detalhadas sobre as tribos,
os costumes, etc
Bevilacqua, “ Sob que ponto de vista podem os brasileiros ser considerados latinos ”, ABG, 1904, p. 255-246.
Ver “ Curitiba e os Estrangeiros ”, ABG, 1914, p. 206-208. Este artigo mostra de
maneira favorável a integração dos imigrantes na nacionalidade, sua participação nas
atividades do comércio, os casamentos com brasileiros, etc e Mendonça, Os Turcos e
os Sírios no Brasil, ABG, 1909, p. 405-407. Também aqui o autor vê com profunda
simpatia a presença desses imigrantes no Brasil. Em ambos nota-se um aspecto importante para a identidade desses grupos dentro da nação : a sua valorização pelo trabalho e a maneira como se integram ao surto do progresso econômico e social do país.
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argumentos racialistas ainda não tenham sido de todo abandonados49.
Também começa a entrar em cena o argumento cultural. Este é
o caso de um artigo de Clóvis Bevillacqua sobre a possível origem
latina do povo brasileiro. O autor após uma discussão com as correntes
etnográficas em ação no Brasil, depois de recorrer a Herculano e
Theófilo Braga para resgatar a formação do povo português, dialoga
com os conceitos de Glumpowicz e, ao fim, supera o argumento racial
afirmando que, se do ponto de vista do rigor com as teorias raciais
definem a raça latina, os brasileiros não podiam se considerar como
tais tendo, no entanto, todo direito de se sentirem latinos uma vez que
assimilaram a forma de civilização dos povos chamados latinos.
Por seu lado, o escritor Hemétrio dos Santos50, célebre pelo seu
ataque a Machado de Assis, vai empreender, num artigo intitulado
“ Etymologias ”, uma longa e erudita discussão para desfazer a
suposição feita num estudo de um gramático brasileiro, de que a palavra
“ preto ” viria do vocábulo latino spretum, de sperno, desprezar. O que
teria originado o estudo seria o fato de ter o gramático imaginado
que o trabalho, por servidão, havia lançado o negro no mais baixo
estado nas relações sociais. Hemétrio dos Santos, recorrendo a Oliveira
Martins, o historiador português, e a Camões, vai mostrar que a palavra
“ preto ” não teria uma origem pejorativa, e que o termo era corrente
em Portugal quando os primeiros escravos lá aportaram.
Outro artigo, intitulado “ Homens de Cor no Brasil ”51, tenta,
sem se liberar de argumentos raciais, desfazer certos argumentos e
demonstrar que certas características e traços do caráter de brancos
e negros não são privilégios da raça e sim produto da cultura; que o
resultado do cruzamento entre pretos e brancos não necessariamente
implica em um maus resultados; que os indígenas ou os mestiços dos
aborígines não seriam refratários aos ensinamentos dos brancos. A
conclusão da autora é que as qualidades dos indivíduos estão sempre
em reação com o meio no qual se desenvolvem e que “ no Brasil
como em toda a parte o bom exemplo deve partir das classes mais
abastadas o bom exemplo e um impulso salvador em prol da educação
das classes ditas inferiores ”.
49

50
51

Aqui é preciso lembrar que se os argumentos racialistas já dividiam os intelectuais
desde o final do século XIX e, nos anos 10, do século XX, outros ingredientes são
acrescentados ao debate com a inclusão da eugenia e da higiene ao lado da raça.Ver
Tânia Regina de Luca, A Revista do Brasil. Um diagnóstico para a (N)ação. São Paulo :
Ed. UNESP, 1999; e Nísia Lima, Um sertão chamado Brasil, op. cit. Não obstante essa
modificação que vai esbater o argumento racial, o “ enfoque da questão é ainda
marcado pela inquietação - de cariz colonialista e eurocêntrico - que fez fortuna
na virada do século : a viabilidade da civilização em um país mestiço ”, Eliana
Dutra, O não ser e o ser outro, op. cit, p. 239.
Santés, “ Etymologias ”, Preto, ABG, Rio de Janeiro : 1907, p.237-239.
Moreira, (Extrato de artigo publicado na Revista Alemã de Geografia e Etnografia)
“ Homens de Cor no Brasil ”, ABG, 1910, p.352-359.

Eliana de Freitas Dutra

327

Considerações finais
Um olhar de conjunto nos permite concluir que são tênues as
linhas que separam raça, língua e literatura, do folclore, do popular,
do povo. E que é impossível separá-los e demarcar isoladamente
seus espaços dentro de um projeto de constituição de um espaço
nacional que se pretendeu coeso. Esses parecem convergir para uma
complementaridade. Ou seja, para a consolidação das interfaces que
vimos analisando até aqui, num único, e mesmo, empreendimento : o
da construção da nação republicana no Brasil.
Do que decorre a atenção, dada pelos estudiosos aqui analisados, aos
usos lingüísticos regionais, aos costumes, às particularidades étnicas, aos
talentos (provas do gênio nacional), que traduzem uma preocupação de
afirmação das diferenças culturais no interior de um espaço nacional,
ainda que longe da unificação social. Para alcançá-la, entretanto, não
bastou que o povo fosse objeto do seu culto de forma a resolver sua frágil
integração cultural na nacionalidade.Teria sido preciso também cuidar
da integrá-lo ao espaço político da nação. Mas a idéia de construção
de uma ‘comunidade política’ não foi um pressuposto necessário no
ideário dos republicanos brasileiros, sejam daqueles sintonizados com a
noção de uma República positivista, ou de uma República liberal. Do
que resultou, no caso brasileiro, em uma República não só excludente,
mas sobretudo, em uma República inconclusa.
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II.11.

O BRASIL NOS DEBATES PARLAMENTARES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
DA REPÚBLICA PORTUGUESA (1911-1926)

le brésil dans les débats parleMentaires de la chaMbre
des députés de la république

portugaise (1911-1926)
José Da Costa

*

Le Brésil occupe une place non négligeable dans les débats
parlementaires portugais entre 1911-1926. Au-delà des innombrables références à ce
pays dans des discours de circonstance, le Brésil, et en particulier les relations luso
brésiliennes inspirèrent plusieurs interventions de députés portugais de tous bords,
républicains, socialistes, catholiques et monarchistes. Outre la rhétorique passionnelle
qui imprégnait ces discours, où l’exaltation de l’amitié luso brésilienne était de
rigueur, on peut constater des formes de paternalisme néocolonialiste qui prouvent
que, malgré son indépendance, en 1822, le Brésil était encore, à leurs yeux, une
“ création portugaise ”, un “ enfant ” génétiquement relié à la maison paternelle.
L’amitié luso brésilienne, durant la Première République, reposait, le plus souvent,
sur une construction rhétorique, illustrée par plusieurs épisodes où se déchaînaient
passions et frustrations d’une élite portugaise qui, tout en ayant besoin du Brésil
pour les échanges commerciaux, percevait également ce pays comme un obstacle à la
construction d’un troisième empire en Afrique, un gouffre qui allait engloutir une
grande partie des contingents de l’émigration portugaise.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Débats parlementaires au Portugal,
Première République portugaise, relations Portugal-Brésil

............................................................................

A independência do Brasil em 1822 foi, sem dúvida, para Portugal,
um traumatismo importante a que se justapôs, nessa mesma época,
uma sangrenta guerra civil (1832-1834). A tais episódios juntar-se-iam,
durante todo o século XIX, inúmeros acontecimentos gravosos para
o país que levaram a um crescente sentimento de decadência entre as
elites portuguesas e, neste contexto, a mudança de regime, em 1910,
levaria as hostes republicanas a assumirem as reivindicações de um
povo (urbano essencialmente) que aspirava a uma redenção salvadora.
*
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Mas, entre um anti-clericalismo radical e um imperialismo centrado
essencialmente nas colónias africanas, para não se falar de um vago
iberismo que teve o seu apogeu em 1893, na Conferência de Badajoz,
os republicanos cedo perderam qualquer perspectiva de transformação
profunda da sociedade portuguesa em razão nomeadamente da
participação portuguesa na Primeira Grande Guerra e da incapacidade
demonstrada pelos republicanos em resolver as dificuldades estruturais
do país. Perdidas as esperanças e ausentes os grandes embates unitários,
a falta de perspectivas era evidente.
Por tais razões se considera, não sem razão, que faltaram aos grandes
planos republicanos de transformação do país, isto é aos magníficos
propósitos republicanos, aquilo que se poderia chamar uma “ acção
governativa ” eficaz. Rómulo de Carvalho sintetiza magistralmente, a
nosso ver, esta incoerência dos republicanos :
Não faltaram à I República os homens esforçados de quem se esperaria
nos legassem melhor imagem da sua acção governativa. Vítimas dos
seus vícios políticos e das circunstâncias por suas mesmas atitudes
criadas, conduziram o país por uma via de instabilidade de tal modo
permanente e angustiosa que o fizeram desembocar na mais indesejada
das situações, a da mão pesada que reprime e exige. Foram até por
vezes os próprios governantes republicanos a recorrerem a meios que
nada tinham de democráticos, em tudo semelhantes aos que vieram a
ser repetidos no regime dictatorial que se lhe seguiu […]1.

É neste contexto de radical inoperância republicana que prospera,
nos anos vinte, a retórica nacionalista e a tendência colonialista,
que anteriormente se haviam cristalizado no episódio do ultimatum
inglês. Esta década é considerada o apogeu do ciclo da fraternidade
luso-brasileira durante a I República portuguesa e é sobre esse período
e mais particularmente sobre as referências ao Brasil nos debates da
Câmara dos deputados que este artigo se debruça.
Entre 1911 e 1926, as referências ao Brasil na Câmara dos
deputados ocupam, um lugar relevante nas intervenções dos deputados
republicanos portugueses. As temáticas por elas levantadas são inúmeras :
comércio, imigração, defesa da língua portuguesa, tradicionais laços
de fraternidade entre os dois países ou ainda discursos laudativos
aquando da morte de personalidades brasileiras, por exemplo. Em
muitas destas intervenções paira uma obsessiva nostalgia dos tempos
em que o Brasil era ainda colónia portuguesa bem como a invenção
de uma rede complexa de genealogias culturais e genéticas, vínculo
imperecível que unia, hipoteticamente, portugueses e brasileiros.
Mau grado a febril actividade parlamentar dos republicanos,
1

in História do Ensino em Portugal desde a fundação da nacionalidade até o fim do regime
de Salazar-Caetano : Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 703.
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neste, como em outros campos, os resultados práticos desta suposta
fraternidade luso-brasileira foram exíguos : uma travessia aérea, uma
visita presidencial ao Brasil, uma cadeira de estudos brasileiros na
Universidade de Lisboa, umas quantas querelas de poveiros em terras
brasileiras.
A pretensa espontaneidade das relações luso-brasileiras não
conseguiu, pois, ir mais além : os republicanos navegavam entre
saudosismo delirante - o Brasil continuava a ser um ‘filho dilecto’,
como afirmava o senador Augusto de Vasconcelos em 1922 -, e
retraimentos isolacionistas contra “ as fantasias que nos enganam ”2,
isto é, defendia-se o retorno ao “ nosso solo ”, aos quais se juntava
ainda o expansionismo ligado à construção de um terceiro império
africano, os novos brasis em África que, de resto, só se concretizaria
com o Estado Novo.
Tentaremos pois, seguidamente, analisar algumas destas problemáticas
que encerram as relações luso-brasileiras nos debates parlamentares
da Câmara dos Deputados, durante a I República (1911 a 1926). A
mais importante sem dúvida está ligada à colonização africana. As
colónias portuguesas fizeram parte da linha de mira e de propaganda
da Sociedade de Geografia de Lisboa que realiza durante este período
dois congressos : um em 1901 e outro em 1924. Sabe-se que boa
parte das dificuldades encontradas por Portugal, potência colonizadora
semiperiférica3, adivinha da concorrência levada a cabo pelas outras
potências coloniais e sobretudo pela falta de capitais financeiros
para tornar real o tão almejado Terceiro Império em África, onde as
populações autóctones, sublinhe-se também, não aceitavam de mão
beijada a presença lusa nas suas terras mau grado as campanhas de
pacificação.É neste contexto de intenso labor da retórica colonial e
provavelmente por falta de outros argumentos, que o Brasil aparece
como exemplo das capacidades colonizadoras dos portugueses, isto é,
da capacidade congénita dos portugueses para darem novos mundos ao
mundo. Tratava-se de um argumento de peso, já que a nação brasileira
era vista como uma vitrina grandiosa do sucesso colonial português.
Daí que Ana de Castro Osório considerasse o Brasil “ sagrado ”
para os portugueses, um grande país “ saído de Portugal ” e por
razões semelhantes, os anos 20 se tornassem a década das “ iniciativas
luso-brasileiras ”4. Os deputados republicanos não se cansaram, pois,
de celebrar este Brasil sagrado, esse grande país “ saído de Portugal ”5,
2
3

4
5

Diário das Sessões do Senado, sessão de 19-20 de junho de 1922, p. 6.
Segundo K.C. Scwartzman “ A etiqueta de semiperiférico é devida a uma posição intermédia na divisão do trabalho internacional. Estava ao mesmo tempo
dependente da Inglaterra de forma quase colonial e numa posição de dominância
sobre o seu império colonial. ” in : O Estado Novo. Das Origens ao fim da autarcia,
1926-1959, vol.I, Lisboa : Editorial Fragmentos, 1987, p. 151.
História de Portugal, (dir. de José Mattoso), vol.VI, p. 587.
Diário da Câmara dos Deputados, sessão parlamentar de 7 de setembro de 1922, p. 14.
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esse “ super-Portugal ” 6. Prolongamento ou “ filho querido ”7, os
deputados viam nesta nação a continuação de Portugal, e miravam-se
narcisicamente no enlevo da imagem que o Brasil reflectia já que,
ao elogiarem a grande nação da América Latina, os deputados
portugueses auto-elogiavam-se também, e coisa amada e amador
já não se distinguiam. Portugal era, pois, o genitor do grande Brasil
e, intimamente a ele ligado, tendia também a “ renovar-se para um
destino maior ”8. Como afirmava João Camoesas : “ […] um Brasil
grande é um Portugal que se alarga; um Portugal feliz é um Brasil que
se reforça, ramos de duas árvores a viver da mesma seiva ” �.
As lutas pela independência do Brasil, que o deputado Ginestal
Machado, ao valer-se das reflexões de Turgot (o futuro ministro de
Luís XVI), dizia se assemelharem mais à “ completa maturação ” de
um fruto, desapareciam como que por encanto. Ao desprender-se da
árvore portuguesa, a independência do Brasil tornara-se um fenómeno
natural e muito naturalmente os deputados se serviam com à vontade
deste fruto saído da árvore portuguesa para justificarem a colonização
em África.É verdade também que muitos deputados faziam uma análise
mais realista da situação e aceitavam de bom grado a independência
brasileira. No entanto, há muitas vezes, uma certa relutância em aceitar
a realidade dos factos remetendo deste modo, cem anos depois da
independência do Brasil, para o campo de uma imaginação delirante
cujo objectivo era, antes de mais convencer o mundo da capacidade
colonizadora dos Portugueses.
Ginestal Machado justificaria esta atitude, no parlamento português,
aquando das comemorações do centenário da independência do Brasil
da seguinte forma : “ […] ninguém poderá levar a mal que nós, os
portugueses, ao recordarmos o dia de há um século, o grande dia dos
brasileiros, o recordemos sentindo uma vaga saudade; natural é que a
sua recordação faça cair sobre a nossa alma, como ligeiro véu, certa
melancolia – aquela melancolia e saudade que nas festas nupciais de
filha querida nunca deixam de sentir os pais extremosos ” 9.
Uma tal filiação genética e sentimental tinha como consequências
neutralizar a independência brasileira, como acontecimento político
relevante, relegando-a a uma mera lineariedade temporal, isto é, a um
fruto maduro que, naturalmente, se desprendeu da árvore que o fez
crescer.
Concomitantemente, a emigração, consequência natural dos laços
filiais que ligavam Portugal ao Brasil, constituía no entanto, para outros
deputados, um obstáculo importante à colonização africana, pois
desviava para este país fluxos migratórios de inúmeros compatriotas.
6
7
8
9

Ibidem.
Ibid., p.7.
Ibid.,p.16
Ibid., p. 17.
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Tais fluxos eram considerados imprescindíveis para uma efectiva
ocupação dos territórios africanos, nomeadamente em Angola. Era por
isso : “ mester, como se afirmava em 1921, fazer drenar essa corrente
migratória, visto não a podermos fazer parar por completo, para as
nossas colónias ”10.
Em 1913, já se tentara resolver o problema da falta de povoamento
das colónias portuguesas utilizando comunidades israelitas vindas da
Rússia, onde eram motivo de vexames e sofrimentos. No entanto,
no seguimento de alguns contactos junto de representantes desta
comunidade nomeadamente em Viena de Áustria, o projeto não se
concretizaria. Explicava-se nessa altura que a autonomia pedida pelos
israelitas para ocuparem as terras que lhes seriam concedidas era
incompatível com as leis portuguesas e a unidade da pátria.
Neste contexto, houve, pois, quem defendesse a restrição da
emigração portuguesa, nomeadamente “ a emigração para a América
do Norte ”. Quanto ao Brasil, deveria, no entanto, tolerar-se já que
“ desta corrente emigratória ainda nos [vinha] algum benefício, pois
nos manda dinheiro, que é ouro ” 11.
A emigração para o Brasil deveria pois prosseguir mas desta feita
orientada, só permitida a portugueses preparados para a “ luta pela
vida ”12 e sobretudo dispostos a enviarem as suas remessas para a
Europa, contribuição desde sempre necessária para cobrir os défices
orçamentais do país.
Ficam por analisar neste campo, as questões relacionadas com a
comunidade portuguesa do Brasil - embora se saiba (e se sublinhe
no Parlamento) que parte desta comunidade tendia a manter-se
portuguesa -, e a importância para a economia portuguesa das
remessas dos emigrantes através da Agência Financial. Acrescente-se
todavia, algumas palavras em relação às relações económicas ou mais
concretamente, às trocas comerciais entre Portugal e o Brasil.
Em 1914, Portugal exportava mercadorias por via marítima no valor
de seis mil contos, o que levou um deputado a afirmar que “ facilmente
se [via] quanto a nossa vida económica est[ava] presa ao comércio
marítimo estrangeiro ”13. O transporte de mercadorias era feito por
companhias estrangeiras o que encarecia sobremaneira os produtos
tropicais e colocava a questão da resolução da navegação nacional para
o Brasil. Os produtos portugueses sofriam a concorrência de produtos
de outros países (Inglaterra, França, Itália, Espanha, etc.) nos quais a
10

11
12
13

Ibid., sessão de 9 de junho de 1913, p. 15. Não é estranho a esta política o papel desempenhado pela Agência Financial cujo estudo está, segundo Medeiros Ferreira,
por fazer. Cf. A sociedade e a economia portuguesas na origem do salazarismo, Lisboa : A
regra do jogo, 1978.
Ibidem
Ibidem.
Ibidem.
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industrialização permitia baixos custos e maior qualidade. Ainda assim,
se pensava que o “ acrisolado patriotismo dos nossos compatriotas ”
facilitaria os negócios. Uma das soluções encontradas foi o projecto de
um porto franco em Lisboa e uma propaganda metódica e tenaz, através
da difusão da língua portuguesa. Era este o objectivo da Sociedade de
Estudos Pedagógicos em 1913 :
Lançar no coração e no cérebro desses filhos, abandonados ou
desconhecidos, a semente bendita do amor por essa terra que foi berço
dos seus maiores, uni-los num mesmo laço de espiritual simpatia, de
fraterna comunhão [ ] cruzada que a todos deve tentar14.

Entre os deputados havia quem pensasse que o Brasil já se encontrava
integrado “ num sistema diferente do nosso ”, isto é, pertencia ao
“ sistema internacional americano ”15 . Por outro lado, os produtos
portugueses coloniais entravam em concorrência com os brasileiros, o
que não facilitava um bom entendimento entre as duas nações. E não
seria o acrisolado nacionalismo das gentes portuguesas que iria mudar
fundamental tal estado de coisas. É neste campo mais escorregadio do
nacionalismo, que os deputados republicanos se mostram mais ambíguos.
Separados politicamente mas não afectivamente, os republicanos sentem
correr nas veias dos brasileiros o sangue lusitano. Irmandade gemelar
ou simples recurso retórico, eram estes os argumentos utilizados pelos
deputados.
Dois episódios quase concomitantes, o dos poveiros e o do travessia
aérea de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, permitir-nos-ão considerar
a atribulada paixão dos deputados republicanos portugueses pelo Brasil.
Em 1920, a interdição feita a cerca de 2500 pescadores portugueses
de pescarem nas águas do Pará e do Rio de Janeiro, ocasionou
debates apaixonados em Portugal, pois os parlamentares republicanos
consideraram, antes de mais, que a actuação das autoridades brasileiras
era uma “ […] prova de ingratidão [...] ”16. É João Camoesas que traz à
baila tal episódio a 26 e 27 de Outubro de 1920.
No Senado, afirma-se também que “ O Brasil vive em grande parte
da emigração portuguesa e teria de se desnaturar se os seus Governos
se incompatibilizassem com a antiga-mãe-pátria 17 ”.
Na Câmara dos Deputados, para dar mais ênfase ao debate, os
representantes do povo citam fontes brasileiras, para demonstrar quão
maltratados eram os imigrantes portugueses no Brasil. Os Portugueses
eram apelidados de ‘galegos’ nos jornais brasileiros e sublinhava-se
que a palavra era tomada “ na acepção menospresante de moços de
14
15
16
17

Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 26 de fevereiro de 1913, p. 35.
Ibid.
Ibid. 25 de fevereiro de 1921, p. 5.
Diário das Sessões do Senado, 10 de agosto de 1920, p.6
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fretes ”18, como o afirmava Tamagnini Barbosa. Seguindo-lhe o passo,
António Mantas citou também trechos de jornais brasileiros onde
se escrevia que “ Portugal, paisesco de bôrra, é o eterno carrapato
achatado no dorso deste gigante Brasil. O pobre Portugal, polisecular
e quasi defunto ” 19.
Tal conclusão não era de todo absurda já que tal denúncia, se bem
que eivada de um real menosprezo pelo antigo colonizador, reflectia o
clima de profunda depressão e decadência em que o país se encontrava
desde o século XIX. Lembre-se a este propósito o relatório apresentado
por Fernandes Thomaz nas cortes liberais de 182120 onde o autor
denuncia as grandes calamidades que se abatiam no sector educativo,
no comércio e na indústria e, de um modo geral, os problemas que
afectavam o país no seu conjunto ou, num registo e numa época
diferentes, as análises apocalípticas dos discursos de Oliveira Salazar
sobre o período demoliberal, no qual o ditador incluía a República.
Acrescente-se também que houve quem lembrasse, no meio deste
debate apaixonado e plangente dos deputados que “ o português
analfabeto no estrangeiro é um documento vivo do nosso vergonhoso
atraso ” se bem que “ nos cumpr[a] evitar que se torne conhecido e
antes devemos procurar remediá-lo21 ”.
Por detrás da posição dos poveiros, considerada por uns uma
vergonha para o país, por outros, acto patriótico já que os poveiros
não tinham renunciado à nacionalidade portuguesa para poderem
continuar a pescar, estava, dizia-se, a campanha nativista do Brasil e as
cumplicidades, pagas segundo o deputado Nuno Simões, por interesses
económicos, por emigrantes de outras nacionalidades. Tudo isto
demonstrava um sentimento “ anti-português, mas não originado no
Brasil, levado a efeito por uma concorrência deslialíssima de interesses
económicos22 ” . Este episódio dos poveiros deu aso também a grandes
meditações sobre a imigração, embora tanto os republicanos como os
seus antecessores monárquicos liberais ou, mais tarde, os estado-novistas,
preterissem o desenvolvimento do país em favor da emigração, já que à
burguesia nacional, interessava mais, como afirma Fernando Medeiros
as remessas da emigração que, de certo modo, se mostravam mais
fáceis de gerir que o desenvolvimento industrial e as consequentes
reivindicações operárias23.
A travessia do Atlântico feita por Gago Coutinho e Sacadura
Cabral- os intrépidos aeronautas - em Março de 1922, e a visita do
18
19
20
21
22
23

Diário da Câmara dos Deputados, sessão de 25 de fevereiro de 1921, p.5.
Ibid.
“ Relatório acerca do Estado Público de Portugal ”, Diário das Cortes Gerais e
Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão de 5 de fevereiro de 1821.
25 de fevereiro de 1921, p.5.
Sessão de 7 de setembro de 1922, p.18.
Ver F.Medeiros, op. cit. p.97.
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venerando chefe do Estado português ao Brasil, em Setembro do
mesmo ano, permitirão aos deputados republicanos revelar traços de
um passado mitificado e sublinhar a impotência do presente. Com
efeito, os ardores nacionalistas que se levantaram por ocasião desta
travessia, demonstrariam que era chegada a hora da reabilitação da
“ alma aventureira da raça ”24, do antigo Mare Nostrum. Repare-se
na descrição que é feita do acontecimento pelo deputado Carlos de
Vasconcelos :
Há meses [ ] numa madrugada fusca e religiosa, um paquete, um
Leviatam moderno, populoso como uma cidade [ ] seguia a sua
derrota serena, fleugmática como britânico que era. Na ponte de
comando, o marinheiro de quarto viu surgir no horizonte, que a
aurora tingia de lilás e ouro, uma grande ave branca. Nas asas, que
a seus olhos perpassou como um meteoro, ele pôde ainda divisar a
Cruz de Cristo.E antes que, trémulo de um religioso pavor os seus
olhos inquietos se afirmassem, perde-se no horizonte a grande ave
branca, que levava sob as asas o símbolo das descobertas. O marinheiro
foi contar à marujada incrédulo o que vira. Era a alma das caravelas
portuguesas que conquistaram a Índia e descobriram o Brasil25.

Se bem que os ardores anti-católicos desde há muito se tivessem
acalmado no seio dos republicanos a narrativa do deputado nada fica a
dever à retórica místico-religiosa com que Salazar irá adornar o discurso
político a partir de 1926. O pomposo discurso do deputado não deverá
desviar-nos, entretanto, do assunto principal : reabilitar a imagem
heróica dos navegadores/aviadores portugueses, que ao participarem
numa nova aventura, ressuscitam a velha epopeia dos Descobrimentos
desta feita descobrindo o Brasil pelos ares!Desta e de muitas outras
intervenções dos deputados republicanos se depreende que a grande
nação brasileira continuava surpreendentemente a ser descoberta pelos
portugueses, não no sentido de um conhecimento recíproco, mas num
sentido ‘neocolonialista evidente’. Desta feita, não é de estranhar que
no processo de construção da nação brasileira se subalternalize o papel
do conjunto do povo brasileiro no processo de independência e as
então lutas travadas. Lino Neto, líder da minoria católica, resumia bem
tal sentimento ao declarar : “ O Brasil conquistou a independência
sim; mas foram cidadãos portugueses que para tanto desenvolveram
energias, como foram portugueses os que fizeram o Brasil ” 26 .
E daí que chegue logicamente à conclusão de que “ A independência
do Brasil já é uma superior afirmação dos valores étnicos da grei ”27. Não
24
25
26
27

Sessão de 7 de setembro de 1922, p.18.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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é de estranhar também que já anteriormente, em 1913, num projecto
de lei apresentado a 12 de Fevereiro sobre as colónias portuguesas
africanas, se sublinhasse, numa longa exposição, que a história do Brasil
tinha uma preponderância do elemento português e dentro do qual
“ elementos inferiores tinham-se adaptado ao espírito português e,
pelos cruzamentos, haviam-se subordinado aos novos habitantes ao
espírito e aos ideais da raça superior ”28, isto é, da raça portuguesa.
Este mito da raça superior que não era novo na história portuguesa
(veja-se a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos), partia do
princípio de que os cruzamentos entre povos “ obedec[iam] a tendências
invariavelmente ascendentes ”, como se pode ainda ler no referido
projecto de lei. Por isso se ignoravam os índios, os negros e outros povos
na constituição do Brasil. Parece-nos que este o ‘sentimento’ racial
de superioridade dos Portugueses era predominante no parlamento
português, em relação ao Brasil, como o tinha sido aliás em certos
meios brasileiros. É esta a convicção que transparece da análise de
Suely Müller a propósito do diálogo entre intelectuais brasileiros e
portugueses na imprensa periódica luso-brasileira no início de século
XX, e mais particularmente ao comentar um trecho de Olavo Bilac
na revista Atlântida sobre a presença do passado português na história
do Brasil :
Ainda que o autor destacasse que o país precisava estar atento às suas
raízes, é muito interessante notar que tal génese quase sempre se
resumia ao passado português, ignorando completamente a natureza
híbrida da constituição da nação brasileira [...]29.

Se ao Brasil os portugueses deviam :“ […] todos os [...] afectos ”30, o
que em si não constituiria insulto a ninguém, tal retórica prolongou-se
em mil subterfúgios de evidente paternalismo neocolonialista nas
décadas seguintes. Salazar neste capítulo das relações luso-brasileiras
muito enalteceria as grandes virtudes da raça, e diria em 1945, durante
as negociações para o acordo ortográfico que o Brasil era : “ como
quem diz a outra ‘Pátria Portuguesa’ ”.
Também, nas recentes negociações do último acordo ortográfico
muitos intelectuais portugueses defenderam com unhas e dentes a
superioridade da matriz linguística portuguesa peninsular… E que se
poderia dizer ainda do lugar de mediador atribuído a Portugal, entre o
28
29

Projecto-de-lei apresentado a 12 de fevereiro de 1913.
“ A imagem de um Brasil ideal ou a re-colonização às avessas : a importância da
imprensa periódica luso-brasileira e as suas relações culturais no início do século
XX ”, in XI Congresso Internacional da ABRALIC, Tessituras, Interações, Convergências, 13-17 de Julho de 2008, USP, São Paulo : Brasil. Disponível online (consultado em 13 de abril de 2010) : http ://www.abralic.org.br/anais/cong2008/Anai-
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Sessão de 15 de Novembro de 1912.
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Atlântico e a Europa que muitos ainda defendem, como se, os países de
língua portuguesa precisassem de mediador português para poderem
ingressar na comunidade internacional. Não se estará ainda a atribuir
ao Brasil um estatuto de minoridade cívica?
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II.12. TRAMA DE AMIZADE, EMPREENDIMENTOS
EDITORIAIS E PROJETOS POLÍTICOS :
A CORRESPONDÊNCIA ENTRE TEóFILO BRAGA
E FRAN PAXECO (1900 - 1921)
dans la traMe de l’aMitié, projets d’édition et projets politiques

:

la correspondance entre teÓfilo braga et fran paxeco

(1910-1921)
Giselle Martins Venâncio

*

L’analyse des formes de relation entre le Portugal et le Brésil
pendant les premiers moments de la République portugaise et de la République
brésilienne est un thème encore peu exploré par les chercheurs. Il s’agit de contribuer
aux recherches sur ce thème, en s’arrêtant sur la correspondance échangée entre
Fran Paxeco et Teófilo Braga entre 1900 et 1921. Le premier était un écrivain
d’origine portugaise qui vécut de longues années au Brésil. Pendant cette période, il
s’intéressa au projet de rapprochement entre le Portugal et le Brésil, que l’Atlantique
séparait physiquement. Il pouvait compter sur le soutien de son maître et ami,
Teófilo Braga. Les échanges épistolaires entre ces deux intellectuels constituent un
axe très riche de recherche sur de nombreux aspects de la vie culturelle, tout comme
sur les projets politiques alors en cours dans les deux pays.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Fran Paxeco, relations luso-brésiliennes, Teófilo Braga
............................................................................

Portugal e Brasil : aproximações e distanciamentos
N´aquelle paiz de esperanças, cheio de viço e de vida, há um ruído de lavor
íntimo, que sôa tristemente cá, n´esta terra onde tudo acaba.
Alexandre Herculano

O texto de Alexandre Herculano citado em epígrafe traduz aquela
que talvez seja a idéia mais socialmente partilhada entre os portugueses
sobre o Brasil no século XIX : a de um lugar de infinita riqueza e
potencialidades econômicas. Citado também como epígrafe do
livro publicado por Mariano Pina (Pina, 1896), em 1896, a frase de
*
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Herculano traduz, entretanto, apenas uma das formas através das quais os
portugueses viam o Brasil. Embora Pina também ressaltasse em seu texto
que o Brasil era, naquele momento, para o europeu que o visitava, um
“ assombro de transformação e progresso ”, havia entre os portugueses
quem considerasse o Brasil “ um inferno, um lugar de danação e
desesperança ”. Textos literários e caricaturas criavam representações
mordazes dos brasileiros, especialmente caracterizado pelos chamados
brasileiros de torna-viagem (Machado, 2005),“ um tipo bruto, selvagem,
rico ou pobre e carcomido pelas doenças tropicais ” (Machado, 2005).
Também os portugueses no Brasil do século XIX eram, muitas
vezes, pintados como indivíduos rudes, pouco educados, distantes da
imagem que uma nova nação como o Brasil gostaria de construir1.
Embora a elaboração e garantia da noção de que Portugal e Brasil
deveriam se constituir como “ nações amigas ” tenha sido composta
desde o período imediatamente posterior à independência política
deste último - momento em que se iniciou um processo diplomático
evidenciado, por exemplo, pela assinatura de um Tratado de Paz e
Aliança, ainda no ano de 1825, que afirmava em seu quarto artigo
que haveria d´ora em diante Paz e Aliança e a mais perfeita amizade
entre o reino do Brasil, e os reinos de Portugal, e Algarves, com total
esquecimento das desavenças passadas entre os povos respectivos
(Vieira, 1991 : 72) -, é bastante evidente que, ao longo do século XIX,
as relações entre esses dois países nem sempre ganharam um tom
harmônico. Na prática, muitas vezes, essa aproximação foi dificultada
por reações de hostilidade e afastamento.
Por esse motivo, autores, como Lúcia Guimarães, afirmam que
análise das formas de aproximação e distanciamento entre Portugal
e Brasil ao longo dos séculos XIX e XX “ constitui ainda uma
problemática que carece de maior aprofundamento pela historiografia
dos dois países ” (Guimarães, s.d.).
No caso da historiografia brasileira, os poucos trabalhos que se
referem ao tema2, limitam-se, muitas vezes, a investigar os aspectos
1

O antilusitanismo do Brasil de fins do XIX e início do XX é estudado por
uma ampla gama de autores. Desde Raimundo Magalhães Junior, que em
seu livro O Império em chinelos assinala o clima antiportuguês evidenciado por
insultos como galego e marinheiro freqüentemente citados pelos jornais locais.
Sobre este tema, ver Raimundo Magalhães Júnior, O Império em chinelos. Rio
de Janeiro : 1957; Roberta Pedroso Triches, “ A labareda da discórdia : o antilusitanismo na imprensa carioca ”, ver www.achegas.net, n°. 36 (consultado em
05 dez. 2008); Gladys Sabina Ribeiro, “ Cabras ” e “ pés-de-chumbo ” : os rolos do
tempo, O antilusitanismo na cidade do Rio de Janeiro (1890-1930), Niterói, UFF,
1987 ; id., Mata Galegos : os portugueses e os conflitos de trabalho na República Velha,
São Paulo : Brasiliense, 1990.

2

Exceção feita a dois importantes livros que reúnem trabalhos de historiadores que
se dedicaram à temática : Lúcia Guimarães (org.), Afinidades Atlânticas : impasses, quimeras e confluências nas relações luso-brasileiras, Rio de Janeiro : Quartet, 2009 e Maria
Bernadete Ramos, Élio Serpa e Heloísa Paulo (orgs.), O beijo através do Atlântico : o
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diplomáticos dessa relação, negligenciando, largamente, as relações
culturais, intelectuais e editoriais. Entretanto, já e possível identificar
um conjunto de pesquisas que trabalham com a hipótese de que
“ a independência da colônia, em 1822 [...] não conduzi[u] ao
desaparecimento da existência de referentes provenientes do Brasil na
cultura portuguesa, nem tão pouco [significou] a ruptura de ligação
entre os dois Estados ” (Nunes e Miranda, 1999 : 697).
A investigação realizada por Eliana Dutra sobre o Almanaque de
Lembranças Luso-Brasileiro - publicados a partir de 1850, e por um período
consecutivo de 84 anos – e que pretendiam fornecer um verniz de
instrução a brasileiros e portugueses, por meio da divulgação de breves
textos de difusão de conhecimentos históricos e das ciências naturais,
parece reforçar essa idéia. Segundo Dutra, o Almanaque de Lembranças se
atribuiu uma missão civilizadora, pedagógica e reformadora, a qual se
conciliou com pura recreação, utilidade e difusão de história, da ciência
e da natureza humana, esta última expressa nas suas páginas através de
ditados morais (Dutra, 2005 : 122).
Ainda na opinião dessa autora, a principal característica de fundo
do Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro era o de conter um discurso
que instrumentalizaria o desejo português de manter sua influência
cultural sobre a jovem nação brasileira, através da construção da noção
imaginária de uma comunidade fraterna entre os dois países e da
sustentação do ideal de uma harmonia cultural entre Brasil e Portugal
(Dutra, 2005 : 119).
Parece também ter sido este o caso da publicação de coleções,
editadas a partir, principalmente dos anos 80 do oitocentos, voltadas
para portugueses e brasileiros e que pretendiam instruir e colocar a
ciência ao alcance de todos, de forma breve e útil (Venâncio, 2005). O
desafio passa a ser, então, compreender as estratégias de constituição
dessa idéia de uma comunidade cultural luso-brasileira, no caso
aqui em foco, materializada pela criação e edição – em Portugal – e
pela circulação – nos dois lados do Atlântico – de objetos impressos
(almanaques, periódicos, livros e coleções) – destinados ao público
luso-brasileiro e voltados para a difusão de um ideal de nação que
aproximasse Portugal e Brasil.
Uma outra via de investigação possível para se analisar as relações
entre Portugal e Brasil no século XIX, é a que coloca em pauta os
projetos intelectuais e políticos elaborados por portugueses e brasileiros
em conjunto ou em oposição. Um momento particularmente rico
para se estudar essas questões é o da comemoração do tricentenário
da morte de Camões, em 1880. Esse evento mobilizou, de forma
intensa, o espaço cultural e intelectual da cidade do Rio de Janeiro, nos
primeiros anos da década de 80 do século XIX, período importante de
crise da monarquia brasileira. As festas em torno do nome de Camões
lugar do Brasil no panlusitanismo, Chapecó : Argos, 2001.
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conseguiram congregar diferentes segmentos sociais e o tricentenário
foi comemorado como um indício certeiro da importância da cultura
portuguesa para o país (Venâncio, 2010). Como se pode considerar que
“ a festa tem sempre uma função pedagógica e unificadora, reduzindo
as diferenças existentes ”(Oliveira, 1989 : 175), nesse caso, a diferença
consistia na superação da idéia de que a ex-colônia deveria definir-se
pela alteridade em relação à ex-metrópole, enquanto esta última deveria
caracterizar-se pela busca da permanência, arvorando-se no direito
que, na opinião de muitos intelectuais, havia sido adquirido por uma
história comum aos dois países e que dava a Portugal a possibilidade de
“ conduzir vontades, definir destinos e propor caminhos além de seu
território ”(Ramos, Serpa e Paulo, 2001 : 17).
Ainda que, nesse momento, os intelectuais brasileiros estivessem
mais preocupados com a constituição de um ideal de nacionalidade
que se plasmava, em grande medida, por um discurso de oposição à
produção intelectual da antiga metrópole, as falas e eventos da festa
do tricentenário de Camões elaboraram-se num campo condicionado
por um mito de fundação da identidade nacional brasileira que era, na
opinião de seus mentores, na origem e fundamentalmente, lusitano.
Assim, o que se constituiu como brasilidade, nesse momento, foi num
certo sentido também lusitanidade (Serrano, 2009 : 26). Camões deixou
de ser visto apenas como o “ representative man da alma portuguesa ”
(Catroga, 2005 : 120), para tornar-se um “ patrono recuado também da
nacionalidade brasileira ” (Sandmann, 2003 : 202).
Dessa forma, podemos considerar que a idéia de uma comunidade
cultural luso-brasileira se construiu e reconstruiu desde a independência
política do Brasil, de maneiras distintas nas diversas conjunturas
político-culturais de ambos os países e esteve em pauta desde os
primeiros momentos após a independência política do Brasil de
maneira recorrente. É possível, portanto, aos pesquisadores identificar
os diferentes modos como essa comunidade cultural luso-brasileira foi
imaginada e reimaginada em configurações sociais distintas, porem
sempre como produção de um trabalho coletivo de construção e
codificação de identidades. Para isso, pode-se fazer como sugere G.
Noiriel e operarmos com a idéia de comunidades imaginadas – a partir
da proposta de B. Anderson - em lugar de comunidades imaginárias,
passando do campo da ficção para o das representações (Noiriel, 2001).
Dessa forma, talvez seja possível escapar da armadilha de investigar a
origem da noção de comunidade cultural luso-brasileira, ou a origem
do luso-brasileirismo, pois essa origem é sempre de alguma forma
enganadora, visto que, como todo e qualquer processo de construção
identitária, esse é também reelaborado por meio de novas representações
que são sempre baseadas em distintos e originais usos do passado.
Nesse texto, proponho, portanto, realizar um exercício de
investigação sobre um desses projetos de aproximação entre Portugal
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e Brasil, a partir da análise da correspondência trocada entre dois
intelectuais portugueses : Teófilo Braga e Fran Paxeco. Meu objetivo
é compreender, por meio da troca epistolar entre esses dois amigos, o
processo de construção de uma dada idéia de luso-brasileirismo.
Cartas de Fran Paxeco a Teófilo Braga :
amizade e projetos político-culturais
Manuel Francisco Pacheco (ou Fran Paxeco) nasceu em Setúbal,
em 1874, e morreu em Lisboa, em 1952. Paxeco viveu longos anos
no Brasil e buscou transformar essa sua permanência no país em
uma experiência pioneira de intercâmbio cultural. Vivendo entre o
Maranhão e o Pará, entre os períodos de 1895 a 1916 e posteriormente
de 1923 ao fim de sua vida, em 1952, Paxeco norteou a sua vida a
partir do projeto de aproximação cultural entre seu país de origem e
o lugar que escolheu para viver. Para alcançar tal objetivo, Fran Paxeco
contava com o apoio de seu amigo Teófilo Braga, nome destacado no
mundo político e intelectual de seu país.
A correspondência de Fran Paxeco para Teófilo Braga pode ser
considerada paradigmática das relações culturais luso-brasileiras no
período em tela. As cartas, documentos situados na fronteira entre o
público e o privado, o íntimo e o social, possuem como característica
fundamental o fato de serem textos relacionais. São, necessariamente,
objetos trocados entre aqueles que se correspondem e, nesse sentido,
testemunham, obrigatoriamente, trocas afetivas e intelectuais. Por esse
motivo, as correspondências foram definidas, por um autor do século
XVI, como “ a mensageira fiel das nossas intenções e intérpretes dos
nossos pensamentos ” (Gomez, 2000). Embora os historiadores hoje já
não vejam a troca epistolar desta forma tão ingênua, pode-se considerar
que a correspondência de um indivíduo é um espaço privilegiado de
expressão de suas intenções e de trocas de idéias.
Como alguns autores já destacaram (Dauphin, Lébrun-Pezerat e
Poubland, 1995), o termo correspondência é polissêmico, possui diversos
significados distintos. Significa traço, indício, aquilo que corresponde
ao que resta da realidade de um acontecimento; é, ao mesmo tempo,
texto produzido e objeto trocado entre aqueles que se (co)respondem
e designa ainda o processo da escrita, a lógica que funda os gestos e as
práticas, é a correspondência entre os indivíduos que testemunham seus
intercâmbios de intelectuais e afetivos. Assim, uma carta expressa mais
do que o texto que ela contém. Sua materialidade denota a condição
de sua redação; a análise de sua trajetória e a identificação de seu(s)
destinatário(s) - se individual, institucional ou familiar - permite a
compreensão dos mecanismos de sua circulação; e a sua presença num
arquivo, isto é, o conhecimento dos gestos em prol da sua conservação,
deixa entrever os critérios que definiram a sua importância.
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A correspondência de um indivíduo é, portanto, um espaço
definidor e definido pela sua sociabilidade. É através dela que pessoas,
mesmo distantes fisicamente, podem trocar idéias e afetos, construir
projetos mútuos ou discutir planos opostos, estabelecer pactos ou
polêmicas e organizar ações. Esses documentos permitem esboçar
a rede de relações sociais de seus titulares evidenciando, portanto, a
compreensão da prática social que se traduz no processo da escrita
(Venâncio, 2001).
Uma carta e um projeto :
o ideal luso-brasileiro de Fran Paxeco
Em sua correspondência para o amigo Teófilo Braga, Fran Paxeco
manifestava claramente as suas intenções e solicitava a sua ajuda no que
considerava ser uma verdadeira cruzada em busca da aproximação do
Brasil com Portugal. Um bom exemplo desta luta de Paxeco e da sua
tentativa de contar com Teófilo para a consecução dos seus objetivos,
é a carta que ele enviou a Teófilo Braga, do Maranhão, no dia 05 de
junho de 1900 (Gouveia, 1983).
Já na saudação que faz ao “ excelso mestre ”, Fran Paxeco deixa
claras as suas intenções de divulgar a cultura e, particularmente a
literatura portuguesa, em terras brasileiras :
Aqui continuo a estar curando os achaques, folheando alfarrábios
e convertendo infiéis. Aqui, como no Rio, no Pará, na Baía, em
Pernambuco, etc. bons moços de talento, depois de lerem v. ex.,
comunicam-me os seus assombros. A maioria conhece apenas Oliveira
Martins, Ramalho, Eça, Junqueiro, Gomes Leal, Silva Pinto. No Antero
mesmo, fala-se pouco. A culpa disso cabe a ignavia de nossos livreiros,
que choram uma ou duas dúzias de exemplares que deviam distribuir
pelos críticos e pelas redações.

E sugere :“ Ouzo enviar uma lista de críticos e de jornais.V. Exa. Por
certo se servirá dela ”. Fran Paxeco, a partir daí, traça um verdadeiro
programa de trabalho para aproximar intelectualmente Portugal e
Brasil. Ciente do distanciamento intelectual em curso entre esses dois
países, especialmente com o crescimento e valorização da literatura de
origem francesa, Paxeco alerta :
temos caído muito aqui intelectualmente [...] e quando cair de todo a
nossa influência mental, podemos procurar outro rumo porque o que
liga ainda hoje o Brazil a Portugal é a nossa literatura.

Convencido de que era preciso empreender um significativo
esforço que reaproximasse esses países, Fran Paxeco sugere a Teófilo
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Braga que atuasse junto a Academia de Ciências de Lisboa no sentido
de promover esse intercâmbio intelectual :
V. Exa. Com sua imensa autoridade, bem poderia levantar na Academia
esta santa cruzada, que teria um eco assaz simpático no Brazil, fazendo com que as corporações scientíficas e os scientistas, os juristas,
os filólogos, os pedagogos, os botânicos, os matemáticos, os zoólogos,
os filósofos, tudo quanto pensa e escreve : em vez de palrar só, enviem
para a Sociedade de medicina, Instituto dos Advogados, Faculdade
de Direito, Escola de Medicina, Escola Polítécnica, Escola Militar,
etc, tudo do Rio; Faculdades de Direito de S. Paulo, de Pernambuco,
da Baía, e do Rio Grande do Sul, Sociedades de Medicina do Pará
e do Amazonas, Escola de Enjenharias de Ouro Preto, em Minas,
principaes redações dos jornaes, academia Brazileira de Letras, do
Rio, Instituto Histórico do Rio, S. Paulo, Baía, Pernambuco, Ceará,
Pará, bibliotecas públicas dos principaes Estados, etc. V. Exa com sua
grande autoridade bem pode levantar esse movimento fazendo a sua
lembrança a Academia por escrito, a fim de se publicar nos jornaes [...].
Nessa lembrança calhariam quatro traços sobre os estetas, os scientistas
e os filósofos de ambos os países. Esse apelo as nossas agremiações
mentais certamente levará a permuta de relações com as corporações
enumeradas e será altamente grato aos brazileiros que nos odeiam com
razão, porque nós, vaidosos rizíveis, os achincalhamos.

Com vistas, então, a dar a sua contribuição para o projeto no qual
pretendia contar com tanto empenho do amigo, Fran Paxeco lista, em
sua carta, os intelectuais brasileiros que ele considerava importantes e
dignos de constar em uma história da literatura de língua portuguesa.
Assim, ele passa a enumerar, a partir dos períodos pré estabelecidos da
história literária, os correspondentes brasileiros aos autores portugueses,
afirmando :
[...] restarão para Garrett e o romantismo os pálidos Domingos de
Magalhães, Porto Alegre, Gonçalves Dias, único bom, Macedo
e Alencar. Bom seria contemplar no Alexandre Herculano os
historiografos Varnhagen, Melo Moraes, pae, Pereira da Silva, Norberto
Silva, etc. Para o Castilho e os ultra-romanticos ficariam Alvares de
Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes de Varela, Cazimiro de
Abreu, Junqueira Freire e etc. [...] a vossa obra, encaixando esses tipos,
duplicará de valor no Brazil.

Mas a escrita de Fran Paxeco não alimentava apenas aproximações.
Ela também estimulava polêmicas. Como afirma Marçal Paredes,
a polêmica [era] a marca que distinguia o relacionamento entre os
intelectuais luso-brasileiros do final do século XIX, e entre as polêmicas
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mais famosas e importantes do período, é possível identificar aquela
estabelecida entre Teófilo Braga, o amigo e mestre de Fran Paxeco,
e Silvio Romero, importante intelectual brasileiro do período. Fran
Paxeco não apenas participava da polêmica estabelecida entre esses dois
indivíduos, como também a estimulava dando subsídios a Teófilo para
responder a Silvio Romero :
Esta minha observação ainda mais se arrazoou ao reler agora a História
da Literatura Brazileira, do Silvio Romero. Leu? Se não, enviar-lha-ei.
Vale a pena compulsar a introdução, a unica parte apreciável, aliás cheia
de asneiras e contradições e pags. 1037 a 1041, assim como págs. 1231
a 1382. [...] no livro que preparo – o Sr. Sílvio Romero e a literatura
portugueza. Hei de arrazar esse pelitrapo, o Tobias e o Araripe, sem
ferir a suscetibilidade brasileira.

É importante destacar que o livro citado como em preparação por
Fran Paxeco foi efetivamente publicado pelos editores A. P. Ramos
d’Almeida, do Maranhão, em 1900. Nesse livro Fran Paxeco publicou,
em apêndice, uma carta de Teófilo Braga na qual este respondia ao
texto Uma Esperteza, de Sílvio Romero. Num momento de grandes
contendas literárias, Fran Paxeco alimentou e promoveu, em seus textos
e cartas, talvez a mais famosa delas : a polêmica entre Sílvio Romero e
Teófilo Braga. Esta, na verdade, ultrapassou o escopo de seus protagonistas
e desncadeou o que se pode considerar “ um tipo de rede em que vários
textos polêmicos se defrontaram ” (Paganini, 2002 : 158). O conflito
começou quando Sílvio Romero reagiu à introdução e às notas
elaboradas por Teófilo Braga para a edição portuguesa de seu livro Cantos
populares do Brasil e Contos populares do Brasil. Romero acusou Braga de
deturpação dos originais e escreveu o texto “ Uma esperteza ”, no qual
acusava Teófilo Braga de ser um grande charlatão literário. A carta de
Teófilo Braga, publicada no livro de Fran Paxeco, foi rebatida por Sílvio
Romero em texto intitulado Passe recibo : réplica à Teófilo Braga, publicado
em Belo Horizonte, pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, em 1901.
Enfim, Fran Paxeco promovia a polêmica entre Sílvio Romero
e Teófilo Braga, estimulando a oposição entre os dois naquela que
foi, possivelmente, uma das questões mais importantes da disputa : a
definição do que se poderia considerar literatura brasileira, instituída
a partir de uma visão de alteridade em relação à literatura portuguesa.
Fran Paxeco, em seus textos e cartas, traçava os contornos de uma
história da literatura de língua portuguesa que, na sua opinião deveria
aproximar Portugal e Brasil, e não afastá-los. Na visão de Paxeco, as
produções literárias de Portugal e Brasil associavam-se a uma mesma
tradição e por esse motivo não deveriam separar-se.
Nesse sentido, Fran Paxeco contribuía para a construção de um
ideal de luso-brasileirismo na virada do século XIX para o XX. Desse
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modo, podemos concluir que por meio da indagação minuciosa de
uma das correspondências trocada entre Fran Paxeco e Teófilo Braga
pode-se evidenciar aspectos significativos de uma trama de amizade,
empreendimentos editoriais e projetos políticos que tinha como fim a
(re)construção de uma imaginada comunidade cultural luso-brasileira.
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DA REPÚBLICA NO ATLÂNTICO :
IDEÁRIOS E PERIÓDICOS MADEIRENSES
DURANTE A PRIMEIRA FASE
DA REPÚBLICA VELHA (1910-1917)

III.1.

Idées républicaines et édition de périodiques à Madère
pendant la Première République (1910-1917) :
L’idée de la République dans l’archipel
Paulo Miguel Rodrigues

*

Quelques-uns des principaux hommes politiques (Francisco
C. Heredia et Pestana Júnior, furent deux partisans connus d’Afonso Costa) de
la Première République Portugaise virent le jour à Madère. Manuel de Arriaga,
premier président du Portugal, bien que natif des Açores y fut élu député en 1884.
Aujourd’hui encore, la toponymie insulaire en garde des traces.
Il s’agit de souligner l’importance du rôle joué par la presse, non seulement dans la
construction et dans la diffusion des idées républicaines mais aussi dans l’affirmation
de la spécificité de Madère à une époque marquée par le projet de “ régénération
nationale ”, moment même où le Brésil – qui abritait une importante communauté
issue de l’archipel – était l’une des principales références politiques.
Le corpus documentaire de ce chapitre est constitué par des périodiques publiés ou
apparus durant cette période, dans lesquels de nombreux intellectuels de Madère
ont collaboré.
RÉSUMÉ :

Autonomie, Madère, périodiques portugais,
		République portugaise
MOTS-CLEFS :

............................................................................

Este estudo deve ser entendido no âmbito de um esforço - por
vezes hercúleo - de introduzir a Ilha da Madeira no quadro das
comemorações da Centenário da proclamação da Primeira República
portuguesa.Tudo o resto resultará deste pressuposto motivacional, isto é :
– contribuir para o estudo e para a compreensão da História
Contemporânea madeirense e com isso acrescentar algo ao
conhecimento da História Contemporânea de Portugal, em particular
a do século XX;
*
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– fazer emergir um conjunto de temas, de tópicos e de personalidades
que, pelo seu interesse e relevância históricas, possam conduzir ao
desenvolvimento de investigações mais aprofundadas;
– e, por fim, contribuir para o conhecimento da História da
Primeira República na Madeira, um período que, à semelhança de
grande parte dos séculos XIX e XX, embora por motivos diversos que
aqui não interessa desenvolver, continua a ser profundamente ignorado
e pouco ou nada estudado.
O que se procurou fazer foi um rápido inquérito a um número
reduzido de periódicos, de entre aqueles que então se publicavam no
Funchal (a este respeito, a cidade era quase hegemónica). Selecionámos
um universo de 19 títulos (entre 1910 e 1914) e um conjunto de 25
(para os anos entre 1910 e 1917), com o objectivo de conhecer os
diagnósticos apresentados quer em relação à realidade insular madeirense,
quer a respeito da situação política nacional, vista a partir da Ilha.
Em simultâneo, procurámos também identificar algumas linhas de
força dos ideários em confronto e as principais áreas de intervenção,
delimitando atitudes e propostas políticas e sinalizando pontos de
interesse, reflexos de vivências, de antagonismos e de reivindicações.
Os periódicos eram então, indubitavelmente, o mais importante (ou
pelo menos o mais imediato) meio de expressão e afirmação (e até de
fixação) de inquietações e de ideários. Eram, na verdade, espelhos de
uma intensa e complexa luta (por vezes quotidiana) entre valores e
correntes, facções ou partidos, que se pretendiam mobilizadores de um
público que começava na ‘gente letrada’, se alargava ao reduzido número
dos alfabetizados, mas visava alcançar a ‘inteligência’ insular/regional.
Os periódicos, aliás, servem também para demonstrar e comprovar
a existência, o pulsar e a vitalidade dessa ‘inteligência’, empenhada em
afirmar-se e em superar a sua (alegada) condição (ultra)periférica1.
Como é óbvio, não temos a pretensão de ter esgotado as vias de
análise, antes pelo contrário : o que pretendemos é abrir linhas de
investigação, fazer emergir algumas questões e apresentar algumas
propostas de entendimento. Até para que se possam compreender, na
sua verdadeira extensão, as seguintes palavras, publicadas no Heraldo da
Madeira, em Janeiro de 1912 :
Não temos a pretensão de escrever para os grandes centros por forma a
aí ser ouvida a nossa voz e acatada ou analisada, mesmo, a nossa opinião.
Os jornais da província não alteram a chuva nem, o bom tempo político,
social ou religioso que tem os seus centros de ação nas capitais. Só os
leem lá fora quando uma questão regional tem a importância de agitar
1

Esta questão levar-nos-ia, inclusive, à própria problematização e (re)definição do
conceito de centralidade, algo que escapa ao objecto da presente comunicação.
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a opinião pública e de estimular o interesse dos governos e parlamento
repercutindo-se, então, na imprensa que os defende ou os ataca.
Mas como o interesse geral é constituído de várias parcelas - uma das
quais certamente nos diz respeito - faça o jornalismo em cada terra
o seu dever que da comunhão dos bons esforços alguma coisa útil
resultará para o país, quando ele seja chamado para, em conjunto, dizer
de sua justiça, ainda que não seja senão pelas bocas desacreditadas das
urnas eleitorais…
Na política, como na filosofia, não há, em apreciável massa, senão
fanáticos retrógrados e intolerantes avançados.
Poucos pensam em abdicar um pouco da doutrina que um dia
conceberam, quer transigindo com as conquistas da ciência, quer com
o estado da sociedade em que estão vivendo2.

1. Desde o último quartel do século XIX que o ideário republicano
se disseminara no Funchal, entre um escol de literatos, advogados,
militares, comerciantes, negociantes e industriais.A cidade, pela situação
da ilha no Atlântico, era um espaço cosmopolita, graças à passagem
frequente, quotidiana mesmo, de navios provenientes do Reino Unido,
de vários portos no Báltico (Suécia, Rússia, Dinamarca), mas também
da Espanha, França, Itália e até da Grécia, sem contar com aqueles que
chegavam de Portugal e sem esquecer os muitos vindos dos EUA.
No entanto, este cosmopolitismo de forma alguma escondia o
atraso em que então vivia a larga maioria da população madeirense,
analfabeta ou com níveis reduzidos de instrução escolar, numa ilha
que mantinha uma elevada taxa de emigração. Em 1912, por exemplo,
não chegava às três dezenas o número de estudantes madeirenses
matriculados nos estabelecimentos de ensino superior do continente3.
Em contrapartida, nesse mesmo ano, só para a América do Norte e
Brasil, tinha-se registado a saída de 3110 indivíduos4. Mas, curiosamente,
também eram madeirenses dois dos quatro artistas a quem naquele ano
foi atribuída a Pensão Valmor (especialidade pintura) : Alfredo Miguéis e
Henrique Franco, que assim iriam continuar aos seus estudos na Escola
de Belas Artes de Paris5. A Madeira era, assim, uma terra de contrastes
e notórias assimetrias socioculturais.
2
3

4

5

“ Ecletismo ”, Heraldo da Madeira, 10-1-1912. O texto não se encontra assinado.
Era então redactor principal o padre Fernando Augusto da Silva.
A 27 de Setembro de 1912, no início de mais um ano lectivo, o Heraldo da Madeira
dava conta dos estudantes que tinham saído da Ilha : 3 para a Escola Médica de
Lisboa, 2 para o Instituto de Agronomia e Veterinária, 1 para o Instituto Superior
Técnico; 1 para o Curso Superior de Letras, 14 para a Universidade de Coimbra,
4 para a Universidade do Porto e 1 para o Instituto Superior Técnico do Porto.
Elucidário Madeirense (vol. I, 1984 fac-simile). Em finais de Setembro de 1912, O
Heraldo da Madeira informava que só no mês de Agosto se tinha registado a saída de
255 indivíduos.
Heraldo da Madeira, 3-10-1912.

354 DA REPÚBLICA NO ATLÂNTICO : IDEÁRIOS E PERIÓDICOS MADEIRENSES

Paulo Miguel Rodrigues

DURANTE A PRIMEIRA FASE DA REPÚBLICA VELHA (1910-1917)

Aliás, ainda nesta linha, convém ter presente o facto de, em
Novembro de 1882, ter sido eleito pelo círculo do Funchal o segundo
dos deputados republicanos ao parlamento (o açoriano Manuel de
Arriaga), numa conjuntura de crise múltipla na ilha e de profundas
divisões, quer entre os representantes dos partidos monárquicos, quer
entre estes e as suas estruturas centrais estabelecidas em Lisboa.
Não se deve concluir, porém, que a eleição de Arriaga tenha
sido o reflexo de uma súbita expansão do ideário republicano no
espaço insular madeirense. Na verdade, fora da cidade os republicanos
pouco ou nada representavam e, mesmo nela, a vitória de 1882 deve
compreender-se, antes de mais, como uma forte manifestação contra o
Poder Central e as suas políticas, nas quais, aliás, também participaram
ativamente distintos madeirenses que eram militantes monárquicos da
oposição.
Ainda assim, não nos devemos esquecer que uma vez realizada a
referida (e inédita) eleição, o regime se encarregou de introduzir no
sistema eleitoral as alterações necessárias para inviabilizar a reeleição
dos candidatos republicanos ou, quando tal não bastasse, enveredou
pelo aliciamento, pela intimidação e até pela violência extrema.
Neste quadro, de nada valeu ao Partido Republicano Português
(PRP) e, em particular, aos seus representantes na Madeira (o chamado
PRM, Partido Republicano da Madeira), zurzir contra tais obstáculos
e práticas. A partir de 1884, com as eleições manchadas pelo sangue,
o que fizeram na maior parte das vezes foi abster-se de participar nos
atos eleitorais, opção tomada, todavia, com o alarde necessário para
continuar a realizar a defesa da sua causa6.
2. As primeiras notícias da implantação da República chegaram
ao Funchal pela mesma via que as levaram aos restantes territórios
portugueses ultramarinos : através do telégrafo. Contudo, a
superficialidade das informações provenientes de Lisboa serviu apenas
para fomentar a boataria que se propagou pela manhã do dia 6, levando
as autoridades a ter de solicitar a confirmação dos acontecimentos junto
da Metrópole, impondo também a reunião permanente da comissão
municipal republicana. Na manhã de 6 de Outubro, porém, a bandeira
hasteada no Palácio de São Lourenço é ainda a monárquica7.
Neste quadro, o local para onde convergiram os republicanos (e os
6

7

O primeiro dos deputados republicanos a ser eleito foi Rodrigues de Freitas, eleito
pelo Porto, em 1878. Na Madeira, Arriaga foi eleito à segunda volta, ganhando
então em todas as assembleias eleitorais, com excepção do Porto Santo. Recebeu
2.560 votos (na primeira volta tivera 1579). O feito foi representado por Rafael
Bordalo Pinheiro n’O António Maria. Sobre a sua eleição, vide João Medina (1987),
Nelson Veríssimo (1987 e 2004), Sérgio Campos Matos (coord.) (2004) e Teresa
Florença (2004).
Florença (2004, p. 63 e ss).
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líderes do PRM) foi o Centro Republicano Manuel de Arriaga (CRMA)8,
há muito identificado com o próprio PRP. Mas o tempo era então de
espera e até de alguma contenção.
Foi este impasse, fomentado pela incerteza quanto à verdadeira
situação política nacional, que alimentou, inicialmente, a manutenção
do status quo por parte das autoridades instituídas, ainda capazes de
resistir às tentativas de avanço imediato do PRM, feitas por intermédio
da já referida comissão municipal republicana e através da publicação
de um manifesto, no qual se anunciava aos madeirenses a proclamação
da República.
Isto significa que, no Funchal, só a meio da tarde do dia 6 se
conseguiram reunir as condições para a proclamação formal da
República e para a transição de poderes. A este respeito, cumpriram-se
as instruções entretanto recebidas do Ministério do Interior, no sentido
de Manuel Augusto Martins tomar posse como governador do Distrito
e Manuel Gregório Pestana Júnior fazer o mesmo como administrador
do Concelho (nos dias 6 e 7, respectivamente).
A Pestana Júnior foi ainda entregue, embora a título provisório, a
direção do semanário O Povo (diário, a partir de Dezembro), principal
órgão da propaganda republicana, que, até então, havia sido dirigido
por Augusto Martins.
O comércio fechara as portas ao meio-dia e logo se começou
a juntar gente na Praça da Constituição, de imediato denominada
“ Praça da República ”, ouvindo-se então os habituais “ Vivas ” e
procedendo-se ao hastear da bandeira republicana, primeiro na sede
do Governo Civil (à Rua de João Tavira), depois no Palácio de São
Lourenço, aqui pelas mãos de José Joaquim de Freitas, a quem O Povo
se referiu como “ um dos mais velhos democratas do Funchal ”9. Até
a banda de serviço, a Real Filarmónica Artística Madeirense, deixou
cair o seu primeiro nome e se desfez das coroas da monarquia que
enfeitavam os bonés dos seus elementos. Mas, apesar de proclamada
no Funchal, só aos poucos a República foi chegando a toda a Ilha : em
Santana, na costa Norte, por exemplo, a República só foi proclamada
a 1 de Fevereiro de 1911!
Nos dias que se seguiram àqueles eventos, as primeiras páginas dos
periódicos conotados com os sectores republicanos (Diário Popular, O
Povo, Trabalho e União e Diário de Notícias) refletiram as três principais
8

9

Centro Republicano Manuel de Arriaga : fundado em 1906, estava então situado
na Rua da Carreira, n.º 13. Passou depois para o Largo da Igrejinha e em 1911
para o Largo do Colégio. Era a agremiação com maior peso e influência na vida
republicana funchalense. Nele se realizavam as reuniões políticas dos militantes e
outras iniciativas, como conferências e prelecções de simpatizantes republicanos.
Em Outubro de 1910 o seu presidente era Azevedo Ramos. Quando este assumiu a direcção da comissão distrital republicana, sucedeu-lhe João Augusto Duarte
Vítor.
Apud Florença (2004, p. 66) - “ A República na Madeira ”, O Povo, supl. nº 191, p. 1.
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preocupações políticas, veiculando, no fundo, as linhas de orientação
definidas no Centro Manuel Arriaga :
– desfazer, de uma vez, a imagem de que os republicanos eram
“ desordeiros e vingativos ”10;
– transmitir a noção de que baqueara o regime da “ corrupção, da
trapaça e da venalidade ”, para dar lugar à moralidade na administração
pública : uma espécie de “ miraculosa redenção ” - para usar uma
expressão de João Medina11 - e sugerindo a ideia de que a monarquia
madrasta acabara de sucumbir, para dar lugar a novos horizontes, de
justiça e liberdade;
– divulgar a ideia de que um ‘tempo novo’ se inaugurava na
Madeira, em particular para a concretização de algumas das mais
perenes reivindicações autonomistas das suas gentes.
Ou seja, havia por parte dos republicanos da Madeira a perspectiva
de que na construção da “ nova Pátria ”, proposta pelo seu ideário,
também se devia proceder ao reenquadramento da posição
político-institucional da Madeira.
Assim, é exatamente a última destas preocupações, desenvolvida por
entre apelos à manutenção da ordem e ao exercício de uma cidadania
consciente, que mais nos interessa nesta comunicação. Acreditava-se, a
este respeito, que nunca o horizonte estivera tão límpido, mesmo se, no
imediato, tivessem surgido alguns alertas para os riscos da República
se poder transformar em “ mais uma desilusão ”. É certo que quem o
fez foi o Diário do Comércio, mas este, apesar de afecto aos monárquicos
progressistas e reconhecendo que a queda da monarquia havia sido
“ consequência legítima de um estado de coisas que erros acumulados
agravaram com grande rapidez ”, também não deixava de prevenir
os republicanos para o quanto seria desacreditado o novo regime se
incorresse nos mesmos erros, receando mesmo que, se o fizesse, poderia
estar a hipotecar o futuro12. Era algo premonitório, este alerta.
3. No Funchal prevaleceu, de uma maneira geral, um espírito liberal e
tolerante, que facilitou, um pouco à semelhança das outras principais
cidades do país, o fenómeno da “ adesivagem ”. Na prática, tanto se
considerou que era necessário repelir as adesões que tivessem por fito
“ a conservação de privilégios ”, como se defendeu que a consolidação
das (novas) instituições exigia que os “ aderentes ” não fossem
escolhidos para funções dirigentes, “ excepto se tivessem ‘qualidades

excepcionais’ de honradez, instrução e inteligência ”13. Perante esta
“ mensurabilidade imprevisível ”, facilmente se percebe o quanto se
tornou lato e subjetivo o campo de seleção.
Isto não impediu, como é evidente, que se tivessem publicado textos
de extrema violência, verdadeiras invectivas, contra os monárquicos,
agora acusados de contrarrevolucionários e de promotores da restauração
do regime decapitado. Convém ter presente, porém, que a violência
verbal também se estendeu às disputas entre republicanos desavindos
(em breve agrupados em facções e depois em partidos) e entre aqueles
republicanos de primeira hora e os (alegados ou não) “ adesivos ”14.
Para além do mais, a urbe madeirense era, apesar de cosmopolita,
um espaço pequeno e limitado. Entre as elites - letradas, dirigente,
comerciante ou proprietária -, o mais usual era, na mesma família,
se encontrarem elementos afectos aos dois regimes e, dentro destes,
às suas principais facções. Existiam, portanto, todas as condições
“ naturais ” para que a transição se fizesse de uma forma pacífica e para
que uma parte considerável dos novos líderes e das novas chefias saísse
do campo monárquico. E isto sucedeu, mesmo com Pestana Júnior
a alardear que a República, embora “ ampla e larga ”, não deixaria
de ter à sua porta os “ criminologistas necessários para varrerem o
templo da Pátria ”15 e apesar de chegarem instruções de Lisboa para
os empregos públicos serem preferencialmente preenchidos por
“ cidadãos comprovadamente republicanos ”16. Aliás, Pestana Júnior
- um “ afonsista ” - ainda acrescentava : “ A República fez-se para
os portugueses, mas fez-se contra os monárquicos ‘prevaricadores’ ”.
Apenas contra os ‘prevaricadores’, destacamos nós.
Isto alerta-nos para uma circunstância : enquanto se desenvolviam
e expressavam o(s) ideário(s) republicano(s), também se verificava uma
subtil reforma e transmutação no ideário de num número considerável
de monárquicos. No caso madeirense, isto sucedeu, de uma forma
geral, com a clara conivência dos republicanos e, em particular, com
a (inevitável?) aceitação por parte de algumas das suas principais
referências insulares.
Como resumia, O Direito (de que era proprietário e editor o médico
Artur Leite Monteiro, um monárquico regenerador), a 9 de Outubro :
derrubada a monarquia, não era possível colocar entraves ao novo
regime, porque tentar fazê-lo, querer “ opor um dique a essa torrente
impetuosa que triunfou, seria um verdadeiro crime ”. Para além disso,
iria mergulhar o país numa guerra civil, que só traria “ misérias em
prejuízo da pátria ”. Por outras palavras :“ Veio a República, é um facto
13

10
11
12

Apud Florença (2004, p. 64) - “ Ao Povo Madeirense ”, Diário Popular, 7-10-1910.
João Medina (1993, p. 29).
“ Viva a República! ”, Diário do Comércio, 7-10-1910. Tratava-se de um periódico
afecto aos monárquicos progressistas.

357

14
15
16

“ Centro Manuel de Arriaga ”, Diário de Notícias, 22-10-1910 e Goulart de Medeiros, major, “ Expediente Republicano ”, O Povo, 23-10-1910.
João Medina, 1993.
Apud Florença, 2004, p. 74 ; Pestana Júnior, “ Isso não! ”, O Povo, 23-10-1910.
“ Política & Factos - Empregos Públicos ”, O Povo, 27-12-1910.
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consumado ”. A Pátria era “ só uma ” e no seu seio todos tinham lugar.
Daí se pedir aos velhos companheiros (monárquicos) que não criassem
“ o mais leve embaraço às autoridades ”17.
O Partido Progressista da Madeira (PPM), por exemplo, suspendeu
as suas ações e não só concedeu liberdade política aos militantes para
aderirem, ou não, à causa republicana, como também anunciou que
estava disposto a disponibilizar ao novo regime a sua “ organização
local ”.
No fundo, como desde a primeira hora expressara o católico
Heraldo da Madeira, onde preponderavam o padre Fernando Augusto
da Silva18 e o major Reis Gomes : “ A nova, se causou entre nós uma
certa surpresa por falta de uma próxima preparação não chegou a
determinar estranheza nem a repugnar à razão de quem conhecia
o estado geral dos espíritos, especialmente na capital ”. Daí que,
no imediato, apenas se manifestassem três desejos : que a mudança
determinasse o aparecimento “ de homens, inteligências e dedicações
patrióticas ”; que se desse prioridade às “ transformações sociais ”; e que
o “ novo governo democrático ”, tendo a liberdade por timbre, fosse
“ tolerante ” e mostrasse a “ pureza ” dos seus princípios, reprimindo
quaisquer “ impulsos sanguinários ”19.
Toda esta simplicidade confundiu e até ajudou a dividir os
republicanos. Com isso, a Primeira República envolveu-se, logo à
nascença, num verdadeiro nó górdio que nunca conseguiu desfazer e
que, além disso, também terá contribuído para baralhar o(s) ideário(s)
republicano(s), assumindo-se, como é óbvio, que os homens do “ 28 de
Maio ” e depois Salazar, nada tinham de Alexandre, o Grande.
Até porque, do ‘outro lado’, também estavam homens como
Francisco Correia Herédia, visconde da Ribeira Brava, a quem, nas
suas próprias palavras ia “ custar muito perder o vício da conspiração ”
e “ acalmar a alma revolucionária ”20.
Uma vez assegurada a transição do Regime, o PRM procedeu a
alterações nos órgãos diretivos, sempre com o Centro Manuel Arriaga
a liderar o processo, fazendo eleger então as comissões Distrital e
Municipal do Partido, as quais, como é evidente, deveriam assumir
os poderes insular e local. Esta organização estendeu-se às comissões
17
18

19
20

“ A República ”, O Direito, 9-10-1910.
Fernando Augusto da Silva foi um dos autores do Elucidário Madeirense (1ª ed.
1921), cuja publicação já se fazia nas folhas do Heraldo antes de ter sido proclamada
a 1ª República.
“ A Republica Portugueza ”, [editorial], Heraldo da Madeira, nº 1801, 6-10-1910.
“ Palavras de Ribeira Brava ”, Heraldo da Madeira, nº 1819, 27-10-1910 (transcrição
de entrevista publicada n’O Mundo, de 23-10). O visconde respondia à pergunta
sobre qual seria a sua grande aspiração, uma vez proclamada a República. E acrescentava ainda, para finalizar, que não teria “ mais remédio ”, enquanto a República
fosse um facto, depois de se terem aniquilado, “ para sempre ”, o “ bando de cretinos, imbecis e ‘snobs’ que assolavam o país ”. Segundo ele, a “ obra esta[va] feita ”.
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paroquiais, a quem competia indicar o nome dos regedores e iniciar o
processo de recenseamento eleitoral21.
A outro nível, a implantação do regime e a dissolução dos partidos
monárquicos motivaram o aparecimento de novas agremiações,
associações e clubes republicanos, para onde convergiram quer os
influentes locais, quer parte da antiga “ gente da governança ”, uma
vez mais um pouco à semelhança do que foi sucedendo por todo o
país. Muitas daquelas organizações tiveram depois a preocupação de
promover debates, conferências e preleções, fazendo chegar o seu eco
aos periódicos.
4. A questão da autonomia foi uma das primeiras a emergir,
impulsionada, nesta fase, por sectores monárquicos e católicos ou deles
aproximados. Logo em meados de Outubro de 1910, o banqueiro
Henrique Vieira de Castro22, defendeu, em carta enviada a diversos
redatores - a quem pedia ajuda -, a organização de um partido que
fosse uma “ sentinela vigilante na defesa dos interesses da Madeira ”,
um partido “ Autonomista ”, que, “ dentro das instituições vigentes ”,
defendesse os “ legítimos interesses do arquipélago ”23.
A este respeito, o seu programa resumir-se-ia à defesa do
“ desenvolvimento económico ”, procurando obter dos governos da
república os melhoramentos de que a Ilha “ tanto care[cia] ”, nove
dos quais prioritários : construir novas levadas (também no Porto
Santo); completar o plano de estradas distritais; construir um porto
de abrigo e um cais de desembarque; criar um sistema de farolagem;
promover o saneamento básico; proceder ao abastecimento de água
potável; construir bairros para os pobres e desfavorecidos; desenvolver
a beneficência pública na capital da Ilha.
Neste quadro, a autonomia da Madeira seria um ‘ideal’, pelo qual
deviam lutar “ todos os seus filhos legítimos e adoptivos ”. Era entre
estes últimos que se incluía o proponente.
Apesar de tudo e das propostas que apresentou, passados apenas
seis meses, em Abril de 1911, Henrique Vieira de Castro recusou, de
21

22

23

Apud Florença, 2004, p. 75 ; “ O Partido Republicano Madeirense ”, O Povo,
23-10-1910; “ Partido Republicano da Madeira ”, Diário de Notícias, 24-10-1910;
“ Comissões paroquiais republicanas ” e “ Partido Republicano da Madeira ”, O
Povo, 30-10 e 6-11-1910, respectivamente.
Henrique Augusto Vieira de Castro (Porto, 1869-1926) : banqueiro, comerciante,
industrial; fixou residência no Funchal em 1893, onde começou por desempenhar
a função de director da Agência do Banco de Portugal. Era pai de Luís Vieira de
Castro.
A carta em causa (datada de 15 de Outubro) foi enviada aos redactores do Heraldo
da Madeira, do Diário de Notícias e do Diário Popular. Todas a publicaram na edição
de 16 de Outubro, embora com títulos e em páginas diversas. O DP foi o único a
fazê-lo na primeira página, sob o título “ Política Madeirense - Caro redactor ”; o
DN publicou-o como “ Madeira Estado Federal Autónomo ”, na p. 2; o HM fê-lo
na p. 3, com o título de “ Partido Autonomista da Madeira ”.
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modo liminar, qualquer hipótese de se candidatar ao parlamento, na
sequência de alguns rumores que indicavam o seu interesse em avançar
para uma candidatura. Recusou, garantiu, por entender ser esse um
encargo “ demasiado pesado ” e por considerar que lhe faltavam os
“ recursos indispensáveis ” para defender os interesses da Madeira.
Ainda assim, acrescente-se que não seria esta recusa - como o próprio
logo se encarregou de esclarecer - que o iria impedir de continuar a
pugnar pelo engrandecimento e desenvolvimento da Ilha. Daí renovar
a ideia de que “ muito ou para melhor, tudo há que fazer na Madeira ”,
quer para que esta pudesse concorrer com as Canárias, quer para que
conseguisse “ rivalizar com as estações de saúde da Europa ” e assim
fomentar a atividade turística24.
Para tal, considerava Vieira de Castro, não bastavam os repetidos
elogios ao clima, pois urgia preparar a “ sala [a capital do distrito] para
bem receber os hóspedes ” e tratar dos “ arruamentos [rede viária] ” e
das “ casas de prazer [pequenos hotéis-restaurantes] ”. Na prática, era o
recuperar de um plano já apresentado pelo próprio, meia dúzia de anos
antes, ainda durante a monarquia.
Daí que o Funchal (a sala), precisasse de ser saneado, abastecido
de boa água, higienizado e (re)pavimentado, edificando-se bairros de
“ construção barata ” (para os “ menos abastados ”) e bairros “ elegantes ”
(para os “ favorecidos da fortuna ”). Na essência, tratava-se de modificar,
o quanto fosse possível, a própria estética da cidade, o que também
passava pela edificação de hotéis de luxo e pelo estabelecimento de um
campo para jogos (entre os quais destacava o golfe, o hóquei, o cricket,
o futebol e o ténis)25.
Ao mesmo tempo, também não se poderia descurar a sempre
necessária abertura ao exterior, isto é : a melhoria das condições de
ancoragem e de import/export de mercadorias e bens (através de um
porto e/ou cais acostáveis) e a construção de mais depósitos, tanto
para carvão, como para mercadorias, neste caso tendo em vista a sua
reexportação.
Em relação à rede viária, defendia-se a conclusão do plano do
engenheiro Tellier, embora adaptando-o aos novos tempos, para se

poder estabelecer a tração eléctrica e facilitar o trânsito automóvel.
Para além disto, advogava-se a criação de uma rede de cabos aéreos,
“ para transporte de passageiros e carga ”.
Por último, quanto aos (inexistentes) hotéis-restaurantes, que se
sugeria fossem construídos nos locais mais pitorescos da Ilha, a sua
função seria acolher o ‘turista’, que assim passava a ser acolhido de uma
forma condigna e deixava de ter necessidade de se fazer transportar
sempre com o seu farnel.
O principal óbice, já se vê, eram os elevados custos (medidos aos
milhares de contos) para concretizar um programa tão vasto, sabendo-se
da impossibilidade do governo central fornecer os recursos necessários
à parte que competiria à administração pública efetuar. Daí a renovada
sugestão de envolver no processo uma “ poderosa companhia
internacional ”, algo que Vieira de Castro até já havia organizado,
aquando da sua proposta original, mas que, apesar de ter sido levada ao
parlamento, nunca chegara a entrar em discussão26.
As palavras de Vieira de Castro focavam aqueles que eram, há vários
anos e com particular incidência desde 1901, alguns dos aspectos mais
destacados no discurso dos defensores da autonomia, entendida como
a única via para o desenvolvimento da Madeira.
Nos periódicos madeirenses, durante os anos seguintes, seriam
inúmeros os assuntos debatidos, quase sempre com polémica, desde
os necessários melhoramentos nas infraestruturas portuárias, passando
pelos passos que se consideravam necessários para criar uma indústria
do turismo, até às medidas para salvar a viticultura ou para estabilizar
a cultura sacarina.
Depois, com o decorrer dos discursos nas páginas dos jornais, quase
invariavelmente se chegava à (fácil) conclusão de que, para resolver
tais problemas, era imperioso pôr de lado “ pessoalismos ” e as “ ideias
de facção ”. A partir deste ponto, rapidamente se desenvolvia a ideia
de que aos madeirenses só poderia convir uma “ política de carácter
regional ”, que tivesse como objectivo único a defesa dos “ interesses
desta formosa e desprezada terra ”. Daí a necessidade de “ ensarilhar
armas ”, sempre que se promovessem iniciativas “ eficazes para o
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Vieira de Castro, “ A propósito da minha candidatura ”, HM, nº 1951, 9-4-1911, p.
1 - a este respeito acrescentava que se lhe quisessem ser agradáveis, então deviam
continuar a recomendar a sua “ modesta casa bancária ”, para a troca de cheques
e ouro, afirmando que nela podiam encontrar o melhor câmbio, sendo sempre
tratados com “ carinho ”.
Como veremos mais adiante, algumas destas propostas fariam parte do plano de
desenvolvimento da Ilha que o novo governador Santiago Prezado iria divulgar
em 1912, reconhecendo que a cidade se encontrava num estado “ verdadeiramente
primitivo ”. Contudo, a planificação da cidade nova, “ republicana ”, só iria começar a concretizar-se com o chamado Plano Ventura Terra, ponto de partida para as
mudanças urbanísticas realizadas ao longo do século XX. Sobre este plano vide
Teresa Vasconcelos (2008).

Em 1905 Vieira de Castro, de acordo com o então MNE (e depois presidente do
Conselho), Wenceslau Lima, organizara uma companhia com capital de 2 milhões
de libras (10 mil contos), metade do qual se previa que fosse subscrito por investidores - “ capitalistas ” - portugueses. A proposta - que tinha contornos mais vastos do que aqueles aqui apresentados - foi apresentada ao Parlamento, mas nunca
chegou a ser discutida, apesar de contar com os pareceres favoráveis das comissões
parlamentares da Fazenda, Reino e Estrangeiros. Com sarcasmo, o proponente
referia que a sua proposta já estava “ confessada ”, faltando-lhe apenas receber os
“ últimos sacramentos, para morrer como boa cristã, neste país onde a moralidade é uma religião ”. Acrescentava ainda que, algum tempo depois, ao falar sobre
“ assuntos de interesse para a Madeira ” com o último dos presidentes do conselho
da monarquia, Teixeira de Sousa, lhe fizera saber que havia desistido da proposta.
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engrandecimento da Madeira ”, contra os “ inimigos terríveis ” que “ de
fora nos bloqueiam ”. Entre estes, apontavam-se os casos das Canárias
(por desviar a navegação do Funchal) e de todos aqueles “ imitadores
do vinho ” que existiam pela Europa27. Não seria preciso esperar muito
tempo para que o número destes “ inimigos ” fosse sendo alargado.
Como já tivemos oportunidade de referir, o turismo, por tudo
aquilo que implicava, era apontado, há muito, como um dos principais
- senão mesmo o principal - alicerce para promover o desenvolvimento
madeirense. Pelo mesmo motivo, também se entendia que poderia
funcionar com um dos sustentáculos do processo autonómico, leitmotiv
do desejado ressurgimento madeirense.
Como seria de esperar, nos anos que se seguiram à proclamação
da República, apesar de se inserir num movimento que existia desde
o último quartel do século XIX, a questão do turismo ganhou nova
projeção, associada à passagem frequente de paquetes pelo porto do
Funchal.
Em finais de Novembro de 1911, por exemplo, a chegada do
Caronia, da Cunard Line, com 2648 passageiros, foi pretexto suficiente
para que o Heraldo recuperasse a ideia do “ pouco que entre nós se
faz para atrair visitantes ”, lembrando a enorme fonte de receita que
o turismo podia gerar, algo que vários países desejavam aproveitar e
que a Madeira, graças à sua posição no Atlântico, facilmente podia
atrair, tornando-se “ a primeira estação da moda ”. Mas para isto se
concretizar, porque “ não há nada ”, impunham-se melhoramentos
infraestruturais, que permitissem ao turista desfrutar da sua estadia de
uma forma plena e cómoda28.
Na essência, o que se pretendia era transformar “ o ‘éden dos edens’
num paraíso civilizado; [uma] região em que a poesia da natureza
se congraçasse com as conquistas da arte e do progresso, que fosse
um centro de atração do turismo do mundo inteiro ”. Para tal, era
necessário dar ao visitante “ alguma coisa mais que um belo sol, bom
ar e lindas flores ”.
Daí a imperiosa necessidade de melhorar as estradas existentes e
criar novas vias de comunicação, que permitissem visitar o interior
da Ilha, sugerindo-se mesmo a construção de mais linhas férreas e
a implantação dos eléctricos29. A esta melhoria na circulação, que se
previa trouxesse um novo pulsar interno, o Heraldo juntava outras nove
necessidades, que considerava fundamentais para o desenvolvimento
turístico : um bom mercado abastecedor; o fomento de um ambiente
27
28
29

Heraldo da Madeira, 27-4-1912, “ Unamo-nos para a defesa da Madeira ”.
“ A Madeira e o turismo ”, Heraldo da Madeira, 28-11 e 31-12-1911; “ Turismo ”,
O Liberal, 13-7-1913.
Desde Julho de 1893 que a Madeira possuía o chamado caminho-de-ferro do
Monte. O primeiro (pequeno) troço, que não chegava a 1 km, ligou o sítio do
Pombal e a Levada de Santa Luzia. Em 1912 o caminho atingiu a sua extensão
máxima (3.850m), entre o Pombal e o Terreiro da Luta, Jorge Bonito (2007).
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salubre, quer quanto à água potável, quer a respeito da rede de esgotos;
a edificação de hotéis; mais jardins públicos e um museu regional; um
teatro ativo e “ diversões diurnas e noturnas ”.Aqui estaria, aliás, um dos
temas (mas também uma das principais polémicas) dos anos seguintes :
as propostas para o desenvolvimento do jogo e para a criação de um
casino no Funchal.
Em meados de 1912, o novo governador civil do Funchal, João
Maria de Santiago Prezado, parecia vir dar sequência a grande parte
destas propostas e até a alguns outros projetos, entretanto incluídos
num vasto plano de melhoramentos e de fomento nacional, com o
qual o governo da República afirmava pretender alcançar a “ completa
transformação ” da Madeira e do Porto Santo. O governador era, aliás,
um dos que reconhecia o pouco que o Estado fizera pela Madeira,
indicando, a título de exemplo, que desde o século XV apenas 8 km de
estrada tinham sido construídos.
Naquele plano, para além de se reafirmar o desejo de avançar na
construção do porto, no incremento da indústria do turismo e no
embelezamento geral da Ilha, também se afirmava a vontade de
reformar as atividades agrícolas (revigorando-se a Junta Agrícola) e de
instituir um porto franco, ideia esta recorrente desde o início dos anos
20 do século XIX.
Sobre o porto franco, Prezado considerava mesmo que a sua
implementação seria a “ solução dum problema vital […] e, sem dúvida,
a condição essencial para o ressurgimento da Ilha ”, associando-o,
inclusive, à abertura do Canal do Panamá (que ocorreria em Agosto de
1914) e a uma linha imaginária, traçada até ao Estreito de Gibraltar e que
passaria pela Madeira, razão pela qual se deviam criar os incentivos para
fazer aportar no Funchal a navegação com destino ao Mediterrâneo30.
Neste quadro, a zona franca facilitaria a exportação dos produtos
insulares, em particular das frutas, e permitiria a importação, livre
de “ embaraços fiscais ”, das matérias-primas destinadas ao seu
empacotamento. Uma vez mais, as Canárias eram apontadas quer
como o modelo daquilo que se devia fazer, quer como o destino de
toda a navegação que a Madeira não conseguisse cativar31.
30

31

“ Fomento Nacional - O futuro da Ilha da Madeira ”, Heraldo da Madeira, 15 e 208-1912 (transcrição de uma entrevista do novo governador civil a ‘O Século). Até
referência em contrário, todas as citações seguintes são retiradas da entrevista em
causa.
Santiago Prezado dava exemplos concretos : entre 1900 e 1910 a exportação das
frutas frescas (excluindo ananases, laranjas e limões) passara de mais de 1 milhão
kg a uns meros 67.000 kg; o valor de exportação de todas as frutas decrescera
sucessivamente de 40 contos (em 1900) a uns insignificantes 3 contos (1910). Para
confrontar bastava-lhe apontar que em 1910 as Canárias exportavam em frutas
mais de 32 milhões de kg, correspondendo a um valor superior a 3.600 contos,
aos quais havia ainda que juntar a exportação de vários vegetais, no valor de 300
contos. O novo governador tinha presente a lei espanhola dos portos francos de
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Mas não só, pois para a zona franca seria também de um grande
alcance a recepção dos produtos coloniais e de outras procedências
das duas Américas, podendo ser lotados, manipulados, transformados e
distribuídos pelos países consumidores a partir do Funchal. Tudo isto
promoveria a afluência de navios e o aumento do emprego, que a
“ miséria leva[va] ao desespero e à aventura da emigração ”.
Quanto à Junta Agrícola, o que se pretendia era fazer dela o
principal motor de transformação da “ exótica ” cultura da cana,
do ressurgimento do “ antigo tipo do vinho da Madeira ” [sic] e do
(re)povoamento florestal das serras, para assim se enriquecerem os
mananciais e, para além disso, também se contribuir, de forma indireta,
para o desenvolvimento do turismo.
Contudo, a sua declarada oposição à produção de aguardente, já
implícita no teor da referência à cana sacarina, apresentada com o
“ fim humanitário de reprimir o alcoolismo ”, que ele garantia ter
“ depauperado a raça madeirense de uma maneira assustadora ”,
contribuiu para que Prezado não pudesse contar com o apoio de alguns
sectores que, para além de influentes no Funchal, tinham ramificações
em Lisboa.
A este respeito, aliás, passados apenas seis meses após ter sido nomeado,
o governador já se referia à necessidade de “ expropriação das fábricas
de aguardente ”, por estarem a contribuir para o “ envenenamento dos
povos da Madeira e para a paralisação de todas as [restantes] culturas ”.
No fundo, considerava-se que a cultura da cana só se mantinha devido
à proteção que recebia e as “ circunstâncias ” haviam determinado.
Parecia evidente, portanto, que quando aquela proteção acabasse,
o mais certo seria produzir-se uma violenta crise económica. A única
forma de a evitar era preparar, desde logo, a substituição da cana
sacarina por aquelas que “ racionalmente ” se apresentavam como as
culturas “ por excelência do solo madeirense ” : as frutas, alguns vegetais
(batatas, feijão verde e pepinos) e as flores32.

32

1900, acrescentando que “ o mais triste e[ra] pensar que todos estes produtos a Madeira pod[ia] e dev[ia] produzir, [em] muito superior número e qualidade […] ”,
mas, em vez disso, o seu comércio estava “ paralisado ”.
A Junta Agrícola, criada em 1911 e organizada por decreto de 15-5-1912, era,
em última instância, descendente da Junta de Melhoramentos da Agricultura da
Madeira e do Porto Santo, instituída em 1810. Para concretizar o [novo] projecto, a
Junta Agrícola contava instalar uma estação agrária, com o objectivo de estabelecer
grandes viveiros das “ antigas castas indígenas ” em vários pontos da Ilha, para onde
se pretendia atrair pomicultores estrangeiros, que ensinassem aos agricultores os
processos modernos de tratamento. Para além disto, também se pretendia “ promover ” a construção de frigoríficos destinados ao armazenamento dos frutos; a
edificação de barragens nos planaltos, para uma maior infiltração das águas pluviais;
o estabelecimento de novas florestas; a colonização do planalto do Paul da Serra e
o seu uso para pastagens e para o desenvolvimento da indústria das lãs e dos lacticínios; o estabelecimento de granjas, “ onde a vida em comum estreite os laços de
solidariedade entre os colonos, incitando-os aos altos princípios da fraternização ”.
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Para que este quadro se concretizasse, defendia-se a instituição de
um crédito agrícola, à semelhança do que já existia no continente,
destinado a fazer “ pequenos empréstimos ”, aos pequenos proprietários,
fiscalizados pela Junta, sujeitos a um “ insignificante juro ” e amortizáveis
a longo prazo33.
Por último, no âmbito da Junta Agrícola, colocava-se a questão do
regime cerealífero que aqui não desenvolvemos, retendo apenas a ideia
de Prezado de que o regime devia ser integralmente revisto, a começar
pela “ importação livre de trigo e farinhas estrangeiras ”. Com isto os
preços médios baixariam consideravelmente e a farinha na Madeira
deixaria de ser paga 40% mais cara do que devia ser. Num cálculo
rápido, Santiago Prezado concluía que em todo o distrito o regime
cerealífero em vigor causava um prejuízo próximo dos 220 contos anuais.
Contudo, os ataques diretos aos proprietários dos engenhos e
produtores de aguardente e ao regime cerealífero, por um lado, e o
apoio à instalação do jogo, por outro, por virem agitar e incomodar
alguns interesses instalados, para além de, no segundo caso, também
fazerem emergir uma espécie de “ frente moralista ”, a quem repugnava
que a Madeira se transformasse num novo Mónaco, aos quais se juntou
a instabilidade política nacional, não auguravam um futuro pacífico à
comissão do governador.
É certo que se acreditava que as ideias deste e o seu plano eram
de tal forma “ grandiosos ” e se “ impunham de tal maneira à opinião
pública ”, que se libertavam, por si próprios, da “ campanha de
qualquer adversário ”. Mais : aqueles que estivessem verdadeiramente
interessados na sua realização, acabariam por “ desprezar a velha política
local, sectária e mesquinha ”, a qual, segundo ele, tinha constituído até
então o “ grande flagelo da Ilha ”. De pouco lhe valeram, porém,
tão esperançosas palavras e a ideia de que chegara a hora de todos se
reunirem na mesma aspiração de “ transformar a Madeira no que tem
o legítimo direito de ser ”. Na verdade, Santiago Prezado nem chegou
a completar um ano no exercício de funções na Madeira34.
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A ideia era formarem-se depois pequenas vilas, com “ distracções honestas ”, escolas, balneários, postos médicos, etc. O optimismo do governador Prezado, expresso
na entrevista que temos vindo a seguir, chegava ao ponto de considerar que no
Paul, em poucos anos, cresceria uma cidade!
Regra geral os pequenos proprietários, à semelhança dos comerciantes e industriais, tinham de recorrer às casas bancárias, as quais descontavam a 9%, fazendo
depois o redesconto na agência do Banco de Portugal, que cobrava a 6,5%. Pior
ainda era a situação dos camponeses mais humildes, que se viam na necessidade de
pedir o dinheiro a um juro exorbitante, como era o caso do chamado “ vintém por
pataca ”, que equivalia a 24% ao ano. A Junta Agrícola, porém, não tinha qualquer
faculdade ou competência a este respeito, pelo que seriam necessárias medidas parlamentares. Até que estas sucedessem, sugeria-se que o Banco de Portugal duplicasse o crédito destinado à praça do Funchal.
De facto, Santiago Prezado foi nomeado governador civil em Fevereiro de 1912,
só tomou posse na primeira semana de Abril e foi substituído em Março de 1913.
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A retórica republicana persistiu durante os meses seguintes, mas a
guerra veio não só suster alguns dos ímpetos projetivos, como também
impor uma atualização em outros domínios. Por um lado, manteve-se
a ideia de que só com a manutenção da República, do “ governo do
povo pelo povo ”, poderia a Madeira atingir o grau de “ prosperidade e
adiantamento a que [tinha] direito ”; por outro, recuperou-se a ideia de
aproximação à Inglaterra e aos termos da histórica aliança luso-britânica,
tendo em conta os interesses que iam estar em causa no Atlântico, no
caso madeirense com fortes raízes nas guerras napoleónicas35.
Apesar de tudo, defendiam os republicanos insulares, o novo regime
era o “ factor primacial ” para se poder concretizar a “ bela obra ” que
entendiam estar a dar início na Ilha. Uma obra - garantiam - que, uma
vez terminada, transformaria a Madeira “ numa terra de comodidades,
atrativos e utilidades ”.
Não será despiciendo ter em conta, até porque funcionam como
síntese, as palavras de Francisco Correia Herédia, visconde da Ribeira
Brava, então um dos mais influentes republicanos madeirenses : a
resolução do “ problema do ressurgimento da Madeira ”, após ter sido
devidamente “ estudado em todos os seus detalhes ”, devia obedecer a
um “ plano concreto ” e este, uma vez executado, devia produzir uma
“ completa transformação ” na realidade insular36.
À República estava reservada a tarefa, afirmava o visconde, de
ressarcir a Madeira, depois de esta ter sido, durante anos, “ despojada
da quase totalidade dos seus rendimentos ” e “ objecto da mais torpe
exploração ”, enviando “ milhares de contos para a metrópole ”, sem
receber o “ mais insignificante melhoramento ”, vendo o seu povo
“ arrastado numa vida miserável de trabalho e sacrifício ”37.
Na verdade, o visconde apenas se equivocou nos anos que seria
necessário esperar para que se começassem a concretizar tais ideais e
muitos destes projetos. Foi preciso esperar pela terceira república e por
um novo tempo em que a conjuntura política e económica, nacional e
internacional, o possibilitassem.
Em suma, a questão que aqui nos interessa levantar é procurar saber
se, no período considerado (1910-1914), estaremos perante um ideário
republicano ou, antes de mais, perante um ‘ideário madeirense’, em
certa medida apropriado pelos republicanos, da mesma forma que, no
passado, o fora pelos monárquicos.
35

36
37

Curiosamente, foi eleito deputado pela Madeira em 1920.
“ A República e a Madeira ”, O Liberal, 1-6-1913; “ A Inglaterra e o domínio
do Atlântico. A Ilha da Madeira valioso ponto d’apoio estratégico ”, Heraldo da
Madeira, 16-9-1914.
O Liberal, 6-6-1913 (entrevista ao visconde da Ribeira Brava, transcrita d’O Mundo
de 25 de Maio).
Ribeira Brava era deputado pela Madeira no Parlamento. Com ele também estavam os outros dois deputados do chamado Partido Democrático Madeirense, Carlos
Olavo e Pestana Júnior.
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Na verdade, aquilo que a República trouxe e expressou através
dos periódicos publicados no Funchal foi uma evidente tentativa (em
muito frustrada, é certo), de as chamadas “ forças vivas ” (desde logo os
republicanos madeirenses ou, inclusive, aqueles que não sendo naturais
da Ilha a ela se sentiam ligados, assim como todos os restantes indivíduos
com poder e influência), reorganizarem a sua relação com a realidade
do arquipélago e com os novos contextos nacional e internacional.
Nesta perspectiva, o ideário republicano publicitado entre 1910 e
1914 mais não fez do que, de uma maneira geral, assumir ideias e causas
que já vinham do século XIX. Fê-lo, ainda assim, procurando seguir
uma de três vias :
– assumiu a posição de que tais causas eram universais, razão pela
qual a sua assunção estaria dissociada do regime político. Nesta medida,
estas ideias e causas seriam ‘madeirenses’, antes de serem republicanas
ou monárquicas;
– em termos propagandísticos, alegou que tais ideias e causas teriam
tido a sua origem no último quartel do século XIX, no seio da família
política republicana, sendo, a este respeito, a eleição de Arriaga um
argumento essencial.
– defendeu a posição que só um regime republicano poderia
almejar concretizá-las integralmente.
Porque só o regime republicano - e os republicanos madeirenses
em particular – teriam, na sua perspectiva, a capacidade de resistir às
perseguições e atenuar a secular angústia do desamparo, assim como a
faculdade de projetar, de forma devida, o inconsciente colectivo insular
na defesa intransigente dos interesses madeirenses. Neste processo, a
ideia de Autonomia, nas suas múltiplas dimensões, teria de existir quer
a montante, quer a jusante, isto é : era entendida como uma necessidade
imperiosa e, em simultâneo, funcionava, uma vez conquistada, como
um elemento catalisador.
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III.2. À L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
AVEC ANA DE CASTRO OSóRIO
na escola da república portuguesa coM ana de castro osÓrio

Maria Cristina Pais Simon

*

No âmbito da Primeira República – portadora de todas as
esperanças – Ana de Castro Osório, aparece sob muitos aspectos como uma figura
de proa. Feminista militante lutou em prol do progresso da condição da mulher e da
criança. Com efeito, a autora dedica a esta causa inúmeros textos que tiveram uma
repercussão marcante tanto em Portugal, como no Brasil. O processo educativo
surge como incontornável e explica a relação intrínseca existente entre o estado de
uma sociedade e o nível de instrução dos seus cidadãos.
Ana de Castro Osório publica igualmente numerosos livros para crianças, bem como
manuais escolares utilizados, por vezes, dos dois lados do Atlântico,constituindo
estes a base deste estudo. A sua obra é um contributo para a afirmação do ideal
republicano e para a formação do futuro cidadão … e da futura cidadã.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Cidadania, educação da mulher, emancipação feminina,
República portuguesa

............................................................................

“ Ora a verdade é que ninguém está satisfeito, porque nunca se viu
situação mais desoladora, vida mais atropelada e miseravel ”1, c’est en
ces termes qu’Ana de Castro Osório décrit dans Ás Mulheres Portuguêsas
l’état de son pays en 1905.
Cette situation sera à peu près constante durant toute la Première
République portugaise qui restera toujours bien en deçà des grands
objectifs fixés, et qui, de Charybde en Scylla, finira dans l’humiliation
du 28 mai 1926.
En 1910 la population portugaise est estimée à 5 423 132 individus :
*

Université Sorbonne Nouvelle, Centre de recherches sur le monde
lusophone, Paris, France

N.B. L’orthographe de l’édition consultée est strictement retranscrite ; il en sera ainsi
pour toutes les citations tirées des ouvrages d’Ana de Castro Osório.

1

A. de Castro Osório, Ás Mulheres Portuguêsas, Lisboa : Livraria Editora Viúva Tavares
Cardoso, 1905, p. 135.
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jeune2, rurale à 80%, flagellée par la misère et par les épidémies, elle
a recours à l’émigration ou à l’exode rural vers Porto, et surtout
vers Lisbonne, où elle vient grossir les rangs des ouvriers ; Oliveira
Marques décrit en ces termes le contexte et la “ masse amorphe ” des
laissés-pour-compte :
O vasto mundo dos camponeses, para além de certos pequenos
proprietários, formava uma massa amorfa, quase totalmente
analfabeta, vivendo frugalmente quando não miseravelmente, de
poucas ambições, reagindo às vezes e por vagas contra a exploração
pelas cidades; massa reduzida à condição servil e praticamente
colonizada, clerical e superticiosa na sua maioria, presa fácil da
influência do padre, do senhor da terra, do cacique político e
do demagogo. Era neste grande mundo a que juntaríamos os
Pescadores que se encontravam os mais infelizes, os mais miseráveis,
os que forneceram à emigração o quase total contingente. […] Nas
cidades, Lisboa e Porto principalmente, havia um pequeno núcleo
de autênticos proletários operários fabris, que não ia muito além das
100 000 pessoas em 1910, das 150 000 em 1917 e das 220 000 em
1925, números que teríamos de multiplicar por cerca de 2,5 para
obtermos a totalidade da classe social. Na sua maioria mostravam-se
pouco instruídos ou mesmo analfabetos, pouco conscientes da sua
classe e dos interesses gerais, fáceis de recrutar pelos outros grupos
e prontos a segui-los cegamente. Era no entanto entre eles que se
constituía um pequeno núcleo de socialistas activos, de anarquistas
(mais numerosos), e até de comunistas a partir de 1918. Irmanados
com eles, teríamos de apontar os embrigadores subalternos das
grandes companhias de comércio e de transportes (uns 25 000 só
nos caminhos-de-ferro), e o baixo funcionalismo público… 3 .

Dans ce contexte, aggravé par la Grande Guerre, l’agitation sociale
va croissant et les nombreuses grèves, autorisées seulement à partir de
décembre 1910, deviennent de plus en plus inquiétantes tandis que se
développent les syndicats et d’autres organismes de protection aux plus
démunis.
Pour les gouvernements qui se succèdent l’éducation des masses
est une des grandes solutions pour développer le pays, cela a d’ailleurs
été un des points forts de la propagande républicaine avant 1910. En
1911, 75,1% des Portugais sont analphabètes (69,7% ont plus de sept
ans), parmi eux, 82 ou 83% de femmes contre 65 à 68% d’hommes.
2

3

En 1910, 33,7% de Portugais ont moins de 14 ans; 56,6% ont entre 15 et 59 ans et
9,6% ont 60 ans et plus.Voir A. H. de Oliveira Marques, J. Serrão Nova História de
Portugal, vol. XI : Portugal da Monarquia para a República, Lisboa : Ed. Presença, 1991,
p. 16.
Ibid., p. 44- 45.
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702 municipalités, soit environ 18% de la totalité, ne possèdent pas
d’école primaire, quant au nombre de maîtres, il s’élève en cette même
année à 5572 pour 5347 écoles publiques4. Le Ministre de l’Intérieur,
António José de Almeida, qui supervise aussi l’Instruction Publique,
accuse la monarchie d’avoir maintenu le peuple dans l’ignorance par
peur des révoltes5, et dans le préambule du décret du 29 mars 1911 qui
institue l’école républicaine il justifie en ces termes l’importance de
l’éducation :
O homem vale sobretudo pela educação que possui […] Educar
uma sociedade é fazê-la progredir, torná-la um conjunto harmónico
e conjugado de forças individuais, por seu turno desenvolvidas em
toda a sua plenitude. E só se pode fazer progredir e desenvolver uma
sociedade fazendo com que a acção contínua, incessante e persistente
da educação atinja o ser humano, sob o tríplice aspecto : físico,
intelectual e moral6.

Contribuer à l’édifice républicain consiste donc à extraire le
peuple du “ pénitencier de l’ignorance ”, surtout l’enfant, dont Ana de
Castro Osório parle ainsi : “ pobre criança portuguesa, tão tristemente
educada, tão despresada mesmo ”, “ pedindo como cães vadios ”, “ O
que em Portugal se tem feito pela mulher é pouco e máu, mas o que se
tem feito pela criança é ainda menos e peor, se é possivel ”7.
En effet, qu’elle soit issue du peuple ou de la bourgeoisie, la femme
demeure dans le plus grand obscurantisme et figure, de ce fait, parmi
les principales victimes d’un système éducatif défaillant : “ … o maior
mal do nosso paiz é a ignorancia e o analphabetismo é a causa mais
flagrante da nossa decadencia moral […] do milhão de portuguêses que
sabem ler e escrever a sua lingua, apenas um terço são mulheres ! ” 8 .
L’instruction se présente donc comme une urgence majeure et
l’enseignement primaire qui est mis en place dès 1911 s’étend sur
huit années à partir de l’âge de sept ans et s’articule sur trois niveaux :
l’élémentaire (trois ans), le complémentaire (deux ans) qui n’entrera
pas en vigueur et sera officiellement supprimé en 1919, et le primaire
supérieur (trois ans). Comme les résultats restent cependant bien en
deçà des attentes, un nouveau décret du 10 mai 1919 ramène la solarité
obligatoire à cinq ans (cinq classes) et prend l’appelation de “ ensino
primário geral ”.
4
5
6

7
8

Id., vol. XI, p. 519, 526.
Ibid., p. 527.
J. Salvado Sampaio, “ O Ensino Primário 1911-1969 ”, in Boletim Bibliográfico e
Informativo do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian,
n°13, Lisboa : 1971, p. 49.
A Educação Cívica da Mulher, Lisboa, Typographia Liberty, 1908, p. 169, 179, 92.
Ás Mulheres Portuguêsas, op. cit. p. 149, 51.
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Entretemps, vu les nécessités, d’autres types d’école voient le jour :
les jardins d’enfants publics, Jardins-Escolas João de Deus, mis en place
à Lisbonne moins d’un mois après la révolution du 5 octobre, et
les Escolas Móveis, créées, elles aussi, par le décret du 29 mars 1911. Ces
“ Ecoles Mobiles ” qui commencent réellement à fonctionner en 1913,
sont destinées aux adultes et connaissent un succès immédiat : 172 en
1913, celle de Beato, à Lisbonne, destinée aux femmes, devant même
être dédoublée ; en 1923 ces établissement qui pourvoient aussi à la
distribution de vêtements, de chaussures et de matériel scolaire sont
ouverts aux enfants. Après avoir formé près de 200 000 personnes, les
Escolas Móveis sont fermées par la dictature en 1930, au motif qu’ellles
ne remplissent pas leur mission, et sont remplacées par les “ Ecoles
Primaires Incomplètes ”.
Pendant la même période des institutions pour enfants handicapés
sont ouvertes ; les cours privés, nombreux, continuent d’exister et en
dehors des écoles confessionnelles presque tous les centres républicains
ont leur école, de même que beaucoup de loges maçonniques et de
syndicats ouvriers.
Entre 1911 et 1923 de très nombreux décrets sont votés qui
redéfinissent les niveaux, réajustent le temps scolaire, les programmes
de l’école qui, en 1918, cesse d’être à charge des municipalités pour
être financée par l’Etat.
Laïque, gratuite et obligatoire, l’école de la République dont la
mission est de préparer l’enfant à la “ conquête du pain et de la vertu ”,
selon les mots d’António José de Almeida9, dispense l’enseignement
des matières classiques fondamentales auquel s’ajoutent les leçons de
chose, les excursions pédagogiques obligatoires, les travaux manuels
en fonction des sexes, la musique, le chant et l’éducation physique qui
englobe des cours d’hygiène, de gymnastique et des jeux éducatifs. La
nature, la zoologie, l’agriculture, le jardinage complètent la formation
et font l’objet de travaux pratiques.
Une série de circulaires de mai 1915 insiste sur la nécessité
d’inculquer aux élèves “ la valeur morale de la victoire de la
République ”, “ le culte du drapeau national ”, “ le respect de tous les
monuments et du paysage national ”10; il s’agit de faire des Portugais
de demain des citoyens éduqués et de bons patriotes, selon les vœux d’
António José de Almeida : “ todo o português da geração que começa
seja um homem, um patriota e um cidadão ”11.
L’instituteur devient “ le guide suprême de la concience des
peuples ”, “ le grand ouvrier de la civilisation ”, “ l’arbitre de la
9
10
11

Boletim Bibliográfico…, n.° 13, p. 50.
Ibid., p. 54.
In : J. Salvado Sampaio, “ Escolas Móveis ”, in Boletim Bibliográfico e Informativo do
Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, n.° 9, Lisboa :
1969, p. 50.
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destinée morale de la patrie ” pour ce ministre qui tient à l’arracher à
la “ misère atroce ” et pour qui il crée, dès 1911, des écoles normales :
“ tudo o que se faça a estes beneméritos trabalhadores, no intuito de
aumentar os seus títulos de capacidade e de remunerar condignamente
o seu esforço nunca será de mais. ”12. La corporation, financièrement
valorisée, s’organise en confédérations et en syndicats et partout les
postes s’ouvrent aux “ hussards de la République ” … à condition,
comme le stipule la loi du 9 septembre 1915, qu’ils aient fait preuve
d’une franche adhésion aux institutions républicaines13.
Il faut, enfin, créer de nouveaux outils et de très nombreux manuels
scolaires vont paraître pendant le premier tiers du XXe siècle, même si
la méthode de João de Deus, datant de 1876, continue à être utilisée
pendant longtemps pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Parmi les innombrables auteurs de nouveaux ouvrages figure Ana de
Castro Osório ; féministe radicale, écrivain, journaliste, franc-maçonne,
elle est la fondatrice, en 1908, de la première association féministe et
républicaine portugaise, Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, dont
un des grands buts est l’instruction des femmes et des enfants comme
l’indiquent le premier et le cinquième de ses statuts :
1°- Orientar, educar e instruir, nos princípios democráticos a mulher
portuguesa, como mãe de família, esposa, filha, educadora, tornando-a
um indivíduo autónomo e consciente […]
5°- escolas infantis, escolas de serviço doméstico, maternidades, casas
de trabalho, asilos-escolas e tudo quanto seja próprio para proteger
educar a criança e levantar a mulher da situação deprimente em que
está a sociedade portuguesa.

Entre 1906 et 1922, Ana de Castro Osório, qui se consacre aussi à
la littérature pour enfants, va publier des livres de lecture et de prix
scolaires : O Livrinho Encantador, A Boa Mãe, Lendo e Aprendendo, A Minha
Pátria, Uma Lição de História, Aos Nossos Amigos, Viagens Aventurosas de
Felício e Felizarda. Son projet, comme en témoignent ses lettres aux
éditeurs Lello & Irmão, Artur de Almeida Leitão et Monteiro Lobato,
à qui elle souhaite même s’associer, est de les faire adopter dans les
colonies, et surtout au Brésil, où elle fait de longs séjours et donne des
conférences.
D’une manière générale, quel que soit le niveau auquel ils se
destinent, la date de leur approbation par le Ministère de l’Instruction
publique, et de leur mise en circulation, nous trouvons dans l’ensemble
de ces manuels une récurrence de thèmes, de problématiques et de
valeurs qui reflètent fidèlement les préoccupations et l’idéologie
républicaines.
12
13

Boletim Bibliográfico … , n° 13, p. 50-51.
Ibid., p. 55.
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Un des principaux thèmes est le livre lui-même, comme le
préconnisent de nombreux décrets, en particulier celui du 10 mai
1919 qui revient sur l’importance de la lecture dès la première classe
de l’enseignement primaire, et qui prévoit même d’annexer des
bibliothèques aux écoles. Dans O Livrinho Encantador, publié pour les
tout-petits peu après le vote de ce texte de loi, les livres sont évoqués
comme les “ bons amis ” grâce auxquels on devient le “ bon enfant ”
que les maîtres et les parents souhaitent avoir, mais aussi un citoyen
“ utile ” :
A Gigi já sabe ler […] estuda a razão das coisas nos bons livros de
leitura.
– A Gigi sabe o que diz e explica aos outros o que elles não
comprehendem por serem ignorantes.
Nunca abre a bocca aborrecida, nem incommoda as pessoas grandes.
Na escola é sempre a melhor, agradando muito aos professores que
só gostam de meninos estudiosos, que lhes dão honra e prazer, á sua
familia, tornando-se uteis á sociedade.
– Os nossos melhores amigos são os livros; quem os despreza e trata
mal é castigado porque, por mais que faça, nunca passará dum brutinho.
Ainda que tenha tanto dinheiro que não o possa contar, ainda que na
sua cara lhe façam muitos cumprimentos, pelas costas todos se riem
d’elle e lhe chamam imbecil.
– Quem ama os livros em toda a parte se encontra bem, porque esses
bons amigos não o deixam soffrer tanto o mal que nos rodeia14.

Les autres grands thèmes des manuels correspondent aux
instructions du premier décret de 1911 qui prévoit, dès la troisième
classe, l’apprentissage de notions simples d’économie rurale ou
industrielle, selon les régions, des sciences naturelles, du jardinage, de
l’horticulture, d’où l’importance des sorties pédagogiques ; l’objectif
de ce texte de loi étant d’adapter autant que possible l’enfant à la
vie pratique. Dans cet esprit Lendo e Aprendendo15, utilisé en quatrième
classe au Portugal et au Brésil, dans les Etats de São Paulo et de Minas
Gerais, se compose de textes aux titres bien significatifs : “ Guerra
iminente ”, “ Um bom mealheiro ”, “ Os fabricantes de seda ”, “ A
machadinha e a arvore ”, “ O jardim ”, “ Semeadores ”, “ Sociedade
economica ”, “ O valor da sciencia ” ; tous exaltent la Science, base
de l’agriculture et de l’industrie modernes, piliers fondamentaux de
l’économie républicaine et du Progrès.
Quels que soient les ouvrages, ces sujets sont introduits de façon
identique : les personnages, des enfants, prennent conscience de la
14
15

O Livrinho Encantador, Lisboa : Typ. Lusitania, 1923, p. 22, 23, 24.
Lendo e Aprendendo, São Paulo : Empresa de Propaganda Literária Luso-brasileira,
1913.
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décadence du Portugal mais ont la ferme conviction qu’un changement
est possible : “ Nós, afinal, somos pobres porque queremos, ou por não
sabermos aproveitar o que há ”, soutient la savante Isis dans Lendo e
Aprendendo (p. 151). Ce thème occupe aussi une large place dans A
Minha Pátria16, un livre de prix scolaire où sont dénoncés la fainéantise
des Portugais, le retard industriel, la pauvreté culturelle de la capitale
qui manque de musées et de bibliothèques.
Dans Viagens Aventurosas de Felício e Felizarda ao Brasil17 les
petits voyageurs portugais, constatant la capacité de travail de leurs
compatriotes émigrés, s’indignent et regrettent qu’ils n’emploient
pas toute cette énergie au développement du Portugal (p. 92) ; un
sage vieillard conseille alors à Felizarda de mettre en garde les écoliers
de son pays et de leur faire comprendre que l’action des Portugais
d’aujourd’hui doit être différente de celle des colonisateurs d’autrefois
car les besoins sont différents :
Entende-te com as crianças Felizarda! Elas são os portugueses de
àmanhã! Elas, só elas podem remediar êste mal que nos traz tão
entristecidos e amesquinhados! O que é preciso é que estudem, que
compreendam a vida com os seus deveres e necessidades modernas e
que não julguem que podem continuar a percorrer o mundo como
dantes, para descobrir terras… e deixá-las aos outros para lhes tirar
o proveito. Sim, meus amigos, a tendência que o nosso povo tem
para emigrar não é, a meu ver, um mal senão pela forma como de
lá se deixa saír essa gente sem amparo, sem vigilância, sem cultura
nenhuma! E assim é que por aí vemos esses pobres patrícios, que
parecem pássaros estonteados, ganhando em serviços inferiores que
lá nem sequer fariam! Que o vosso Pedrinho faça correr por todas
as escolas a descrição dessa vossa bem proveitosa viagem e que os
emigrantes de àmanhã venham já senhores de si, sabendo o que veem
fazer e ligando a sua acção de cá com a de lá, sem perderem nunca a
noção de que - de toda a forma que se trabalhe, o nosso esforço deve
ter o sentido Superior de valorizar a nossa raça, de engrandecer a acção
dos nossos irmãos do passado como os do presente e até do futuro.
(p. 99-100)

C’est une façon d’introduire une nouvelle leçon d’histoire sur la
mauvaise gestion de leur empire colonial par les Portugais et de faire
un éloge nostalgique du glorieux passé national :
Com a descoberta do caminho para a India, veio o Fausto que
amollenta, o amor das aventuras rendosas, o desprezo pela terra da
Patria, que se desdobrara pelos mares e pelos continentes loginquos.
16
17

Setúbal : Livraria Editora “ Para as Crianças ”, 1906.
Lisboa : Lusitania Editora, 1922.
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Cada qual pensava em si proprio, e o egoismo e a vaidade nos mataram.
Que grandes nós seriamos, se tivessemos sabido governar as riquezas
que nos entravam pelo mar, principalmente por Lisboa, o mais visitado
e rico dos portos da Europa nesse tempo!
Faltou-nos o juizo para aproveitar esse momento de fortuna que
a historia nos deu. Em vez de, com o dinheiro sem conto que nos
trouxeram as descobertas, termos cultivado toda a terra de Portugal,
fundado industrias e criado uma riqueza publica que resistisse a todos
os revezes, como faz hoje a Inglaterra, contentámo-nos em gosar os
rendimentos das colonias, em mandar para lá os fidalgos que aqui
escandalisavam a gente honesta com o seu procedimento, e que
voltavam ricos sem ninguem lhes perguntar como tinham enriquecido,
em fundar conventos, em gastar com joias e luxo o que deveria ser
para forjar arados que nos lavrassem a terra. 	
(p. 151, 152)

La leçon du passé est à l’origine d’une dépréciation du présent,
mais surtout d’un immense espoir en l’avenir, c’est-à-dire dans la
République ; c’est un thème récurrent dans tous les manuels d’Ana
de Castro Osório : “ Estamos ainda a tempo de nos modificar, e temos
bastantes riquezas naturaes e terreno bastante onde levantar uma nova
Pátria que nos honre. ” (A Minha Pátria, p. 152).
Eriger une patrie nouvelle et moderne n’est possible que par
l’industrialisation et par une pratique scientifique de l’agriculture ;
comme le préconisent les programmes, les élèves doivent être informés
du rôle majeur de l’agriculture dans l’économie du pays, c’est pourquoi
des situations relatives aux cultures, à l’élevage et à la campagne
reviennent dans les manuels, de façon parfois très surprenante,
d’ailleurs, puisque l’auteur pour atteindre ses objectifs pédagogiques
associe systématiquement raffinement et ruralité, faisant fi des préjugés
ainsi que de toute vraisemblance.
De ce fait, les personnages de Lendo e Aprendendo sont, soit des
savants qui parcourent la campagne, soit de grandes bourgeoises
qui se passionnent pour l’élevage des poules et qui préparent des
certificats de jardinage, soit encore des fils de famille qui étudient à
l’Ecole Supérieure d’Agriculture que l’on croyait destinée aux “ gens
ordinaires ”. De même, l’évocation de l’agriculture est toujours
éloquente, sentencieuse, imprégnée de patriotisme et évocatrice de très
nobles sentiments : “ … o futuro está na terra e é da terra que ha-de
vir toda a riqueza e bem-estar da Humanidade. Em toda a parte, mas
principalmente na nossa Patria. ” (Lendo e Aprendendo, p. 82).
Le culte de la terre, de la patrie, de la race qui transparaît dans ces
manuels, le nationalisme de plus en plus exacerbé des lois relatives à
l’éducation atteint son point culminant dans le décret de mai 1919 qui
institue la “ Fête de l’arbre ” célébrée obligatoirement dans toutes les
écoles au mois d’avril et dont Viagens Aventurosas de Felício et Felizarda
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ao Brasil se font l’écho : “ Se não se forma uma grande corrente de
patriotismo inteligente e de bom senso, obrigando os proprietários a
plantar àrvores e o povo a amá-las e respeitá-las é a miséria, é a fome,
é o deserto a cair sobre a mais formosa Pátria que no mundo existe ! ”
(p. 156).
Les sorties scolaires, hautement formatrices, sont vivement
recommandées dans le décret de 1922 et prennent dans ce manuel,
approuvé la même année pour la cinquième et dernière classe de
l’enseignement primaire, la forme d’un voyage que deux marionnettes,
Felício et Felizarda, font au Brésil pour le compte de leur petit maître,
Pedrinho, retenu à la maison par la maladie :
É que a nossa missão é aprender, é ver todas as maravilhas desta terra,
conhecer a Natureza sob todas as formas e servir assim de estudo e
recreio aos leitores das nossas aventuras de viajantes. […] agora o
Pedrinho, o nosso bom patrão, não sei o que fará! Nós ouvimos-lhe
dizer que havia de dividir as nossas viagens de modo a fazer alguns
volumes interessantes para todas as crianças que souberem ler o
português. Para as de Portugal, Ilhas e Colónias, como para as do Brasil
e para todos os meninos que pelo mundo se encontram espalhados,
filhos e netos de portuguêses.
(p. 106, 170)

Au même titre que A Minha Pátria, Viagens Aventurosas est, de tous
les manuels d’Ana de Castro Osório, celui où le nationalisme atteint
son expression la plus affirmée et la plus directe à travers l’évocation
d’un passé glorieux qui compense le présent particulièrement décevant.
Les marionnettes découvrent le Brésil sous deux aspects : par son
originalité propre, ce qui donne lieu à de longues descriptions de la
faune, de la flore, avec des mots savants, locaux ou empreints au tupi;
ils le découvrent aussi en tant qu’ancienne colonie, l’indépendance
apparaissant comme une perte dont le deuil ne peut se faire.Tout, dans
ce pays, n’est qu’une réplique du leur, comme le montrent ces mots de
Felizarda qui découvre Rio de Janeiro :
E quando penso que esta cidade, êste país, esta gente, tudo isto vem de
nós; tudo isto pertence, pelo passado, pela tradição, à nossa raça! Parece
que lhes tenho um amor maior, um amor cá de dentro que é como
se fôsse de irmãos […] o nosso lugar na história do Brasil ninguém
o pode tirar. […] E depois estar em terra estranha e ouvir a nossa
harmoniosa língua, citar o nome das nossas terras mais queridas, vir
encontrar as nossas comidas e costumes, os provérbios e as tradições,
tudo me fazia desejar esta viagem!
(p. 42- 43)

L’ancienne colonie alimente aussi, et encore, “ [notre] rêve de
gloire ” car la langue a créé des liens indéfectibles, ce qui entraîne très
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rapidement les voyageurs sur le terrain des revendications colonialistes :
– Cabo verde não é Portugal ? Guiné, Angola, Moçambique, Gôa…
– Tudo é nosso, tudo é a nossa grande linda Pátria.
– É o erro de toda a gente e por isso se convencem que o nosso país é
pequeno, quando é dos maiores do mundo.
(p. 67)

Felício et Felizarda voyagent en première classe à bord d’un luxueux
paquebot, ce qui offre la possibilité d’évoquer les galeões et les caravelles
qui ont conduit vers le nouveau monde les Portugais d’autrefois, ainsi
que les légendes de la mer ténébreuse, Camões, que les marionnettes
portent au pinacle, Les Lusiades, dont elles citent des passages. Là
encore, les personnages ne font qu’appliquer la circulaire de juin 1915
qui demande aux maîtres d’école de bien insister sur l’importance de
Camões comme poète national.
Le nationalisme qui caractérise Viagens Aventurosas publié en 1922,
donc à la fin de la Première République qui tardait à faire ses peuves,
est le sujet principal, l’unique sujet, même, de A Minha Pátria paru en
1906 lorsque le nouveau régime se faisait attendre et était porteur de
tous les espoirs. L’objectif de ce livre est de divulguer une leçon de
morale qui repose sur trois valeurs consacrées : Travail, Famille, Patrie,
comme on peut le lire dès les premières pages après que les parents de
Jorge aient feint de lui supprimer le petit jardin qu’il cultive :
Socega, filho, ninguem quer tirar-te o teu jardim. Isto foi só uma
experiencia que nós quizemos fazer. Desejavamos saber se o nosso Jorge
trocava o seu amado cantinho pela gloria de mais vasta propriedade.
Quizemos provar-te que não é o tamanho nem a riqueza que torna
querido ao nosso coração a casa, a familia, a Patria. Quizemos mostrar-te
por este pequeno exemplo, como Portugal é grande para nós, mais do
que todos os outros paizes. É o nosso, Jorge!… Por mais defeitos que
tenha, é a nossa terra, onde nascemos, onde temos a nossa casa, a nossa
familia, os nossos amigos, as nossas tradições e recordações. É a terra
querida onde se fala e comprehende a nossa lingua, o sólo que guarda
os nossos mortos; percebes, Jorge? Por mais inferior, por mais miseravel
que aos olhos dos outros se apresente, para nós vale tudo.
(p. 8, 9)

Les titres des chapitres donnent d’emblée une idée bien claire des
contenus en matière de nationalisme : “ Como Jorge gosta de aprender
Historia ”, “ Os Lusitanos ”, “ As Invasões ”, “ Um passeio ao Castelo
de Palmela ”, “ As nossas descobertas ”, “ Em caminho da India ”, “ A
arte ”, “ A terra ”. On y trouve aussi l’exaltation de la “ race ” et des
héros nationaux, “ chaque portugais était un héros ” (p. 265), affirme la
mère de Jorge qui “ dirige ses études ” (p. 3) et qui souhaite inculquer
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à ses enfants l’amour de la patrie, qu’elle considère comme primordial :
“ Quero apenas relembrar alguns factos que lhes façam saber o que é
a Patria Portuguêsa e como ela deve ser comprehendida e amada por
todos os portuguêses. ” (p. 30)
A côté des héros de la nation figurent les grands hommes de
lettres : Camões dont les enfants, bien que très jeunes, récitent les vers ;
Herculano dont Lendas e Narrativas devrait, selon la mère de famille,
figurer dans la bibliothèque de tous les petits Portugais ; Garrett, objet
de discussions entre la mère et l’enfant qui, à treize ans, ne rêve que
d’assister à une représentation de Frei Luís de Sousa ; un enthousiasme qui
sied à tout Portugais digne de ce nom, comme le lui confirme sa mère :
[…] é obrigação nossa, de todos os portuguêses, conhecer os nossos
escriptores, artistas e heroes, como todas as obras de arte e os mais
formosos sitios de Portugal. Não amando o que nos deve fazer orgulhar
de ser portuguêses, não merecemos pertencer a uma Patria que tão
grande foi, e continuará a ser, se tivermos todos o mesmo desejo de a
honrar com o nosso trabalho e intelligencia. 	
(p. 79)

La distinction entre le Portugal et l’Espagne trouve forcément sa
place dans un ouvrage comme A Minha Pátria où l’enfant s’offusque
de ce que les “ mal informés ” prennent l’un pour l’autre, ce que
sa mère confirme en ces termes : “ O povo não queria, como não
quiz nunca, nem poderá querer, sujeitar-se á Hespanha, que é outro
paiz, com as suas raças e os seus costumes diferentes. Como vizinhos e
amigos, são estimados; como senhores, não os supportamos. ” (p. 140)
Seul l’obscurantisme dans lequel les populations ont été maintenues
entache l’ancien Portugal ; l’ignorance est, en effet, pour Ana de Castro
Osório, la mère de tous les maux, y compris de l’infanticide, comme
elle l’affirme dans Ás Mulheres Portuguesas.
C’est parce qu’il n’a pas été éduqué que “ le peuple ignorant [qui]
encore aujourd’hui, comme il y a des centaines d’années, vit dans les
ténèbres profondes de l’ignorance et dans la crainte de l’inconnu. ” (A
Boa Mãe, p. 27)18 ; le peuple, bon et ignorant à la fois, est incarné dans
A Boa Mãe par le vieux jardinier portugais qui regrette de ne pas avoir
été éduqué dans sa jeunesse, au Portugal, sous la monarchie :
Pois seja isso verdade. O que lhe digo, meu senhor, é que nunca
imaginei que as coisas fossem assim como agora vejo. O que os
senhores que têem livros nos contam é exatamente o contrario do
que nós antigamente imaginavamos […] Até parece que se me abre
alma nova, ouvindo tantas coisas que nem sequer me passavam pela
cabeça! Como as podia eu saber, se não sei ler nem escrever, e nunca
18

Lisboa : Livraria Ferreira (Depositária em Portugal e Brasil), 1908, Setúbal : Livraria
Editora “ Para as Crianças ”, 1908.
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ninguem m’as disse […] Ainda quando era novo, passava, não me fazia
tanta pena. Á uma, muita gente era assim brutinha como eu e não nos
envergonhavamos tanto, por sermos todos eguaes; á outra, tinha mais
distracção, com a viola, com os amigos, pelas festas, sempre de abalada.
Mas agora… velho e cançado, seria tão bom para mim poder passar
umas horas de serão ou de descanso a ler um livro que me désse gosto,
algum journal que falasse cá nos meus trabalhos, algumas historias
bonitas… Quando vejo estas criancinhas, uns cinco réis de gente, que
ainda o outro dia nasceram, desembaraçarem-se a ler um livro como
uns senhores grandes, até me parece mentira… Digo mais, até tenho
inveja e vergonha. Eu, um velho que nada sei…
(p. 124, 131, 132)

Dans ses écrits théoriques Ana de Castro Osório divise l’humanité
en deux groupes, celui des êtres “ supérieurs ” et celui des “ inférieurs ”,
soit les instruits et les ignorants, le passage de l’un à l’autre se faisant
par le savoir, comme l’explique à son fils une des mères de Lendo e
Aprendendo :“ Mas estuda, não te contentes com o trabalho material dos
inferiores. ” (p. 33). Pour Ana de Castro Osório, l’infériorité consiste
dans l’incapacité de ne pas savoir saisir la chance de s’élever par la
connaissance : “ … todo aquelle que está em condições de se instruir
e não se approveita dêsse beneficio é um inferior, que na lucta da vida
será sempre um vencido ” (p. 68).
Dans la nouvelle société républicaine la valeur de l’être humain se
mesure à l’aune de ce qu’il sait et non à celle de ce qu’il possède : “ …
nunca deixarei de estudar o que vem nos livros.Tanto me importa que
os homens gostem como não. Já passou o tempo em que se dizia ‘tanto
tens, tanto vales…‘ agora há de dizer-se : - ‘tanto sabes, tanto vales’ ”,
soutient Felizarda dans Viagens Aventurosas (p. 52) à qui Felício répond :
“ Estás hoje muito doutora e eu acho que os homens não devem
gostar de bonécas doutoras. ” (p. 50). Cet échange introduit une autre
problématique chère à Ana de Castro Osório : l’éducation au féminin.
En effet, tout comme l’homme, la femme doit devenir un être
supérieur par l’intelligence, lit-on dans Lendo e Aprendendo : “ … pela
educação e pela intelligencia ser Superior ao meio que a envolve. ”
(p. 130). Mais, contrairement aux attentes, l’instruction reste pendant
la Première République le privilège des classes sociales favorisées ;
d’ailleurs dans ces manuels les femmes instruites appartiennent toujours
à des milieux aisés, ce sont de grandes bourgeoises, des propriétaires
terriennes. Si leurs enfants sont de petits prodiges, studieux, sages, polis,
sensés, c’est parce qu’elles incarnent une harmonieuse combinaison de
vertu, de tradition et d’émancipation, tout à fait au goût des féministes
de l’époque et occupent, comme le défend Emília de Sousa Costa
“ les places les plus adaptées à [leur] féminitude ”19, ce qui signifie
19

Olha a Malícia e Maldade das Mulheres, Lisboa : Empresa do Anuário Comercial,
1932, p. 21.
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concrètement que ce sont de bonnes épouses et de bonnes mères qui
contribuent par l’éducation des enfants au bon fonctionnement du
foyer, et donc de la société, comme Emília Costa l’affirme :
Confundir, pois, as feministas com as desequilibradas, que jogam e
fumam, exploram o homem e abominam o trabalho, com as que não
amam a missão de mãe, não aspiram à carinhosa abnegação de esposa,
desdenham as doces minúcias duma vida sacrificada ao bem-estar da
família, é um erro tão grave e funesto para a autêntica felicidade da
Pátria que custa a perdoar20.

C’est aussi le message qu’Ana de Castro Osório n’a cessé de
divulguer dans toute son œuvre, livres, journaux, conférences21 ; pour
l’auteur, la nouvelle société et le nouveau siècle seront l’œuvre de la
femme :
[…] o seculo vinte será o seculo da mulher ; a nós compete, portanto,
fazer do nosso seculo o mais bello, o mais justo, o mais culto, o mais
feliz de todos quantos a historia nos descreve. Será a nossa desforra22.

Forts de ces enseignements, les personnages féminins des manuels
scolaires sont les piliers de la famille car c’est au foyer que les femmes,
même les plus savantes, jouent leur rôle principal, et l’on voit dans
Lendo e Aprendendo les plus illustrées s’adonner à des tâches typiquement
féminines ; comme leurs aïeules, l’une brode un coussin derrière le
rideau du salon, l’autre cuisine quand il le faut ou fait de la couture…
avec sa révolutionnaire Singer. Cependant, elles ne sont pas limitées à la
sphère domestique à l’instar de leurs aînées qui avouent encore : “ Em
casa, sim, agora na rua nunca tive desembaraço nenhum. Quando sáio
do meu canto, parece que nem sei andar! Bem vês, filha, os tempos
eram outros… ” (Lendo e Aprendendo, p. 180) ; la femme moderne est à
la fois une intellectuelle et une fée du logis. Pour Ana de Castro Osório
les exemples les plus réussis de cette combinaison sont Clémence
Royer, une intellectuelle qui confectionnait ses propres vêtements et
exécutait de menus travaux “ como qualquer criaturinha ”, et Carolina
Michaëlis de Vasconcellos, première femme professeur d’université au
Portugal et présidente d’honneur du Conselho Nacional das Mulheres
Portuguesas : “ o exemplo vivo do que se pode ser ao mesmo tempo
20
21

22

Ideias Antigas da Mulher Moderna, Braga : Livraria Cruz Editora, 1923, p. 126.
En 1907, Ana de Castro Osório crée le Grupo Português de Estudos Feministas qui
dispense aux femmes analphabètes des cours du soir au centre Afonso Costa; son
projet englobe aussi la constitution d’une bibliothèque thématique sur la femme et
sur l’éducation des enfants destinée aux femmes portugaises et brésiliennes. In A
Educação Cívica da Mulher, p. 19.
A Educação Cívica da Mulher, op. cit. p. 26, 235-236.
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como mulher de sciencia, como esposa e como mãe exemplar ”23.
Afin de pouvoir assumer tous les rôles qui leur reviennent, les femmes
modèles des manuels scolaires ont lu tous les livres et connaissent
absolument tout. Dans Lendo e Aprendendo, la mère de famille soutient
que les temps nouveaux ont été rendus supérieurs par la science : “ a
nossa civilização é superior pela ciência que descobriu ”, (p. 27) et
l’ouvrage n’est qu’une grande leçon d’histoire, de géographie et de
sciences qu’une femme savante donne à ses enfants à grand renfort de
mots expliqués en note de bas de page : “ cellulose ”, “ collodion ”,
“ nympha ”, “ chrysallida ”, “ salicultura ”, “ bombicinios ”[…].
L’origine du monde et l’évolution des poulettes et des vers à soie, que
sa progéniture élève, font l’objet de longs exposés au cours desquels la
Chine, la Grèce et l’Egypte antiques sont évoqués, de même que les
siècles et les continents sont parcourus avant d’arriver au Portugal de
Dom Afonso Henriques et de remonter le temps.
C’est aussi l’occasion d’introduire une leçon d’économie et, chiffres,
pourcentages et équivalences en réis brésiliens à l’appui, la mère de
Carlos et de Lili compare les rendements de la production manuelle et
industrielle de la soie, vante les mérites des couveuses électriques dans
différents pays, à différentes époques, pour finir par le Brésil ; sa mission
est pleinement remplie lorsque la petite Lili s’empresse, à son tour, de
faire savoir que c’est avec Socrate qu’elle partage sa passion pour les
gallinacés.
En ces temps nouveaux, les bourgeoises progressistes des livres
d’école tiennent aussi à gagner leur vie ; Lili commente en ces termes
l’activité de sa mère qui fait de grands bénéfices avec sa couveuse
électrique :
Ah! Tu cuidas que a nossa Mamã é como quasi todas as outras
senhoras, que não fazem nada e só vivem ás tenças dos maridos?…
Estás enganado. A Mamã bem sabe que o Papá é muito seu amigo
e não repararia no que ela gastasse, mas quer sêr independente, e faz
ella muito bem, e eu hei de fazer o mesmo, ólá! […]É assim que ella
arranja o seu mealheiro, do qual se veste e nos veste a nós, compra
livros para a nossa bibliotheca, e em cada anno vae depositando o que
cresce, para mais tarde podermos fazer uma grande viagem com que
completaremos a nossa educação.
(p. 29)

Mais elles peuvent aussi, si le besoin se fait sentir, gagner comme un
homme la vie de la famille malgré les préjugés de leur milieu :
Para esta gente tudo quanto seja sahir do ramerrão, ter ideias e
iniciativa, é extravagancia, é tolice !... Principalmente se o trabalho e
a novidade são o producto da vontade e intelligencia duma mulher.
23

Ás mulheres Portuguêsas, p. 37-38.
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Todos estão tão habituados a vêr que o nosso sexo cae na miseria, na
desgraça, e muitas vezes na maior vergonha, quando lhe falta o braço
forte e protector do homem que, haver alguma de nós que resista e
se mantenha de pé sem dar o espectaculo da sua inferioridade social,
é um escandalo ! […] E o melhor que temos sempre a fazer é tentar
alguma coisa de intelligente, de util e de bom…
(Lendo e Aprendendo, p. 85).

Pour ce qui est des principes moraux, ces manuels ne puisent pas
dans le judéo-christianisme qui a fortement marqué l’école du passé
et qui marquera aussi l’école de l’Etat Nouveau, mais sur des préceptes
qui reposent tantôt sur la devise révolutionnaire ”Liberté, Egalité,
Fraternité ”, tantôt sur une triade plus conservatrice : Travail, Famille,
Patrie.
Le sens du devoir et de l’ordre sont mis au premier plan, l’utilité de
chacun étant une des préoccupations majeures de la société républicaine
conçue comme une ruche. Ce principe doit être inculqué aux enfants
dès leur plus jeune âge, c’est pourquoi dans O Livrinho Encantador
destiné à l’enseignement élémentaire l’exemple est transmis par un
petit personnage qui, ne sachant pas encore lire, est persuadé qu’il n’a
aucune utilité, ce qu’il cherche à réparer en cueillant des fleurs pour le
bureau, rempli de livres, de son grand-père :
As minhas flores vão perfumar esse gabinete d’onde sae a
justiça e a bondade e com a sua belleza provarão que eu também
sirvo para alguma coisa, que todos temos no mundo a nossa
utilidade, a questão é cada um fazer bem o que lhe compete.
Assim o avôzinho tambem ficará contente com o seu neto, que ainda
não sabe amar os livros, mas ha de aprender e será sempre trabalhador
e honrado24.
Les bons sentiments, l’honnêteté, le courage, la fraternité…
apparaissent comme des vertus fondamentales dans le monde idéal de
ces ouvrages où les pauvres sont secourus par les riches et où les mauvais
se repentent et se corrigent ; les titres de certains textes, surtout dans
O Livrinho Encantador, le montrent bien : “ Auxilio mutuo ”, “ Quero
aprender ”, “ Sou asseado ”, “ A boa mãe ”, “ Bons amigos ”, “ Menino
contente ”, “ Sou pontual ”, “ Menino estudante ”…
La charité, qu’Ana de Castro Osório réfutait radicalement, la
considérant comme une manifestation de la vanité des riches, et donc
comme une humiliation, est écartée au profit de l’entraide considérée
comme un devoir humain25, aussi les manuels sont-ils remplis de bons
24

25

O Livrinho Encantador, 1° Livro de leitura approvado officialmente para leituras
correntes do curso primario nas Escolas do Estado de S. Paulo : 2a. ed., Lisboa :
Typographia Lusitania, 1923, p. 50.
Ás Mulheres Portuguêsas, p. 156-157.
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exemples de pères de famille influents qui luttent pour la construction
de quartiers ouvriers, ou de mères bourgeoises qui versent le revenu
de leur travail aux indigents, comme on peut le lire dans Lendo e
Aprendendo :
Mette as mãos na consciencia, meu filho, e dize-me se não achas
natural e justo que todos nos auxiliêmos mutuamente e dêmos, cada
um conforme as suas aptidões, parte do nosso trabalho, para beneficiar
os nossos irmãos mais infelizes. Como queres tu que a maioria dos
paes paguem a educação dos seus filhos, se, por um lado, com a sua
ignorancia nem vêem a falta que ella lhe faz, e pelo outro, não ganhando
que baste para comer e vestir, como hão de pensar em estudos?! Olha,
Carlos, põe de parte essas ideias egoistas, que não sei donde te vieram,
e segue o exemplo tão nobre e tão bello de teu pae. Vê como elle se
dedica com alma pelos pobres, tanto ou mais do que pelos que lhe
pagam! Vê como põe sempre os interesses da collectividade acima dos
proprios, e agora mais do que nunca na questão do saneamento e da
higiene da cidade! Vê quanto tem luctado e quantos desgostos tem
sofrido para conseguir desses senhores da Camara, quasi todos uns
egoistas como tu, que se construa um bairro para os operarios, em
que paguem mensalmente uma renda minima, até ficarem senhores
da sua casinha… Vê quanto se tem esforçado para conseguir que a
Camara tenha um certo numero de padarias para fornecer o pão aos
pobres pelo seu justo valôr, e assim a carne e a agua!… É necessario
que te convenças de que ninguem pode ser feliz e sentir-se bem numa
sociedade em que a maioria é desgraçada. Os proprios egoistas hão de
chegar a convencer-se de que o seu bem estar augmenta com a somma
de bem estar collectivo.
( p. 31-32).

De même, il est fréquent que dans la société de justice des manuels
scolaires des enfants riches s’engagent dans des projets de cantines
scolaires, instruisent des adultes analphabètes ou des camarades plus
pauvres qui doivent gagner leur vie : “ A escola não ensina só os que
vêm a ella, mas aquelles tambem que depois ouvem as nossas palavras
repetidas pelos discipulos. Pois então, Francisco, vai contar ao teu pai
isto que te vou dizer… (A Boa Mãe, p. 94).
Enfin, l’honneur se conquiert par le travail et ne résulte pas de
la richesse : “ Já vês que ter dinheiro não é em rigor ser rico. Ser
rico é saber ganhá-lo com o seu trabalho, e ser independente pela
sua inteligência e esforço ”, assure à son enfant une mère de Lendo e
Aprendendo (p. 39). Dans Viagens Aventurosas à la fin d’une fête scolaire,
dite “ festa do regosijo ”, les élèves, en costume régional, jouent la pièce
“ Auto do Trabalho ” qui célèbre le Travail, l’Education et la Patrie
et qui après avoir été longuement bissée est restée dans la mémoire
populaire.

Maria Cristina Pais Simon

385

La morale que véhiculent ces ouvrages repose sur une conception
du monde entièrement manichéenne, sans doute pour être plus
facilement assimilable par le public visé, et sur l’idée que l’homme est
bon, ou peut le devenir, s’il est prêt à se corriger et à s’engager sur la
voie du Bien et de la Vérité. Uma Lição da História26 illustre parfaitement
l’idée que la Vertu finit par l’emporter sur le Vice. Sous la forme d’une
allégorie, ce livre conçu pour les lectures et les prix scolaires est de tous
ceux d’Ana de Castro Osório le plus franchement moralisateur : une
enfant capricieuse, convaincue que la grande fortune de ses parents
peut tout remplacer, refuse d’apprendre et s’oppose à sa préceptrice
qui incarne, comme tous les maîtres de ces manuels, toutes les vertus.
Celle-ci lui raconte, alors, une édifiante histoire qui finit par la ramener
à de meilleurs sentiments, et dont le fil conducteur est axé sur les idées
de bien et de mal, de justice et d’injustice, de richesse et de pauvreté,
de pays de cocagne et de cités infernales.
Dans ces lieux où évoluent des personnages allégoriques tels que
l’Histoire (qui apparaît sous les traits d’une très sage et très vieille femme
qui enseigne), une princesse, fille du roi Préjugé et de la reine Routine,
est expulsée de la cour pour ses idées “ révolutionnaires ”, elle devient
paysanne, prend le nom d’ Intelligence, épouse un berger nommé
Travail. Naturellement, ils vivent heureux et ont beaucoup d’enfants à
qui ils donnent les noms de : Science, Art, Musique, Chant, Peinture,
Sculpture, Mécanique, Vapeur, Electricité, Industrie, Commerce,
Altruisme, Education, Economie, Instruction, Délicatesse, Justice,
Capital, Association… Ensemble, ils fuient le pays aux nombreux palais
et couvents, habité par Ignorance, Indolence, Intolérance, Envie…
pour fonder une société moderne qui a quelque chose en commun
avec les doux rêves républicains :
Em breve conhecidos e amados pelas suas empresas, em vez de odiados
foram amados, procurados e imitados. Onde houvesse qualquer coisa
a executar lá estavam os dois, seguidos dos inumeros filhos que iam
crescendo e espalhando por toda aquelle terra, ainda ha pouco pobre
e desconhecida, os beneficios imensos da sua invenção e labor. […]
comboios que a todo o vapor levavam de povo para povo a civilização e o
conforto […] vehiculos rapidos, funiculares, elevadores […] O telegrafo
e o telefóne cruzavam as suas linhas sobre as cabeças […] Os carros
electricos e os automoveis passavam rapidement por todas as estradas
largas e bem arborizadas. Emfim, por toda a parte, nas cidades como nos
campos, nos vales como nas serras, a vida rumorava e precipitava-se numa
ruidosa festa de alegria e bem estar… A Inteligencia […] encarregou
a Instrução de dispôr as suas coisas, de modo que não houvesse em
breve uma unica pessoa no país que não soubesse ler. […] procurar
professores e conferentes que explicassem ao povo as vantagens do saber.
26

Setúbal – Portugal : Livraria Editora Para as Crianças, 1909.
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Depois educou professores e professoras, de maneira que, sendo todos
instruidos e guiados pelo mesmo ideal, cada um tinha ao seu dispôr
os meios necessarios para se fazer compreender e estimar não só pelas
crianças como pelos adultos. Foi chamado o Capital para se poderem
construir as escolas, os museus, as bibliotecas, os ginasios, e tudo quanto
é necessario para a educação de um povo. Mas, como o Capital é o
filho mais esquivo do Trabalho, teve que chamar-se a Associação, que
sorridente acorreu, espalhando bençãos e risos. Graças a ella, cada terra
se tornou um fóco de instrução e labor. […] Assim nasceu a créche para
os pequeninos, cujas mães têem de empregar o seu tempo num trabalho
que garante á familia mais lucros e bem-estar. Veio logo o jardim de
infancia, onde os pequerruchos ao sairem da créche, encontram quem os
eduque brincando, para entrarem conscientemente nas aulas de leitura e
transitarem sem pavor para as escolas primarias e officiais.
A estas seguiram-se os ginasios, as universiades, aulas nôturnas, orfeons,
conferencias auxiliadas por animatografos. […] Um dia o Altruismo
conversou com a Delicadeza e a Justiça e concordaram em que os
velhos, coitados! Deviam ser infelizes, sentindo-se pesados aos filhos,
quando já não podiam trabalhar. E, juntos, resolveram a questão,
empregando-os em pequenos serviços ao alcance das suas forças, e
as familias pobres, encarregadas de os sustentar e vestir, recebiam um
tanto do governo da cidade, vila ou aldeia em que residiam. Deste
modo nem havia pedintes nem asilados, os dois horriveis polos da
pobreza. E o que se dava com os velhos repetia-se com as crianças
e com os doentes. […] todos, scientes dos seus deveres civicos e
orgulhosos do seu proprio brio, desejavam mostrar-se dignos filhos
da republica que em cada um delles individualmente confiava e com
elles contava como colectividade para tudo quanto fosse bom e justo.
Todos trabalhavam e se honravam de que os apontassem como o povo
modelo pelo qual todos se deveriam guiar. 	
(p. 67-76)

Ainsi, les bons maîtres font de loyaux serviteurs, et les serviteurs
honnêtes rendent les maîtres justes ; les bons parents et les bons maîtres
forment de bons enfants et les bons enfants bâtissent des familles
modèles et des patries propères; enfin, tous ensemble, érigent la société
idéale de la première République.
Fut-il vraiment ainsi ? À l’heure du bilan force est de conclure
que l’éducation fut, comme beaucoup d’autres projets, un vœu pieux
de la Première République accusée d’avoir entretenu le “ fétichisme
de l’ABC ”. En effet, malgré l’attention accordée à l’instruction
publique, malgré le nombre des théoriciens et des pédagogues, l’école
de la République est marquée par l’échec puisqu’entre 1911 et 1930
l’illétrisme n’a reculé que de 8,5%, le nombre d’analphabètes s’élevant
en 1911 à 70,3% de la population âgée de plus de sept ans, et à 61,8%
en 1930.

Maria Cristina Pais Simon
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Outre les raisons d’ordre économique, de politique interne, de
conjoncture internationale, parmi les motifs de cet échec figure le
manque d’adéquation entre les théories et la pratique. En effet, les
projets conçus par les pédagogues, les lois édictées par les politiques,
trop idéalistes peut-être, pêchaient par une appréciation du terrain
qui ne tenait pas compte de certaines réalités socio-économiques.
Comment ces livres présentant des situations et des cadres tellement
opposés à la réalité de leurs destinataires, qui souvent n’avaient pas
les moyens de les acquérir, pouvaient-ils les concerner ? Les riches
familles données en exemple par leur vertu et par leur humanitarisme
ne rappelaient-elles pas plutôt aux enfants les patrons qui, malgré leur
jeune âge, les employaient dans leurs usines, et ceux contre qui leurs
parents se battaient dans les très fréquentes grèves ouvrières ? Autant
d’incompatibilités confortent dans l’idée que l’école, fût-elle celle de la
République, n’est pas prévue pour “ des gens de basse souche ”, mais
plutôt pour les “ grands de la terre ”.
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À CONTRE-COURANT : DES INITIATIVES
THÉÂTRALES NOVATRICES EN AMONT
DES COURANTS RÉPUBLICAINS PORTUGAIS (1900-1910)

III.3.

a contra-corrente

: iniciativas teatrais inovadoras na vanguarda
das correntes republicanas portuguesas (1900-1910)
Graça Dos Santos

*

A seguir ao 5 de Outubro de 1910, diversas salas de espectáculos
lisboetas adaptaram a sua aparência à nova situação política : mudaram de nome,
introduziram algumas adaptações na programação ou atualizaram de forma
superficial o antigo repertório. Contudo, as novas correntes dos palcos europeus
já estavam presentes. Este estudo evoca certas realizações do “ Teatro Livre ”,
do “ Teatro da Natureza ”, ou do “ Teatro Moderno ” assim como os autores
que as promoveram : Manuel Laranjeira (Às feras) ou Ramada Curto (O
estigma), entre outros, demonstrando em que medida contribuíram para afirmar
um “ teatro moderno, elemento de uma necessária educação moral e social ”
(Araújo Pereira).
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Inovação teatral, Primeira República portuguesa,
teatro português

............................................................................

Le théâtre comme projet national
La destinée républicaine du début du XXe siècle portugais
s’accompagne d’emblèmes pérennes qui survivront au-delà des
différents pouvoirs, y compris à l’Etat nouveau dont le promoteur,
Salazar, abhorrait pourtant au plus haut point tout ce qui évoquait la
République parlementaire qui l’avait précédé. Si l’escudo a cédé la
place à l’euro à l’orée du XXIe siècle, le drapeau et l’hymne national
perdurent après avoir été instaurés en 1911. Baptisé “ A Portuguesa ”,
ce chant de ralliement, issu de la désapprobation populaire après
l’humiliant Ultimatum anglais, inscrit la Première République portugaise
dans le champ du théâtre qui nous intéresse tout particulièrement.
L’hymne, encore aujourd’hui entonné, est issu d’une pièce - As cores da
*

Université Paris Ouest Nanterre La Défense – Centre de recherches
interdisciplinaires sur le monde lusophone, France
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bandeira / Les couleurs du drapeau - écrite en 1891 par Henrique Lopes
de Mendonça, sur une musique de Alfredo Keil1 et dont la marche
finale deviendra le refrain repris par les lisboètes qui manifestaient
leur opposition à l’Angleterre qui empiétait sur les volontés coloniales
lusitaniennes, et dont seules les références à la Grande Bretagne
céderont la place à des cannons plus consensuels : on ne marche plus
aujourd’hui contre les “ Bretons ”, mais contre les “ cannons ”. Ces faits
semblent donner au théâtre une portée particulière en ces périodes de
métamorphose politique.
Évoquer une période théâtrale implique une mise en contexte
politique et sociale et incite à ne pas résumer l’histoire du théâtre
à celle de la littérature dramatique, mais à élargir la réflexion à la
vie de la scène et plus précisément à tout ce qui permet le passage
du mot écrit au mot dit, c’est-à-dire la transformation du texte en
spectacle avec toutes les étapes qui en constituent l’aboutissement :
la représentation réalisée par des êtres de chair face à une assemblée
convoquée pour l’occasion. Il ne s’agit pas non plus “ d’une somme
de techniques mais d’un regard théâtral lancé, en accord étroit avec
les nécessités ou les certitudes de la représentation, sur chacune de ces
techniques, interprétée moins comme une anecdote que comme un
projet ” (Corvin, 2008 : 678).
Au Portugal, la notion de projet associé au théâtre apparaît au
lendemain de la révolution libérale de 1820 et ne fut concrétisée
qu’en 1836. Le ministre Manuel da Silva Passos signe alors un arrêté
chargeant l’écrivain Almeida Garrett de proposer “ sem perda de tempo,
um plano para a fundação e a organização de um teatro nacional [...], o qual,
sendo uma escola de bom gosto, contribua para a civilização e aperfeiçoamento
moral da nação portuguesa ” 2.
L’édification du Teatro Nacional D. Maria II en 1846 est
accompagnée de la création du Conservatoire, double mouvement
complété par la volonté de lancer une véritable dramaturgie nationale
étrennée par Garrett lui-même qui introduit le drame romantique au
Portugal3. Cet élan politique qui concède au théâtre une place dans
1

2

3

Alfredo Keil (Lisboa 1850 – Hambourg 1907), compositeur, poète et peintre
portugais d’origine allemande; Henrique Lopes de Mendonça (Lisboa, 18361931) auteur de presque une centaine d’ouvrages littéraires allant du théâtre à
la poésie, du roman aux études historiques. Pour le théâtre, il a développé une
œuvre consacrée au drame historique en vers et au drame naturaliste.
Décret du 28 septembre 1836, Diário do Governo, 29 septembre 1836. Notre
traduction : “ de proposer un plan pour la fondation et l’organisation d’un
théâtre national […], lequel, en étant une école de bon goût, devra contribuer
à la civilisation et au perfectionnement moral de la nation portugaise ”.
Après avoir lancé un concours de pièces afin de renouveler le répertoire de la
dramaturgie nationale, Almeida Garrett décide de donner l’exemple en offrant
à la compagnie du Théâtre national normal un texte écrit pour l’occasion : Um
auto de Gil Vicente, considéré comme la première pierre du théâtre romantique
portugais.

Graça Dos Santos
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son rôle de formation des mentalités et l’affirme comme un outil
d’éducation du peuple n’est pas sans évoquer les idéaux de 1789 qui
n’arrivent au Portugal que plus tardivement. L’influence française
(tant dans l’esthétique que dans le répertoire) fut encore développée
par les tournées étrangères d’acteurs parisiens dont le public lisboète
était friand.
Le souhait d’un théâtre “ du peuple ”
Em Portugal nunca chegou a haver teatro ; o que se chama teatro
nacional, nunca ; [...] O teatro é um grande meio de civilização,
mas não prospera onde a não há. Não têm procura os seus produtos
enquanto o gosto não forma os hábitos e com eles a necessidade4.
(Garrett, 1991 : 28)

Ces propos d’Almeida Garrett font montre d’une conception du
théâtre comme celle d’un art dont on ne doit pas dissocier les trois
éléments fondamentaux : un espace approprié où recevoir des acteurs
dûment formés ; un répertoire national renouvelé ; un public dont on
doit élever le goût. Cet appel comme en forme de mission, sera, en
France, concrétisé par les pères du théâtre populaire et l’héritage sera
poursuivi au long du XXe siècle avec de noms devenus mythiques : de
Gémier à Vilar ou encore Vitez, pour n’en citer que quelques-uns. Du
côté portugais, l’appel est sans cesse réitéré sans qu’il semble qu’une
réponse à long terme soit trouvée par les initiateurs des mouvements.
Ainsi en 1925, alors que la République parlementaire allait céder le pas
à la dictature, dans un article où il appelle de ses vœux un Teatro do
povo / un Théâtre du peuple5, à l’image de celui lancé dans les Vosges
par le Français Maurice Pottecher, Jaime Cortesão déclare :
Além disso, sofre o teatro português das limitações que lhe impõem
os atrazos, incultura e pobreza do meio, e o do industrialismo das
emprezas e autores, que procura apenas lisongear as peores paixões
do público. Porque não se há de fundar em Portugal um núcleo de
homens de letras, jornalistas, autores e amigos da Arte dramática, que
4

5

“ Au Portugal, il n’y a jamais eu de théâtre ; ce que l’on nomme théâtre national, jamais. […] Le théâtre est un grand moyen de civilisation mais il ne peut
prospérer là où elle n’existe pas. Ses produits ne sont pas recherchés tant le
goût ne forme pas les habitudes et avec elles la nécessité ”, notre traduction,
comme toutes celles qui suivent.
Déçu par le théâtre parisien de son époque, Maurice Pottecher revient dans
ses Vosges natales en 1895 et crée le Théâtre du peuple, un théâtre voulu pour
tous et considérant que “ le peuple ” c’est tout le monde. C’est un projet de
théâtre populaire qui lance la notion de décentralisation. Aujourd’hui encore
les représentations d’été du Théâtre du peuple de Bussang sont vues par un
nombreux public.
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procure o seu desenvolvimento, favorecendo as obras dos novos de
autêntico valor e a criação dum teatro português livre e popular, que
seja um instrumento de larga cultura humana? […] Duma iniciativa
semelhante entre nós, poderia sair, além dum reportório próprio, um
teatro ao ar livre, grande centro de irradiação moral, sobre cuja fachada
de cena, nós increvêssemos, como Pottecher no teatro de Bussang, a
legenda : Pela Arte e para a Humanidade6.
(Cortesão, 1925 :IV)

Graça Dos Santos

qui souligne la phase des répétitions, mais ne nomme pas leur résultat
final, leur mise en scène). L’acteur Epiphanio (1813-1857), de son nom
complet, Epiphanio Aniceto Gonçalves, est considéré par Sousa Bastos
comme le premier ensaiador portugais de valeur.
Foi a primeira vez em Lisboa que nos cartazes se leu esta inovação
francesa da frase mise-en-scène. [...] Advertia-se disto como de um
facto novo : e era efectivamente um facto novo sem precedente na nossa
terra, porque os ensaiadores antigos nunca se deram ao incómodo de
atender à disposição de figuras, à colocação dos grupos, à gesticulação
dos actores. Não é fácil supor, quem hoje vê os teatros portugueses no
estado de regularidade a que o tempo e os esforços dos artistas têm
alcançado, como corriam dantes por cá as coisas teatrais! [...] O cenário
era uma traquinada tão ridícula e económica que, numa peça em que
a cena figurava um moinho ao fundo, o actor, que era muito mais
alto que a porta, trouxe ao entrar, o moinho em cima dos ombros!9
(Machado, 2002 : 63)

Lorsqu’en 1936, António Ferro dote l’Etat Nouveau d’un Teatro
do povo7, les vœux de Jaime Cortesão ne sont exaucés que par la
terminologie car en aucune manière la version portugaise du théâtre
de Bussang ne supporte la comparaison : elle n’est qu’un reflet dénaturé
du modèle d’origine et un des fleurons de la propagande salazariste.
De ensaiador à encenador
Remarquons que le “ noyau d’hommes de lettres, de journalistes,
d’auteurs et d’amis de l’Art dramatique ” auquel aspire Jaime Cortesão en
1925 ne nomme pas les metteurs en scène. Cette absence ne veut pas dire
que, comme au temps où Garret tâchait de donner ses lettres de noblesse
à la scène nationale, les acteurs étaient livrés à eux-mêmes, donnant au
public un spectacle désordonné et sans vue d’ensemble8. Le concept de
“ mise en scène ” (en français dans le texte ! Le terme n’était pas traduit,
ce qui indique bien l’importance du modèle français) était utilisé tout
d’abord en synonymie avec ensaiador (Bastos, 1908 : 167) (répétiteur : ce
6

7

8

“ D’ailleurs le théâtre portugais souffre des limitations qui lui sont imposées par
les retards, l’inculture et la pauvreté du milieu, e de l’industrialisme d’une partie
des entreprises et des auteurs, qui ne cherche qu’à flatter les pires passions du
public. Pourquoi ne pas fonder au Portugal un noyau d’hommes de lettres, de
journalistes, d’auteurs et d’amis de l’Art dramatique, qui recherche son développement, en favorisant des œuvres des nouveaux à la valeur authentique et la
création d’un théâtre portugais, libre et populaire, qui soit un instrument de large
culture humaine ? [...] Une telle initiative parmi nous [celle d’un Théâtre du
peuple], serait à l’origine d’un répertoire propre, d’un théâtre en plein air, d’un
grand centre de tradition morale, à la façade duquel nous inscririons comme
Pottecher sur le Théâtre de Bussang : Pour l’art et pour l’humanité ”.
Le Teatro do povo fut créé en 1936 par António Ferro qui dirigeait le SPN
(Secretariado de Propaganda Nacional) depuis 1933. La compagnie officielle
qui est dissoute en 1955 était une forme de décentralisation adaptée à la réalité
de l’Etat Nouveau : emmener la parole et les idées du régime jusque dans les
villages les plus reculés du pays. À partir de 1957, le TNP (Teatro Nacional Popular), dirigé par le comédien et metteur en scène Francisco Ribeiro reprend
les tournées estivales de son prédécesseur avec une compagnie et une troupe
cette fois vouée à la “ chose ” théâtrale et non à la propagande du régime.
Francisco Ribeiro est considéré comme le metteur en scène qui formera toute
une génération d’acteurs.
La presse de l’époque décrit des acteurs saouls et des scènes désorganisées qui
présentaient des spectacles, pâles copies de pièces françaises très mal traduites.
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À partir de 1893, la compagnie Rosas e Brazão va offrir au théâtre
portugais un nouveau concept de spectacle théâtral :avec une distribution
prestigieuse, réaliser des spectacles soignés et homogènes. On quitte une
conception de théâtre romantique où un grand rôle servait une star
qui éclipsait ceux qui lui donnaient la réplique. À cela s’ajoutaient des
décors renouvelés à chaque création, contrairement aux autres théâtres
qui ressortaient inlassablement les mêmes toiles de fond assorties de
quelques éléments scéniques, les mêmes costumes. C’est le début d’un
théâtre moderne, conçu en équipe et qui préfigure la naissance de la
mise en scène et la notion de troupe. Ce nouveau style de théâtre est très
inspiré du modèle français dont on allait jusqu’à acheter les versions de
spectacles à la Comédie française, à l’exemple de L’étrangère d’Alexandre
Dumas fils, qui marque les débuts de la Compagnie.
Le premier encenador, inspiré par Antoine
Luiz Francisco Rebello voit en Araújo Pereira (1871-1945) le premier
metteur en scène portugais : nommé non plus ensaiador mais encenador.
9

Ce fut la première fois qu’à Lisbonne, sur les affiches on a pu lire miseen-scène, cette innovation française. Les annonces spécifiaient toujours la
direction et la mise-en-scène d’Epiphanio. […] c’était un fait sans précédent
dans notre pays, car les “ ensaiadores ” anciens ne se sont jamais donné la
peine de se pencher sur la mise en place de figures, sur le placement de
groupes, sur la gestuelle des acteurs. On ne peut imaginer, en voyant les
théâtres portugais et la régularité qu’ils ont acquise […], l’état des choses
auparavant. […] Le décor était d’une insuffisance si ridicule, que dans une
pièce où devait figurer un moulin en fond de scène, l’acteur qui était plus
grand que la porte, a emporté en entrant le moulin sur ses épaules.
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Celui-ci fonde en 1902, avec l’acteur Luciano de Castro, le Teatro Livre,
version portugaise très inspirée du Théâtre-Libre d’André Antoine
(1858-1943), lui-même aujourd’hui considéré comme l’inventeur de
la mise en scène moderne. Employé du gaz, Antoine va lancer avec
un groupe de comédiens amateurs, à deux pas de la Place Blanche à
Paris, une des plus grandes aventures théâtrales de la modernité. Celui
dont il ne faut pas oublier qu’il fut aussi directeur des théâtres Antoine
et de l’Odéon, mais aussi critique dramatique, cinéaste et acteur et était
un émule des nouvelles théories de Zola sur la mise en scène, doit sa
notoriété à la façon dont il a défendu le théâtre naturaliste sur la petite
scène du Théâtre-Libre à partir de 1887. Le romancier comme le metteur
en scène considèrent que le décor doit occuper au théâtre la même place
que les descriptions dans un roman réaliste ou naturaliste. L’objectif est de
reproduire sur scène un milieu social précis et inciter l’acteur à jouer le
plus naturellement possible. (Corvin, 2008 : 87)
Dès 1885 le critique et romancier Júlio Lourenço Pinto, auteur
d’une Esthétique naturaliste, diffuse et défend les théories de Zola et
regrette le retard de leur application tant dans la dramaturgie que
sur les scènes portugaises. Malgré les tournées d’acteurs étrangers
(Rebello, 2007 : 189)10 dont quelques comédiens portugais plus osés
avaient suivi les pas en jouant des pièces de Zola (Thérèse Raquin,
1880 ; l’Assomoir, 1882) de Brieux (La robe rouge, 1898), d’Ibsen (Une
maison de poupée, 1899 ; Un ennemi du peuple et Le canard sauvage,
1890), les codes du romantisme demeurent perméables. Certains
intellectuels “ dont les âmes étaient ouvertes à toutes les aspirations
de révolte et au combat contre la routine ” ouvrent le chemin vers
de nouveaux horizons. Ainsi en 1902, la conférence d’Ernesto da
Silva (décédé à l’âge de 35 ans), auteur de plusieurs pièces, qui
revendiquait “ des cœurs qui protestent, des esprits qui se libèrent,
des consciences qui s’émancipent ” (Rebello, 2007 : 190)11. L’escale
d’Antoine et de sa troupe à Lisbonne, l’année suivante, alors qu’il
était en partance pour l’Amérique du Sud pour une tournée de 3
semaines, permet à un public trié sur le volet (le Roi et la Reine ont
assisté aux spectacles) de découvrir les pièces les plus renommées
du Théâtre-Libre parisien12 et dont Joaquim Madureira ( l’un des
critiques de l’époque les plus en vue) dit qu’ils “ ont tracé dans
la nuit ténébreuse du théâtre portugais des sillons fulgurants d’un
art aussi rude que beau ” (Rebello, 2007 : 191), bien que la presse
conservatrice fût moins dithyrambique.
10
11
12

Des acteurs tels que Novelli, Eleonora Duse, Réjane, Zacconi…
Les autres conférenciers étaient Teófilo Braga et Heliodoro Salgado.
L’enquête de Georges Henriot, La fille Elisa de Jean Ajalbert d’après le roman
d’Edmond de Goncourt, Boubouroche de Courteline, Au téléphone d’André de
Lorde et de Charles Foleÿ, La nouvelle idole de Curel, Blanchette de Brieux et
Poil de carotte de Jules Renard.
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Un Théâtre libre portugais
Le Teatro Livre, constitué en coopérative, trouve le 8 mars
1904 l’énergie de reprendre les “ Sillons ” et la lumière novateurs
sur la scène du Teatro do Príncipe Real d’habitude voué à un
répertoire constitué de mélodrames, de vaudevilles, d’opérettes
et de revues. Le programme de la première reprend une pièce du
Théâtre-Libre français A Moral deles traduction de Tante Léontine
(Maurice Boniface et Edouard Bodin) et un extrait du “ prologue
dramatique ” de Manuel Laranjeira (1877-1912), Amanhã. D’emblée
Joaquim Madureira (dont l’avis n’est pas corroboré par ses collègues
moins novateurs) estime que pour “ la première fois la voix de la
Justice et de la Vérité se faisait entendre sur les planches d’une scène
portugaise ” (Rebello, 2007 : 191). Et si son enchantement n’est
toujours pas unanime, un mois plus tard lors de la 2e représentation
qui présente Em Ruínas (œuvre posthume d’Ernesto da Silva qui
heurtait la pensée bourgeoise en abordant sur scène le thème de
l’avortement) et Le portefeuille, acte d’Octave Mirbeau créé un an
avant par Firmin Gémier au théâtre de La Renaissance, la critique
ne peut cependant que louer le jeu de l’acteur Luciano de Castro.
En juin 1905, ni celui-ci ni l’autre fondateur du Teatro Livre ne
seront présents lors de sa deuxième saison au Teatro do Ginásio ; ils
s’étaient éloignés de la coopérative pour fonder le Teatro Moderno
qu’ils voulaient totalement vouée aux jeunes auteurs portugais.
Du 16 juin au 31 juillet 1905, le Teatro Livre, désormais dirigé par
l’acteur António Pinheiro, présente un répertoire partagé entre des
pièces étrangères traduites par Adolfo Lima (Rebello, 1978 : 82)
et des pièces portugaises : Os que furam (Emídio Garcia), Missa
nova (Bento de Faria) et Às feras de Manuel Laranjeira. Il faudra
attendre juin 1908 pour revoir la troupe13 cette fois au Teatro Dona
Amélia, pour une saison qui sera la dernière, car le propos fondateur
“ rajeunir la scène portugaise en lui apportant une forte et nouvelle
sève, face à la déchéance du théâtre national ” (Rebello, 2007 : 190),
c‘était peu à peu étiolé.
De há muito tempo que em Lisboa se sentia a falta de uma companhia
dramática que diligenciasse representar peças educativas, sob o ponto
de vista moral e social , escritas por autores novos, portugueses […]
que por não serem consagrados nem conhecidos noutras salas de
espectáculos públicos não têm vistos aprediados os seus trabalhos [...].
Também se reconhecia de há muito a necessidade de transformar o
teatro cheio de ficelles, de preconceitos absurdos e de velhos prejuízos,
13

Et constituée des mêmes acteurs : Adelina Abranches, Maria Pia, João Gil,
Rafael Marques auxquels s’ajoutent Maria Falcão, Carlos de Oliveira et
Luciano de Castro.
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na verdadeira arte , isto é, no teatro moderno, como elemento de
educação moral e social que bem precisa se torna14.

Affirmaient ceux qui ont souhaité aller plus loin avec le Teatro
Moderno dont l’existence éphémère (une saison en juillet 1905 au
Teatro do Príncipe Real) ne doit cependant pas réduire les apports qu’il
partage avec le Teatro Livre surtout dans le domaine de la littérature
dramatique.
De jeunes auteurs révélés
En l’espace de 5 ans ces deux compagnies ont révélé 14
jeunes auteurs. Pour la plupart ces pièces combattaient la morale
conventionnelle et dénonçaient les injustices d’un ordre social
répressif : le célibat des prêtres, les inégalités sociales, la justice qui
favorisait l’élite et la bourgeoise. Certains de ces textes à thèse et dont
le langage ne dépassaient pas une rhétorique primaire ne pouvaient
dépasser l’époque et le contexte de leur écriture.
Parmi ces auteurs, Ramada Curto (1886-1961) dont O Estigma
est révélé par o Teatro Moderno et qui verra l’essentiel de son œuvre
produite et jouée durant les années 20 et 30, ce sera alors un théâtre
dont il dira lui-même que “ l’action se passe entre bourgeois, dans un
milieu bourgeois et qui étudie avec des procédés naturalistes les aspects
essentiels de la décomposition sociale ” (Rebello, 1978 : 87). L’exemple
de Manuel Laranjeira (1877-1912) est particulièrement emblématique
d’une génération à contre courant avec le goût ambiant et dont la
dramaturgie porte un message qui est également politique. Celui qui
est avant tout connu comme l’auteur de O pessimismo nacional, sorte
d’essai qui rassemble une série d’articles publiés entre 1907 et 1908 dans
le journal O Norte où il analyse et critique l’impossibilité des Portugais
à se projeter au futur et à se dynamiser au présent, était lié d’abord au
mouvement anarchiste puis a milité pour les idées républicaines. Sa
disparition prématurée (il s’est suicidé à l’âge de 35 ans) ne lui a pas
permis d’affirmer une production théâtrale très prometteuse, avec les
deux pièces déjà évoquées et Almas românticas qu’il n’acheva pas et
dont l’apport à la dramaturgie naturaliste nationale fut considérable.
Son œuvre très soutenue par Alberto de Serpa fut cependant éditée
tardivement et son théâtre ne fut rassemblé et publié qu’en 1985.
14

Voilà longtemps que l’on sentait à Lisbonne le manque d’une compagnie qui
joue des pièces éducatives, du point de vue moral et social, écrites par de nouveaux auteurs, portugais, […] qui parce qu’ils ne sont ni consacrés ni connus
dans d’autres théâtres ne voient pas leur travail apprécié […]. Depuis longtemps il est nécessaire de transformer le théâtre bourré de ficelles, de partis
pris absurdes et de vieux préjugés en un art véritable, c’est-à-dire en un théâtre
moderne en tant qu’élément d’éducation morale et sociale de plus en plus
nécessaire.
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Des idées républicaines
Selon Luiz Francisco Rebello le Teatro Livre a révélé un acteur
(Luciano de Castro) et un auteur (Manuel Laranjeira), le Teatro
Moderno a fait connaître un metteur en scène Araújo Pereira qui
s’affirmera encore avec son Teatro Juvénia à partir de 1926 avec lequel
il mettra en lumière le théâtre de Raúl Brandão. Óscar Lopes quant à
lui souligne la proximité entre les deux initiatives théâtrales (le Teatro
Livre et le Teatro Moderno) et le mouvement en faveur de l’avènement
de la République : ainsi Teófilo Braga fut celui qui a lancé le cycle de
conférences au cours desquelles Ernesto da Silva pose les bases du
Teatro Livre ; Ramada Curto fut l’un des organisateurs de la grève
universitaire de 1907. Pratiquement tous ceux ont participé à ces deux
théâtres ont été liés au mouvement qui à déposé la Monarchie, ou ont
professé des idées républicaines.
Cependant, le programme des théâtres et les spectacles salués par
le public et la critique dissimulaient l’engagement de ces “ faiseurs
de théâtre ” déjà précédemment modelés par les nouveaux courants
de la scène européenne. Au lendemain du 5 octobre 1910, plusieurs
salles de spectacles lisboètes commencent par effacer les vestiges de la
monarchie, en adoptant une appellation plus conforme à la nouvelle
situation politique ; le Teatro Nacional D. Maria II devient Teatro
Nacional Almeida Garrett, le Teatro D.Amélia devient Teatro República,
le Teatro do Príncipe Real devient Apolo, exemples parmi tant d’autres
de la volonté du théâtre portugais de porter en étendard la nouvelle
destinée républicaine du pays. Interrompue par les événements et les
inévitables perturbations qu’ils provoquèrent, la saison théâtrale reprit
son cours en introduisant quelques aménagements surtout visibles dans
les spectacles de revue, genre prédominant et particulièrement réactif
à la vie publique : on actualise le répertoire ancien en ajoutant des
tableaux au titres suggestifs : “ Gloire à la République ”, “ Apothéoses à
la République ” etc. Cela mis à part, la vie théâtrale nationale changea
peu un chemin tracé depuis le début du siècle et où comédies françaises
et opérettes allemandes disputent l’affiche à la “ Revista à Portuguesa ”.
Mais le projet novateur avait été lancé et sera reconduit
périodiquement avec des formes et les propos actualisés. En 1912,
année où disparaît Manuel Laranjeira, Bento Faria (auteur joué par
le Teatro Livre) évoque le théâtre moderne par opposition au théâtre
romantique : O dramaturgo moderno cumpre-lhe obrigar a reflectir, provocar a
discussão, da qual necessariamente há de nascer a luz que iluminará o caminho
que a humanidade tem de percorrer15 (Faria, 1912 : 37). Ce Teatro Livre,
ce “ Teatro de ideias ” n’était pas forcément celui dont le public était
15

“ Le dramaturge moderne à pour tâche de pousser à réfléchir, de provoquer la
discussion dont naîtra nécessairement la lumière qui illuminera le chemin que
l’humanité doit parcourir. ”
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le plus friand ; les propos de Jaime Cortesão nous le rappelaient en
1925, alors que le chemin des Portugais seraient, dès l’année suivante,
assombri par 48 ans de dictature.
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III.4.
L’IDÉE RÉPUBLICAINE CHEZ
LES “ INTELLECTUELS POPULAIRES ” BRÉSILIENS
À L’AUBE DE LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE
AU PORTUGAL : LE CAS DES MARINS BRÉSILIENS
DANS LES ANNÉES 19101
a ideia republicana para os “ intelectuais populares ” no brasil
nos priMeiros MoMentos da proclaMação da república
eM portugal : o caso dos Marinheiros nacionais (anos 1910)
Sílvia Capanema P. de Almeida

*

RÉSUMÉ :
O presente capítulo discute a circulação de ideias e de símbolos
republicanos no meio dos marinheiros nacionais na época da Proclamação da
República portuguesa e da revolta dos marujos brasileiros de novembro de 1910,
conhecida como “ A revolta da chibata ”. À partir de alguns exemplos e estudos
de caso, constata-se em que medida esses marinheiros subalternos se apropriaram
de valores do seu tempo, como suas viagens internacionais, e as trocas estabelecidas
com autoridades e militares de outros países tiveram um importante impacto na
construção das suas reivindicações e da sua própria visão da República.
MOTS-CLEFS : Brasil-Portugal, marinheiros, republicanismo no Brasil
............................................................................

La République au Brésil
L’instauration de la République au Brésil se trouve intimement
liée à l’idée de modernité. Une modernité avant tout imaginée et
désirée, mais qui comprend l’envie de certains secteurs de la société
brésilienne de partager les valeurs de la civilisation occidentale.
Dans ce cadre, la République de 1889 signifie, après l’indépendance
de 1822, un deuxième moment de rupture avec le passé colonial.
Il s’agit en outre d’un deuxième moment de refondation de l’État
*
1

Université de Paris 13-Nord, Villetaneuse, France
La notion d’intellectuel populaire est empruntée de la pensée d’Antônio Gramsci
et sous-entend l’idée de sujets d’action, la circulation de modèles et l’existence
d’’interfaces entre la culture populaire et la culture des élites.Voir Gramsci, 1972.
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permettant de nombreuses ruptures, mais aussi quelques continuités2.
Cette modernisation devait prendre en compte notamment deux
changements : l’abolition de l’esclavage et le renversement de la
Monarchie d’origine portugaise, qui isolait le Brésil du reste des
Républiques américaines et devenait un symbole de retard. Quoique
la monarchie constitutionnelle demeure le modèle politique de
référence en Europe, l’entrée du Brésil dans la nouvelle modernité
politique comprend la mise en place d’une République pensée à
la fois selon le modèle fédéraliste nord-américain et l’inspiration
théorique française.
L’historiographie traditionnelle explique la montée des idées
républicaines au Brésil à partir des années 1870 comme un processus
relevant de plusieurs facteurs, comme : l’insatisfaction générale suscitée
par le gouvernement du Vicomte de Ouro Preto, la crise économique3,
le problème de la succession de l’Empereur (dont la fille Isabel
était mariée au Comte d’Eu, un prince français qui n’inspirait pas
particulièrement confiance) et la question religieuse4.
Après l’abolition de l’esclavage par le décret du 13 mai 1888,
qui n’a pas prévu une politique d’indemnisations souhaitée par les
grands propriétaires terriens, eux aussi, vus comme les dernier point
de soutien de la Monarchie, ont commencé à douter de l’Empire
et à voir dans la République le moyen le plus efficace de résoudre
le problème du manque de main d’œuvre, grâce à l’immigration de
travailleurs européens et d’assurer plus d’autonomie aux provinces,
grâce à l’adoption du principe fédéraliste. (Costa, 1998)
Plus récemment, de nouvelles études, comme celles de Celso
Castro, mettent l’accent sur le rôle ou l’action des militaires,
particulièrement de l’Armée de terre, dans le changement de régime.
En particulier en ce qui concerne deux événements majeurs vécus
par l’Armée de terre : la Guerre du Paraguay (entre 1864-1870),
suite à laquelle les militaires ont pu renforcer leur esprit de corps,
mais se sentaient peu récompensés et reconnus par l’Empereur –
et la Question Militaire (1886-1887) – définie comme un conflit
découlant de la publication d’articles dans la presse afin de défendre
l’honneur et le rôle de l’Armée, ce qui conduit le gouvernement
impérial à “ interdire aux officiers de discuter de questions
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politiques ou militaires dans la presse sans l’autorisation du ministre
de la guerre5 ”.
Ces événements ont alimenté le mécontentement vis-à-vis de
l’Empire dans les rangs de l’Armée et le sentiment de marginalité
des militaires par rapport aux civils – en particulier par rapport aux
hommes politiques, fonctionnaires ou diplômés de droit6. Dans ce
cadre, c’est précisément la jeunesse militaire (mocidade militar), une
nouvelle génération sortie des écoles de guerre, qui endosse le projet
républicain : les autres officiers revendiquaient une meilleure prise en
considération de l’Armée par le pouvoir, sans pour autant souhaiter la
chute du régime.
L’instauration de la République est donc soudaine, quoique des
volontés de changement se soient manifestées bien avant 18897. Une
bonne partie des troupes qui ont participé au coup d’État n’était pas
même au courant du changement de régime (Castro, 2000). Quant
au peuple brésilien, il aurait contemplé le coup d’État dans un état
bestializado (c’est-à-dire littéralement hébété), selon les mots demeurés
célèbres du juriste et journaliste Aristides Lobo8 , repris par l’historien
José Murilo de Carvalho dans son ouvrage classique Os Bestializados :
o Rio de Janeiro e a República que não foi sur la révolte contre la loi du
vaccin obligatoire de 1904 (Carvalho, 1987). Ces paroles démontrent la
distance qui existait entre le projet républicain et les couches populaires
à cette époque9.
En l’absence d’un projet plus clair, la République, qui est rapidement
reprise par les gouvernements civils, suit une orientation plutôt libérale
dans les domaines politique et économique, marquant ainsi, de ce
point de vue, plus de continuités que de ruptures avec l’Empire. Les
groupes au pouvoir tentent d’être le plus proche possible du pouvoir,
afin d’assurer la stabilité politique du pays, notamment au moment
des successions présidentielles, et d’éloigner les couches populaires
de l’exercice du vote grâce à l’établissement d’alliances10. Cependant,
5
6
7

2
3
4

Pour une étude des dimensions politiques de la Première République brésilienne,
voir, Delgado et Ferreira (dir.), 2006,Viscardi, 2001.
La crise économique fut aggravée par le coût de la Guerre du Paraguay. La dette
brésilienne, qui s’élevait à trois millions de livres en 1871, atteint près de 20 millions de livres en 1889.
Dom Pedro II a décidé de punir des ecclésiastiques qui avaient, pour obéir aux
ordres de Pie IX, mis à l’écart des curés francs-maçons. L’Empereur était luimême proche de la franc-maçonnerie. L’Église était soumise à l’État. Cet épisode
a contribué à endommager l’image de D. Pedro II auprès de l’Église Catholique.
Voir Fausto, 2003.
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Cf : Castro, 2000, pour une discussion autour des modèles historiques attribués
à la “ question militaire ” et son rôle effectif dans la désestabilisation de l’Empire
brésilien, voir : Costa, 1996, p. 265-306.
Les civils détenteurs du pouvoir étaient surnommés les casacas (“ les vestes ”) par
les officiers de l’Armée de Terre.Voir Castro, 2000.
Voir Margarida de Souza Neves, “ Os cenários da República ”, in Delgado, 2006, p.
13-44. Le caractère innopiné de la proclamation de la République transparaît également dans le bal donné par la famille royale une semaine avant la concrétisation
de la mobilisation des militaires, le 9 novembre 1889, en l’honneur des officiers
chiliens du navire Almirante Cochrane.
Diário Popular, le 18-11-1889.
Cette lecture historiographique est aujourd’hui discutée. Ma perspective s’inscrit
dans la lignée des recherches récentes qui proposent de réinterpréter l’adhésion des
classes populaires à l’idée de République.Voir Mello, 2008.
Sur l’exercice du vote, voir Carvalho, 2005. Sur les systèmes d’alliances, voir :Viscardi, op. cit.
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en termes symboliques, la République ouvre toutefois de nouvelles
perspectives, en proclamant les valeurs de la modernité occidentale
telles la laïcité, l’égalité entre citoyens, la garantie des libertés et des
droits civils.
Néanmoins, la distance vis-à-vis du politique ne signifie pas que
les couches populaires n’avaient pas d’avis sur la République – positif
ou négatif. Ainsi, par exemple, plusieurs bataillons de soldats se sont
rebellés dans les nouveaux États de la République, pour montrer
leur attachement à l’Empereur et à la Monarchie, entre novembre et
décembre 1889. Composés en grande partie de noirs et de métis, ces
contingents ont prôné leur fidélité à la princesse Isabel, qui avait mis
fin à l’esclavage11. À l’inverse, on trouve aussi de nombreuses adhésions
au régime républicain après sa proclamation. Si la République n’était
pas le projet des couches populaires à l’origine, celles-ci ont pu se
l’approprier dans un second temps, utilisant notamment ses symboles.
La République au Portugal
en contact avec la Marine brésilienne
Au Portugal, l’historiographie démontre le rôle important joué par
la Marine dans le changement du régime. Ce rôle et cette adhésion
au projet républicain concerne les officiers, mais aussi et notamment
les marins subalternes, les sergents et les officiers inférieurs (Serrão;
Marques, 1991 : 698-699).
Au début du XXe siècle, les échanges entre le Portugal et le Brésil
par le biais de la Marine de guerre brésilienne étaient constants, en
raison des voyages en Europe. En 1910, le navire Bahia est rentré au
Brésil avec 70 Portugais qui cherchaient à immigrer dans ce pays (de
façon illégale, selon l’ambassadeur portugais au Brésil) et qui ont été
acceptés pour aider dans le travail à bord, malgré le fait qu’il y avait
parmi eux des mineurs et de possibles criminels12.
Mais la Marine brésilienne servait aussi à établir des rapports
diplomatiques. Ainsi, début octobre 1910, Hermes da Fonseca,
maréchal de l’Armée de Terre et qui était déjà élu président du Brésil,
arrive à Lisbonne à bord du moderne cuirassé São Paulo. Il était invité
du roi Manuel II et sa visite a fait la une des principaux périodiques
portugais, comme O Século, qui lui a dédié toute sa première page le
1er octobre, et O Mundo, le jour suivant. O Mundo était cependant un
quotidien républicain et la visite de Hermes da Fonseca était donc un
prétexte pour la propagande républicaine. Le 2 octobre, les pages de
11

12

Ces révoltes ponctuelles ont eu lieu à Desterro, Santa Catarina, Rio de Janeiro et
aux marges de la rivière Apa, dans le Mato Grosso. Voir Celso Castro, “ Revoltas
de soldados contra a República ”, in Castro, Izecksohn, Kraay (org.), 2004, p. 301313.
Selon le rapport de voyage de : Capitão de Fragata Carlos Pereira Lima, “ Relatório
de viagem, Correspondência ”, SDM, 2 de julho de 1910.
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O Mundo disaient : “ Vive le Président Hermes ! Vive le Brésil ! Vive
la République ! ”. Le lendemain, le républicain Miguel Bombarda est
assassiné, événement qui a accéléré l’avènement de la République au
Portugal13.
Le 3 octobre, à 17h, le roi portugais est reçu à bord du São Paulo,
invité du président Hermes et du commandant Pereira e Sousa. Ils
trinquent avec du whisky et le Roi Manuel fait une visite du navire
et assiste à une séance de gymnastique des marins, suivie du classique
salut militaires et des 21 tirs de canon. Au soir, ils dînent ensemble au
Palacio de Belém, quand le roi Manuel reçoit un message le mettant en
garde contre le début des protestations à Lisbonne (Love, 2010).
À 1h du matin du 04 octobre, la révolte éclate dans la ville,
notamment dans trois vaisseaux de la Marine de Guerre Portugaise :
l’Adamastor, le São Rafael, qui bombardent la résidence du Roi, et le
Dom Carlos, dont l’équipage se rebelle tuant le commandant du navire
qui était resté fidèle au roi14.
Le matin, c’était la fin d’une des plus anciennes monarchies d’Europe.
Comme les républicains brésiliens au moment de la destitution de leur
Empereur, les républicains portugais ont, eux aussi, 21 ans plus tard,
chanté la Marseillaise. (Love, 2010)
Le changement de gouvernement laisse Hermes da Fonseca dans
une situation délicate, puisqu’il avait été invité par le Roi Manuel.
Cependant, le 6 octobre, selon les conseils du président Peçanha et du
ministre des affaires étrangères Rio Branco, il salue le nouveau président
provisoire au Portugal, Teófilo Braga, à bord du cuirassé São Paulo15.
Quant au vaisseau portugais Adamastor, il part au Brésil 6 semaines plus
tard, pour l’investiture du président Hermes, le 15 octobre 1910. Ce
bâtiment est aussi témoin d’un autre événement impliquant la Marine
brésilienne, la révolte des matelots brésiliens de novembre 1910.
Les marins brésiliens et l’idée républicaine
Quelques jours plus tard, la nuit du 22 novembre 1910, c’est le
président Hermes da Fonseca, se trouvant dans une réception au Club
da Tijuca, qui est surpris par une importante mutinerie de marins à
Rio de Janeiro.Tout d’abord, on a crû qu’il s’agissait d’un mouvement
politique visant à destituer le nouveau gouvernement. Toutefois,
13

14
15

Sur la réception par la presse portugaise de l’arrivée de Hermes da Fonseca au
Portugal en octobre 1910, voir Joseph Love, “ Aspectos internacionais da revolta
da chibata ”, communication présentée lors du colloque international Revolta da
Chibata -100 anos : história e historiografia, organisé par Tânia Bessone, Silvia Capanema et Marco Morel à l’Université de l’État de Rio de Janeiro, les 09 et l0 septembre 2010.
Selon O Século, 5/10/10, p.1; O Mundo, 5/10/10, p. 2; A Luta, 5/10/10, p. 1-2, in
Love, 2010.
A Luta, 4-10-10, p.1 et 7-10-10, p.1, in Love, 2010.
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suite aux premiers messages de radiogramme envoyés par les marins,
on apprend qu’il s’agissait en effet d’une mutinerie pour réclamer,
avant tout, la fin des châtiments corporels, notamment de l’usage du
fouet, toujours appliqués dans la Marine brésilienne. (Almeida, 2009 ;
Morel, 2009)
En effet, la veille de ce mouvement, un matelot avait subi devant
l’ensemble de l’équipage, un châtiment de plus de 200 coups de fouet,
ce qui a déclenché la révolte, organisée durant des mois et qui a compté
sur la participation d’environ 2300 marins subalternes, en majorité
Noirs, Métis et originaires du Nordeste, sous le commandement du
marin première classe João Cândido, surnommé par la presse “ l’amiral
noir ”16. Les rebelles ont pris le commandement des 4 principaux
bâtiments brésiliens, les puissants cuirassés Minas Gerais et São Paulo,
récemment acquis en Angleterre, et les croiseurs Bahia et Deodoro ; tous
ces bâtiments faisaient partie du projet de renouvellement de la flotte
navale de la République brésilienne.
Cette révolte dure environ 6 jours et les rebelles obtiennent à la fin
la garantie de l’amnistie et de l’abolition des peines corporelles, ainsi
que le remplacement des officiers non appréciés, mais ils sont surpris,
quelques jours plus tard, par un décret permettant le licenciement des
individus “ nuisibles à la vie à bord ”.
Une nouvelle révolte éclate début décembre 1910 chez les soldats
navals, qui est violemment réprimée et plusieurs marins et fusiliers
navals sont arrêtés, parmi lesquels beaucoup trouvent la mort et d’autres
sont déportés, aux côtés de plus de 200 soldats de l’Armée de terre,
des mendiants et des prostitués, vers l’Amazonie brésilienne, dans une
mesure considéré comme de “ nettoyage ” de la ville de Rio prise en
collaboration entre les autorités policières et militaires.
Dans ce cadre de violences et de répressions, les demandes des
marins de la révolte de novembre 1910 nous donnent quelques pistes
pour comprendre les idées que circulaient dans ce milieu corporatif
et populaire.
Plusieurs éléments de l’organisation de ces marins et se
trouvant dans leurs discours nous indiquent la combinaison des
valeurs militaires et de la culture maritime : mémoire d’autres
révoltes, rapport avec les supérieurs; des revendications proches des
demandes des travailleurs et ouvriers à leur époque : réduction des
journées de travail, formation pour les matelots subalternes; mais
également des références républicaines : une constante réaffirmation

des termes liés à la citoyenneté et à la République. (Almeida, 2009)
Malgré la proximité des dates et la présence des navires brésiliens
lors de la proclamation de la République au Portugal, nous ne pouvons
pas, faute d’évidences rencontrées dans les documents, établir avec
certitude un rapport entre les deux mouvements. Mais quelques
pistes existent. Tout d’abord, la révolte des marins brésiliens, connue
par l’historiographie comme “ revolta da chibata ” ou “ révolte du
fouet ”, en raison de sa revendication principale17, a été influencée par
des expériences extérieures. En Angleterre, au début de 1910, quand
ils étaient envoyés pour garnir les nouveaux bâtiments construits sur
place, les marins avaient pris connaissance de la narration d’autres
révoltes, de la condition de leurs camarades locaux et probablement
des revendications des ouvriers de l’époque. Le ministre de Marine
Marques de Leão écrit à ce sujet dans son rapport de 1911, cherchant à
expliquer les motivations profondes des rebelles de 1910 que les marins :

16

17

Une analyse des fiches d’identification de la Marine datées de 1908 nous indique
que les marins étaient identifiés comme étant 56,4% de couleur “ parda ” (métis),
20% de couleur blanche, 11,6% de couleur noire, 10,4% de couleur matte (morena)
et 1,6% inscrivaient dans d’autres catégories. En ce qui concerne leurs origines
géographiques, le même fichier nous indique que la plupart des marins (65,6 %)
venait des régions du Nord ou Nordeste du Brésil.Voir Almeida, 2009, p. 178-190.

[ …] Envoyés en Europe pour garnir les unités en état de fabrication,
ils subirent sur place les influences les plus nocives des centres
anarchisants, des idées subversives d’un libéralisme mal compris18.

À un autre niveau de mémoire, les enfants d’Adalberto Ferreira
Ribas, marin qui fut l’un des leaders au soulèvement de 1910 à bord
du Bahia19, nous ont raconté que leur père se souvenait que, pour
la garnison de ce navire, c’était l’expérience d’un voyage dans les
pays voisins de l’Amérique du Sud qui avait provoqué l’indignation
qui avait déclenché à la révolte. Ainsi, c’est au cours de ce voyage,
que à Valparaíso :
[…] un marin a été puni. La punition consistait en des coups de
fouet sur le pont du navire devant tout l’équipage formé en ligne.
Et, à chaque coup de fouet, l’équipage des autres navires huait. Les
châtiments corporels n’existaient que dans la Marine brésilienne et
nulle part ailleurs20.

Ce témoignage nous fournit un nouvel élément pour comprendre
leur sentiment d’indignation : la formation d’une conscience à partir
de ce double regard construit à l’étranger, le regard de soi sur les Autres
et le regard des Autres sur soi.
Quant aux mots utilisés par les marins, sur une photographie

18
19
20

Cette dénomination est due au titre de l’ouvrage de Morel, 2009, publié pour la
première fois en 1958.
Relatório do Ministro da Marinha, 1911, p. 23.
“ Memórias de João Cândido : o marinheiro ”, Gazeta de Notícias, 07-01-1913.
Témoignage de Marcos Valério Ferreira Ribas, , in Almeida, 2009, p. 535-542,
notre traduction.
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publiée dans la revue O Malho le 3 décembre 1910, dans un cliché
pris de la garnison rebelle du Bahia, on peut apercevoir Francisco
Dias Martins, que la légende, “ commandant de ce navire pendant la
révolte ” permet d’identifier, il arbore une banderole avec l’insigne
“ Ordre et Liberté ”21.
Cette appropriation du slogan républicain, qui apparaît aussi dans
une serviette brodée par João Cândido durant son séjour à la prison
de la Marine après janvier 191122, n’est qu’une autre façon d’exprimer
leur demande de citoyenneté, dans leur conception d’être “ marins,
citoyens brésiliens et républicains ”, comme ils se présentent dans leur
manifeste.
Dans ce même manifeste, d’autres termes indiquant leur notion de
citoyenneté sont cités, comme “ peuple ”,“ patrie ” et en ce sens, l’ordre
exprimait cette conscience des valeurs républicaines brésiliennes,
née du courant positiviste et important pour l’organisation militaire
(Almeida, 2009).
L’ordre militaire n’était pas étranger aux marins. Ils l’avaient
connu depuis l’école d’apprentis et, lors de l’organisation de leur
mouvement, ils reproduisaient cet ordre. Les rebelles ont choisi donc
des officiers parmi eux pour occuper les postes de commandement,
ont communiqué avec les autorités comme c’était l’habitude dans la
Marine, ont déplacé les navires selon des plans préétablis et ont respecté
les saluts militaires comme ils avaient habitude de le faire. Ils inversaient
cet ordre dans la mesure où ils prenaient la place des officiers, mais ne
mettaient pas en question la hiérarchie elle-même23.
Quant à la notion de liberté, elle nous indique un autre niveau
d’appréhension de la dimension de citoyen. En opposition à la notion
d’esclave, un autre mot d’ailleurs utilisé dans leurs discours, les marins
demandaient la liberté, c’est-à-dire, la liberté de posséder leurs corps,
d’être respectés en tant qu’individus et travailleurs (voire militaires). Il
s’agit d’un des premiers sens de la citoyenneté : le droit d’être respecté
en tant que personne, au-delà des préjugés24.
21

22
23

24

La revue Careta publie le même jour cette photographie, indiquant qu’elle avait été
prise le 26 décembre 1910, le jour de l’amnistie. Les marins étaient donc tranquilles
et fiers de leur mouvement.
Ces serviettes ont été découvertes par l’historien José Murilo de Carvalho. Voir
Carvalho, 1998, p. 15-33.
Nous renvoyons ici à l’analyse de Victor W. Turner, selon qui : “ Les rituels d’inversion de statut concilient ces deux points de vue. En élevant ceux qui sont en bas
et en abaissant ceux qui sont en haut, ils réaffirment le principe de hiérarchie. En
amenant ceux qui sont en bas à imiter (souvent jusqu’à la caricature) le comportement de ceux qui sont en haut, et en restreignant les initiatives des orgueilleux,
ils soulignent le caractère raisonnable du comportement quotidien, inscrit dans la
culture, qui règle les relations entre ceux qui appartiennent aux différentes conditions sociales. ” (Turner, 1990 : 170).
José Murilo de Carvalho étudie les différents niveaux de la citoyenneté au Brésil
et démontre comment l’acquisition de droits civils, politiques et sociaux a été
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Les châtiments corporels perdaient donc leur légitimité – tout
comme les autres mauvais traitements – car les officiers n’avaient pas
le droit de battre des hommes libres, citoyens, militaires au service
de la patrie. Dans une des proclamations des rebelles à l’attention du
ministre de ma Marine, les marins explicitent cette idée de citoyenneté
et de liberté : ” Nous vous demandons de supprimer le châtiment du
fouet et les autres punitions barbares au nom de notre droit à la liberté
pour que la Marine soit une Armada de citoyens et non une propriété
d’esclaves ne recevant de leurs maîtres que le droit d’être fouettés ”
(Morel, 2009 : p. 90).
Les appropriations des symboles républicains
Deux trajectoires des leaders du mouvement nous permettent à la
fois de mieux comprendre et de nuancer cette appropriation des valeurs
républicaines et des symboles. Nous avons ainsi d’abord l’histoire du
marin première classe Adalberto Ferreira Ribas cité ci-dessus.
Son extrait d’acte de mariage indique qu’il était né le 23 avril 1891
à Monte Alegre dans l’ État de Bahia25. Il avait donc 19 ans à l’époque
de la révolte. Selon ses deux enfants, leur grand-père, Valério Ribas
avait fait la Guerre du Paraguay. Il était monarchiste. Après l’abolition
de l’esclavage et l’arrivée de la République, il avait tout perdu, dont sa
propriété qui donne origine à la ville de Cafezal et son étude de notaire,
selon la mémoire de la famille, “ pour les esclaves et les républicains ”.
Mais Adalberto Ribas n’a pas connu son père, décédé un peu avant
sa naissance. Comme sa mère n’avait pas les moyens de l’élever, il a été
éduqué par deux prêtes catholiques, un Français et un Italien.Toujours
selon le témoignage de ses enfants, Ribas est entré de façon volontaire
dans une école d’apprentis marins de Salvador âgé entre 12 ou 14 ans,
car il ne voulait pas continuer au séminaire et devenir prêtre, comme
il était prévu pour lui26.
Sur la Marine de son époque, Adalberto Ribas racontait aussi à ses
enfants que la plupart des marins ne savaient ni lire ni écrire27. Quant à

25
26
27

œuvre d’un long processus qui était très souvent mal accompli chez les Brésiliens
(Carvalho, 2005). Cependant, la citoyenneté réclamée par les marins, à notre avis,
ne correspond pas forcément à ces sphères de droit, mais à une notion encore plus
essentielle liée à la recherche de la reconnaissance et du respect en tant qu’individus libres. (Mattos, 2004).
Archive privée de la famille Ribas, Extrait de l’acte de mariage de Adalberto Ferreira Ribas et Laudelina Motta, 15-12-1921.
Entretien de Marcos Valério Ferreira Ribas et Adaléia Ribas Barbosa (Almeida,
2009).
Toutefois, quant à la maîtrise de la lecture et de l’écriture, notre étude a démontré l’existence d’autres particularités chez les marins nationaux. Le grand nombre
de messages envoyés, quelques lettres échangées, ainsi que d’autres documents et
témoignages, nous indiquent que, même si la plupart d’entre eux révèlent une
écriture mal maîtrisée, l’existence de ces éléments nous permet de penser que les
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lui, il était non seulement lettré mais il parlait aussi très bien le français et
il s’adressait en français à l’un des officiers. Après la révolte des marins, il
revient à son autre profession principale, il redevient enseignant. C’est
la profession qui figure sur son extrait de mariage. Il trouve refuge dans
le sud du Brésil, où il devient professeur de portugais, dans le village de
Brusky une colonie d’immigrants allemands.
Il était un grand admirateur de la culture française. D’ailleurs
ses enfants racontent que leur père s’était disputé contre des colons
allemands, pendant la Première Guerre. C’est à cause de sa francophilie,
qu’il s’est disputé avec des habitants locaux lorsqu’ils chantaient la
Marseillaise. Adalberto Ribas leur reprochait de “ la chanter trop mal ”.
En effet, selon ses enfants, l’ex-marin Ribas apprenait à tous ses élèves
à chanter la Marseillaise et à réciter des poèmes de Victor Hugo en
français.
Ils se souviennent aussi que leur perroquet savait dire quelques
mots en français et qu’un ami marchand libanais venait prendre le
café chez eux Ilha do Governador, afin de pouvoir parler français
avec leur père.
Un autre genre de trajectoire est celle du marin João Cândido.
Originaire du Rio Grande do Sul, il était plus âgé que la plupart de
ses camarades au moment de la révolte de 1910, il avait 30 ans et il est
resté 16 ans dans la Marine. Son livret matricule, atteste de nombreux
voyages internationaux et registre une série de punitions pour mauvais
comportement, tout comme plusieurs éloges pour sa remarquable
conduite. Quelques promotions y figurent également.
João Cândido fut l’un des seuls survivants parmi les marins arrêtés
en décembre 1910. Il reste enfermé encore à la prison militaire jusqu’au
jugement en 1912, quand il est libéré et renvoyé de la Marine. À sa
sortie de la prison, en 1912, le chroniquer populaire João do Rio publie
ses mémoires dans la Gazeta de Notícias entre le 31 de décembre 1912
et le 12 janvier 1913 (“ Memórias de João Cândido, o marinheiro ”).
Le texte est bien rédigé et est proche du genre “ récit de voyage ”,
pratiqué par les officiers de la Marine notamment. Quelques éléments
nous mènent à croire que les mémoires auraient pu être modifiées par le
chroniqueur João do Rio ou un autre éditeur du journal.Toutefois, en
spécial concernant son contenu, plusieurs évidences nous confirment
que seul un marin ayant participé activement aux événements aurait
pu connaître les informations de ce texte. Donc les mémoires sont
vraisemblablement celles de João Cândido, même si modifiées
par quelqu’un d’autre.
Dans la Marine, il avait aussi demandé à se réengager deux fois.
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Ces réengagements nous permettent de penser qu’il avait choisi de
façon volontaire de continuer dans la Marine. Dans ses “ Mémoires ”,
João Cândido affirme qu’il “ avait l’espoir d’un jour être fier de porter
l’uniforme de la Marine, que le Brésil serait vainqueur et que l’avenir
de l’Armada serait plein de gloires. ” (Gazeta de Notícias, 31-12-1912)
Dans d’autres passages, il parle du plaisir qu’il avait à visiter d’autres
pays à une époque où les voyages étaient rares. Ainsi, dans un passage
qui apporte d’éléments nouveaux sur la francophile des Brésiliens, il
raconte :
Je devais traverser la France, de Toulon à Calais. [...] J’ai vu d’un
coup d’œil la belle et valorisée terre de la France, si aimée de tous
les Brésiliens. Au cours de ma traversée rapide, j’ai senti un très grand
plaisir, un énorme bonheur. Qu’elle est délicieuse la France, avec son
charme inégal, sa civilisation et son histoire remplie de héros !
(Gazeta de Notícias, 02-01-1913).

Cet amour de la France et de Paris était bien dans l’air du temps,
son témoignage laisse ainsi à penser que la francophilie n’était pas
uniquement une affaire d’élite28.
João Cândido servait dans le cuirassé Minas Gerais et contrairement à
l’équipage du São Paulo, il n’était pas au Portugal lors de la Proclamation
de la République, il raconte cependant dans ses “ Mémoires ” qu’ils
avaient établi des contacts avec la famille royale portugaise en novembre
1909. Selon lui, la sympathie des marins allaient plutôt à la couronne
portugaise :
Les Portugais nous ont reçus avec beaucoup de bonheur et de cordialité.
Lisbonne a été toujours un lieu très accueillant pour nos matelots. La
famille royale faisait les plus grands efforts pour fêter et honorer le Brésil
dans les terres portugaises. Les rois et les princes venaient toujours à
bord quand nous y allions. La reine D. Amélia, la souveraine majeure,
dont nous admirions les vertus, était une amie sincère et enthousiaste
des marins brésiliens. Une fois dans le (navire) Benjamin, elle est restée
longtemps à nous regarder danser la maxixe. Sa majesté, très heureuse,
nous a applaudie et nous a fait des compliments. Elle cherchait à nous
faire entendre que c’était un grand plaisir de rester un petit moment
dans ce bateau de notre patrie.
(Gazeta de Notícias, 03-01-1913).

Pour conclure, si nous ne pouvons établir avec certitude
l’impact direct de tous ces échanges sur le soulèvement des marins
28

marins, du moins certains, étaient capables de lire, voire d’écrire. Ce rapport aux
lettres, comme l’a démontré Roger Chartier, pouvait connaître différents niveaux
entre l’analphabétisme complet et la bonne maîtrise de la lecture et de l’écriture.
(Chartier, 2003 : 81-118).
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Un colloque organisé en 2010 dans le cadre de l’Année de la France au Brésil a
repris la périodisation de cette présence française au Brésil, imaginaire ou réelle, et
cette double relation des Brésiliens avec la culture française (entre la francophilie
et la francophobie) : “ Imagens da França no Brasil : do modelo à caricatura ”, Casa
de Rui Barbosa, Rio de Janeiro : septembre 2009.
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brésiliens, force est de constater que ceux-ci étaient en contact avec
différentes nations et qu’ils circulaient entre plusieurs mondes comme
représentants officiels de la patrie brésilienne. Ils avaient une vision
complexe des idées de leur époque et les appropriaient à leur façon,
mélangeant parfois des éléments qui indiquent une sympathie pour les
symboles monarchiques et républicains, ainsi que pour l’ordre politique
et militaire, et des éléments de revendication pour de meilleures
conditions dans le monde où ils vivaient.
L’étude des cas ici présentés nous permet de penser que le
modèle de “ povo bestializado ” (peuple abruti) ne permet pas de
décrire les couches populaires brésiliennes comme apolitiques et
n’ayant pas sa propre appropriation de la notion de République.
Ainsi, les notions de “ République ” et de “ citoyen ” suscitèrent
des appropriations multiples. Le peuple, s’il a assisté bestializado à la
proclamation de la République, il a su revendiquer plus tard une place
dans ce nouveau régime, notamment à travers les demandes répétées
de citoyenneté.
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III.5.

Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do
governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles, deles
só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula.
O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o
que significava.
Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada.
Era um fenômeno digno de ver-se.
O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o
enleio dos espíritos.
Pude ver a sangue-frio tudo aquilo1.

A REPÚBLICA INVENTADA NAS IMAGENS
DAS CHARGES E DA LITERATURA BRASILEIRA
l’invention de la république brésilienne

dans les portraits-charge et la littérature brésilienne

Sílvia Maria Azevedo

*

La proclamation de la République au Brésil inspira les
caricaturistes cariocas. Les charges publiées dans la Revista Ilustrada (1876-1898),
d’Angelo Agostini configurèrent l’univers visuel du passage de l’Empire à la
République. Dans le domaine littéraire, Machado de Assis s’imposa comme
l’auteur majeur des premières années de la République par la finesse de son roman
psychologique et par la fine analyse ironique de la réalité sociale dans des romans
comme Dom Casmurro (1900) ou Esaú e Jacó (1904). Parallèlement, malgré
le déclin d’une certaine littérature naturaliste, un auteur Coelho Neto, est resté très
populaire jusqu’à la publication de Fogo Fátuo (1929) où il décrit le déclin de
l’Empire. La construction d’un imaginaire républicain brésilien est, d’une certaine
façon, le résultat des rapports entre vie littéraire et vie politique durant le processus
d’implantation et de consolidation de la République au Brésil.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Charge, Coelho Neto, Machado de Assis, Revista Ilustrada
............................................................................

Uma República à francesa
Ficou famosa a carta de Aristides Lobo, propagandista da República
brasileira, publicada na seção “ Cartas do Rio ”, no Diário Popular, em
18 de novembro de 1889, na qual externava o seu descontentamento
quanta à maneira pela qual o novo regime fora proclamado :
Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte : 15 de
novembro, primeiro ano de República; mas não posso infelizmente
fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento
da grande era.
Em todo caso, o que está feito, pode ser muito, se os homens que vão
tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero
amor à liberdade.
*
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Sobre essa versão da população espantada, ou antes, bestializada,
Ana Luíza Martins (2001) tomou o cuidado de desmistificar um
entendimento falacioso a que essa carta poderia levar. O que deixou a
população estupefata não foi a proclamação em si,pois que já era esperada
por todos. A surpresa estava no modo como as coisas ocorreram, com
o apoio de representantes conservadores do exército, e pacificamente,
ao contrário, por exemplo, do que calculava o republicano Silva
Jardim, que esperava uma tomada à Bastilha. Na verdade, um grupo de
abolicionistas e republicanos reunidos na Câmara Municipal do Rio
de Janeiro, entre eles José do Patrocínio, adiantou-se e proclamou a
república antes dos chefes militares.
De qualquer forma, as mais importantes revistas com ilustrações do
Rio de Janeiro, a exemplo da Revista Ilustrada (1876-1898), de Ângelo
Agostini, estiveram empenhadas em colaborar na implantação do
“ imaginário popular republicano ”, (Carvalho, 1987 : 10), - imagens,
alegorias, símbolos, mitos -, de modo a conferir legitimidade ao novo
regime político. Nesse sentido, os principais símbolos utilizados pelos
republicanos brasileiros foram inspirados na vasta produção simbólica
da Revolução Francesa, a exemplo da alegoria feminina da República,
fartamente reproduzida pela Revista Ilustrada, como forma de se opor
simbolicamente à representação da Monarquia através da figura
masculina do Rei. Além disso, na doutrina positivista, cuja vertente
ortodoxa, representada por Benjamin Constant, teve importante
participação no episódio da República, a humanidade era representada
por uma figura feminina. Como se sabe, o rosto de Clotilde de
Vaux, paixão platônica de Auguste Comte, em sua fase religiosa, foi
imortalizado por de Décio Villares, no quadro Estandarte da humanidade,
de 1890. (Carvalho, 1987 : 84)
Antes mesmo da proclamação apareceram representações femininas
em várias revistas fluminenses de caricaturas, a história do republicanismo
no Brasil sendo captada pela óptica do humor. (Lopes, 2008) A charge
de Henrique Fleiuss – “ Duas comadres ” -, publicada em Semana
1

http ://historia-ifbaiano.blogspot.com/2010_02_01_archive.html, consultado em
14 de março de 2010.
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Ilustrada, em 4 de fevereiro de 1872, era expressão do tom de desapreço
pela causa republicana, na associação entre República e liberais radicais
(no caso, o jornal Reforma). Ângelo Agostini também faz uso da alegoria
feminina da República, na charge de 12 de outubro de 1872, publicada
em O Mosquito, para satirizar não a campanha republicana, mas Quintino
Bocaiúva que, em 1872, assumiu sozinho o jornal A República que, de
órgão do partido, tornou-se propriedade particular. Por fim, em 6 de
dezembro de 1872, A Vida Fluminense, satiriza na HQ “ História de uma
cocotte ”, de Cândido de Faria, os republicanos que comemoravam o
segundo ano da fundação do partido e do seu jornal.
O ambiente de irreverência com que a alegoria feminina da
República esteve associada nesses periódicos, dá lugar à perspectiva
séria e bem comportada como representada na Revista Ilustrada, a
exemplo da charge de Ângelo Agostini, de 9 de junho de 1888, associada
à Abolição, em que o gesto da figura feminina de afastar, um bando
de ex-donos de escravos, faz-se acompanhar da legenda : “ – Não vos
aproximeis de mim! Vossas mãos ainda tintas de sangue dos escravos,
manchariam as minhas vestes! Retirai-vos, eu não vos quero... ”. Já na
charge de 19 de abril de 1890, a República-mulher vai patrocinar o
culto de Tiradentes, o sacrifício do inconfidente sendo aproximado do
martírio de Cristo, e reforçado pela legenda :“ 21 de abril. A República
Brasileira depõe coroas palmas e saudades à memória de José Joaquim
da Silva Xavier, o mártir da Inconfidência Mineira ”.
Quando da campanha de Canudos, a imagem da República é
igualmente acionada, assumindo sua feição guerreira original, em
lugar da simbologia de protetora da paz, conforme imagem da capa do
periódico, de março de 1897, que se faz acompanhar da legenda : “ A
República contempla o heroísmo dos seus defensores, na jornada de 4,
nos sertões da Bahia, em luta homérica contra os inimigos na Pátria e
oferece-lhes uma coroa de louros ”.
No dia seguinte à proclamação, a alegoria da República vai
aparecer no número de 16 de novembro de 1889, agora desenhada
por Pereira Neto. Inspirada no modelo de Atena, a imagem feminina,
vestida à romana, está segurando a espada e o escudo. A seus pés,
de joelhos, Afonso Celso, em versão caricata, segura uma almofada,
sobre a qual repousa a coroa imperial, meio inclinada. Ao fundo, o
marechal Deodoro, a cavalo, aparece na pose imortalizada pelo quadro
de Henrique Bernardelli. Completa o desenho a resenha : “ Glória à
Pátria! Honra aos Heróis do dia 15 de novembro de 1889. Homenagem
da Revista Ilustrada ”.
A charge de 11 de dezembro de 1889 comemora o congraçamento
das repúblicas latino-americanas, a República Brasileira e a República
Argentina figurando como irmãs que, “ após um longo período
de desconfianças ”, “ selam o pacto de uma franca e imperturbável
amizade ”. As figuras femininas, jovens guerreiras de mesma estatura,

Sílvia Maria Azevedo

415

sorriso discreto, mas triunfante nos lábios, aparecem segurando com
uma mão as respectivas bandeiras e com a outra selam o pacto de
amizade, sob o patrocínio de um barrete frígio, simbolizando o povo,
espetado num pedaço de pau.
Não bastava, porém, que a República brasileira fosse recebida no
seio da América Latina republicana, mais importante, talvez, fosse ser
reconhecida pela República Francesa, conforme charge de 21 de junho
de 1890, na sugestão de leitura da legenda : “ A República Francesa.
Reconhecimento da república Brasileira. Afinal abraçaram-se. Não
houve enredos, intrigas, que prevalecessem contra o espírito das duas
irmãs. Muito bem! ” Enquanto a legenda destaca a fraternidade entre as
duas repúblicas, a se sobrepor às divisões político-partidárias, o desenho
estabelece uma relação de idade entre as irmãs : a francesa, já moça
feita, abraça a adolescente brasileira, que olha embevecida para outra.
Ao fundo, a alegoria de um sol radiante, sobre o qual está inscrita a data
comemorativa – 14 de junho -, festeja a promulgação da constituição
da República brasileira. Por isso, a charge de 28 de junho de 1890,
a figura feminina que não foge ao estereótipo da representação da
República, mas aqui simbolizando a Pátria, recebe das mãos do governo
republicano, nas figuras do presidente eleito, marechal Deodoro
da Fonseca, e de Rui Barbosa, ministro da Fazenda, a Constituição
brasileira, representada por um grosso livro.
O último baile da Monarquia
- De onde venho? Venho de uma exploração. Imaginem vocês que
me atafulhei em todos os belchiores e algibebes da rua da Carioca e
não consegui encontrar uma casaca. Estão todas alugadas para hoje. O
Vieira é o que vocês vêm - um cevado a engordar escandalosamente.
Até parece que o monstro enxudia-se de propósito para não emprestar
a roupa a ninguém. E todas a lindas criaturas que conheço vão logo á
Ilha Fiscal, Já pensei em fardar-me de oficial do exercito ou da Guarda
Nacional.Tenho dois amigos – um, capitão de cavalaria; outro, coronel
da briose. O diabo é que não sei fazer continência. E dizer-se que, por
alguns metros de panno, perco uma occasião excellente de falar a uma
senhora honestíssima que está doida por mim.
(Neto, 1929 : 218)

Assim se lastimava Paulo Neiva, personagem central de Fogo-fátuo
(1929), roman à clef no qual Coelho Neto dramatiza a experiência da
boêmia carioca do fim do século XIX, empenhada em reconstruir no
Rio de Janeiro as condições políticas da Paris de 1840, como também
aquelas relativas ao período da Revolução Francesa. (Nunes & Mendes,
2008 : 82) O envolvimento de Neiva com a causa republicana não o
impede, como se viu, de correr os alfaiates da rua da Carioca, abordar
amigos e conhecidos “ implorando uma casaca ” para ir ao baile da Ilha
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Fiscal, festa que simboliza o apagar das luzes da monarquia, realizada
em 9 de novembro de 1889, seis dias antes que as forças republicanas
instaurassem no país a nova ordem.
O grande baile, como se sabe, foi oferecido pelo então presidente
do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, aos oficiais do
cruzador chileno Almirante Cochrane, que no dia 11 de outubro chegara
ao porto, com 300 tripulantes a bordo, em escala de boa vizinhança.
Mesmo envolta em luto, posto que a 19 de outubro morrera o rei de
Portugal, D. Luís, sobrinho de D. Pedro II, a corte decidiu manter o
baile, que serviria para rebater a disseminação das ideias republicanas
com um acontecimento inesquecível, e reafirmar a solidez do Império.
A festa foi marcada para as 8h30, mas desde cedo a cidade estava
agitada, a rua do Ouvidor imersa numa azáfama que se estendia até o
cais, conforme relata o narrador-cronista de Fogo-fátuo :
A cidade vibrava em aforçurado borborinho. O movimento na
rua do Ouvidor começara cedo. Eram os alfaiates, as costureiras, os
sapateiros, os armarinhos e perfumistas expedindo encomendas; eram
os cabelleireiros em azáfama; eram caixeiros e negros de ganho com
embrulhos e pacotes. A chapellaria Watson regorgitava de políticos.
Do Paschoal sahiam caixas sobre caixas, latas enormes, taboleiros
espalhando aroma adocicado de pudins e de folheados e massas de
pastelaria, num desfile pantagruelico de victualhas e bebidas. E não
se fallava senão do baile – nas casas, nos bondes, nas ruas, em volta
dos kiosques, nos engraxates, desde os mais remotos subúrbios até
o cães onde se ajuntavam para embarque as comedorias, pilhas de
balões venezianos, camadas de escudos allegoricos, feixes de mastros
sarapintados e, espanejando o mar espumarado, bufando, apitando,
num atravancamento de alborôços, por entre gritos dos tripolantes,
que apinhavam croques, lanchas que chegavam ou partiam para
carregar ou já abarrotadas. Além da festa, que alvoroçava a cidade, era
sabbado, um lindo sabbado de sol, dia elegante, e os que não iam ver
a cidade, ouvir os commentarios, informar-se do que seria essa festa,
como jamais houvera nem mesmo depois da guerra, á chegada das
tropas do Paraguay.
(Neto, 1929 : 218-219)

Uma vez que Neiva não arranja casaca para ir ao baile da Ilha Fiscal,
ele e os amigos, Anselmo e Pardal, têm que se contentar em ver a festa
de longe, pelo lado de fora. Os três dirigem-se até o cais Pharoux para
“ dar uma vista d’olhos áquilo ”, pois enquanto jornalistas, precisavam
“ ver a pachuchada ” para falarem “ com conhecimento de causa ”, nas
palavras de Pardal. O espetáculo de luzes e cores, imortalizado pela tela
de Francisco Aurélio Figueiredo (1856-1916), “ A ilusão do terceiro
reinado ” (1905), é também recriado pelo narrador-pintor do romance,
cujo olhar focaliza, primeiramente, os encouraçados atracados na
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baía de Guanabara, a despejar fachos de luz sobre o mar, a Ilha Fiscal
“ incendiada ” por potentes holofotes, o ir e vir de barcas, lanchas e
botes, a conduzir os convidados :
Ao chegarem ao caes deteve-os em êxtase o espectaculo maravilhoso
da Ilha Fiscal toda incendiada, cercada dos couraçados Almirante
Cochrane, chileno; Riachuelo, Aquidaban e outros navios de guerra
delineados e luminárias, desde a ponta dos mastros, até a linha de
fluctuação, varrendo o espaço e o mar a projecções de holophotes ou
focalisando os mesmos sobre a Ilha que, por sua vez, com apparelhos
idênticos, installados nas torres, alumiava tudo em volta, ora em
barragem, ora por elevação revelando os nomes de Nichteroy dentro
de uma neblina tênue.
Barcas Ferry, lanchas, falúas, botes iam e vinham orlados de lanternas
venezianas e fieiras de luzes que reflectiam nas águas em piscas e
tremulinas. Era um sulfucar de fogaréus, um lagartear incessante de
luminárias e, apezar da distância, na serenidade tépida do ar, chagavam
sons festivos de musicas e uma zoeira continua como quebrança do mar.
(Neto, 1929 : 223)

Em seguida, a atenção do narrador se volta para a movimentação em
terra, as bandas de música, o chegar de tílburis e landaus, conduzindo
toilettes, fardões e casacas condecoradas :
Na ponte das barcas, armada em bosque illuminado e lanternas
chinesas e tigelinhas, uma banda de Polícia, em grande gala, estrondava
fandangos carnavalescos e lundus dengosos. E a turba, engrossada a
mais e mais, murmurejava. Por vezes rompiam cantorias, estalavam
gargalhadas, arreliavam-se disputas. Chegavam carros : landaus,
coupés, victorias, traquitanas archaicas, almanjarras desconjuntadas,
tilburys e despejavam toilettes de Corte, fardões de gala, casacas muito
condecoradas. Ferviam os comentários maldizentes, grandes nomes
corriam de boca em boca.
(Neto, 1929 : 223)

Por fim, chega o Imperador, presença anunciada por clarins e
batedores, a avançar sobre a multidão de curiosos, que reponde com
protestos :
Clangores de clarins annunciaram S. S. M. M. Houve um refluxo
na multidão comprimida, protestos, gritos. Policiaes empurravam o
povo abrindo passagem para a berlinda, precedida dos batedores que,
propositadamente, faziam os ginetes caracollar.
(Neto, 1929 : 224)

Enquanto os boêmios e o narrador de Fogo-fátuo não conseguem
ir ao baile da Ilha Fiscal, um republicano a serviço da Revista Ilustrada,

418

A REPÚBLICA INVENTADA NAS IMAGENS
DAS CHARGES E DA LITERATURA BRASILEIRA

sob o pseudônimo de S. Marcial, parece ter conseguido se infiltrar
na festa e, dias depois, publicava suas impressões no periódico, com
destaque para as gozações e o ridículo, por conta do grande número de
convidados, espremidos nos salões e dos despojos encontrados na ilha
no dia seguinte ao baile :
Esteve de tirar o chapéu o baile do dia 9, offerecido pelos contribuintes,
em nome do presidente do conselho, ao ministro do Chile e à
officialidade do encouraçado Almirante Cochrane.
O golpe de vista que offerecia a pittoresca ilha – outr’ora dos Ratos,
- era offuscante, não havia duvida.Todo o esplendor e todo o élan que
de pode conseguir com o dinheiro lá estava. Infelizmente, porém, o
edifício compõe-se de saletas e tratando-se de um baile, não havia um
único salão, digno de tal nome.
Para conseguir o espaço necessário às danças, o senhor Hasselmann,
guarda-mor da alfândega, teve de suar, não só o topete, mas também os
colarinhos, de tal modo que este perdeu toda a compostura, e tomou
o aspecto de uma simples tripa enrolada no pescoço.
As conversações, em geral, versavam sobre o custo da festa. Havia
cálculos para 300 contos e outros para 200.
Só o bufete consta que andou por uma pellega de 50 contos. Apre! [...]
Retirados os convidados parecia que a Ilha Fiscal tinha sido teatro de
alguma batalha : havia inúmeros despojos. Um colega nosso dá, d’elles,
a seguinte lista : 17 travesseiros, 6 almofadinhas, 8 raminhos de corpete,
13 lenços de seda, 9 de linho, 15 de cambraia, 9 dragonas, 3 colletes de
senhora, 17 ligas, 8 claques, 16 chapéus de cabeça e grande quantidade
de algodão de rama.

Mas a opinião geral era que nunca se saberia quanto custava essa
festa. (Revista Ilustrada, 16 de novembro de 1889 : 3)
À mesma hora em que a Monarquia dançava nos salões da Ilha
Fiscal, a República reunia-se no Clube Militar, sob a presidência do
tenente-coronel Benjamin Constant, a conspirar contra o Império, que
caiu dias depois do baile, sem que a realeza se desse conta do que estava
acontecendo. Tomado de surpresa, ante o desfile das tropas militares
pelas ruas da cidade, Neiva procura informar-se entre os freqüentadores
do Paschoal :
– Mas que é isso? Que história é essa de República?
– É o que é, meu caro, afirmou um rapazola cheio d’empáfia. Está feita.
Havia de ser e veiu.
[...]
– Qual! Desdenhou atordoadamente o Neiva, incrédulo. República...!
Pois que haviam de proclamar a Republica, mudar a fórma de
governo á revelia da imprensa e logo numa sexta-feira, e sem o meu
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conhecimento?! Então a reportagem não vale mais nada neste paiz?
Não! Não é possível! Aqui há coisa!
(Neto, 1929 : 230)

De fato, a “ coisa ” é que a República fora proclamada, meio de
supetão, naquela sexta-feira, 15 de novembro, dia em que o Brasil
dormiu imperial e acordou republicano, o povo alheio à mudança de
governo (e os jornalistas pegos de surpresa), o que deixa Neiva revoltado,
sobretudo quando evoca o 14 de julho na França, comparando-o à
cena política local, no diálogo com o amigo Anselmo :
– O que mais me revolta em tudo isso é a indifferença do povo. O que
se dirá de nós em Paris?
– Ora... Paris... E o 14 de Julho?
– O 14 de Julho...?! No 14 de Julho houve sangue ás ribeiradas,
guilhotina, o diabo! O embarque do imperador para o exílio é um
episódio que nos degrada. Nem uma voz de protesto! Nem uma
victima para sacrificar-se pelo misero velho, um cadáver que ficasse
estendido á margem da Historia, amortalhado na bandeira do Império.
Um povo que assim se porta com a tradição procederá com a mesma
impassibilidade se, por sua desgraça, tropas estrangeiras desembarcarem
em qualquer ponto do território. Quem não tem apego ao passado
não póde pensar com amor no futuro.
(Neto, 1929 : 236)

De Terpsícore e tabuletas
“ Nenhuma dessas coisas preocupava Natividade ”, vai dizer o
narrador de Esaú e Jacó (1904), em alusão ao descaso da personagem
do romance de Machado de Assis quanto ao futuro político da pátria,
enquanto D. Cláudia, sua amiga, procurava convencer o marido,
conservador até o último fio de cabelo, a se alinhar aos liberais, então
no poder, com o argumento de que Batista estivera com aqueles,
“ como a gente está num baile, onde não é preciso ter as mesmas ideias
para dançar a mesma quadrilha ” 2. (Assis, 1985, I : 1004)
Ao contrário do grupo de boêmios de Fogo-fátuo que não conseguiu
ir ao baile da Ilha Fiscal, as personagens de Esaú e Jacó, Natividade,
Santos e Pedro – a gente Santos -, D. Cláudia, Batista e Flora – “ a gente
Batista ” -, também o conselheiro Aires, todas foram ao último baile da
Monarquia, que ironicamente figura no romance machadiano com o
título “ Terpsícore ”, a deusa da dança da mitologia grega a simbolizar
o esvaziamento do sentido político e histórico do evento, com ênfase
nas exterioridades.
Enquanto no romance de Coelho Neto o leitor tem uma visão
do baile à distância, do lado de fora, em Esaú e Jacó, nem do lado de
dentro, nem do lado de fora, posto que o romance machadiano, embora
2

Nas próximas citações ao romance Esaú e Jacó, serão citadas apenas as páginas.
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recupere acontecimentos que cercam a queda da Monarquia e a ascensão
da República, é muito mais do que uma “ crônica de costumes ”
(Pereira, 1991 : 178), na crítica de Eugênio Gomes (1985, III : 1099).
John Gledson, por sua vez, defende a seguinte opinião :
[...] a própria superficialidade da abordagem (que não pode ser negada
e, às vezes, desce ao nível da ópera cômica) é, em si, em grande medida,
um fenômeno histórico, o produto do período (aproximadamente,
1871-1894) no qual se situa o romance. E isto não apenas no sentido
de que todos os romances ou obras de arte são condicionados por seu
meio, mas no sentido muito mais específico de que Machado viu sua
própria sociedade desnorteada, sofrendo de uma falta de objetivos já
presente, em embrião, em períodos anteriores, mas agora atingindo um
nível que se aproxima à total desintegração.
(1986 : 169-170)

Ao alheamento do povo quanto à mudança de regime, na
representação de Fogo-fátuo, correspondem os motivos fúteis e
particulares de as personagens de Esaú e Jacó irem ao baile da Ilha Fiscal :
Natividade, não porque ainda dançasse, mas para ver dançar os outros,
pois que tinha “ a opinião de que a dança é um prazer dos olhos ”
(p.1006; também D. Cláudia não tinha a menor ideia de dançar, embora
o baile, para ela, fosse “ uma festa liberal, que podia abrir ao marido as
portas de alguma presidência ” (p.1006-1007); já Batista contava lá ir,
“ mas não se acharia a gosto ”, conjectura o narrador, já que podiam
traduzir “ esse ato por meia conversão ” (p.1.007); Santos é que “ não
precisava de ideias para dançar ” (p.1.007), e nem sequer dançaria, antes
ocupado com os negócios, que pegaram por ele, já na mocidade, “ e
o meteram naquela outra contradança, em que nem sempre se volta
ao mesmo lugar ou nunca se sai dele ”(p.1.007); o conselheiro Aires
dançaria, “ a despeito dos anos ” (p.1.007), e também Pedro, o filho
monarquista de Natividade; quanto a Flora, arredia e esquisitona, ainda
assim “ passou bem a noite ”, pelas razões apresentadas pelo narrador :
A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra,
a cidade defronte com os seus lampiões de gás, embaixo e em cima, na
praia e nos outeiros, eis aí aspectos novos que a encantaram durante
aquelas horas rápidas.
(1008-1009)

O significado simbólico do capítulo XLVIII,“ Terpsícore ” - alegoria
que recupera o fato histórico – o baile da Ilha Fiscal – em termos de
abstração, despindo-o das contingências políticas e sociais, encontra
correspondência no plano das personagens, nas considerações de John
Gledson :
Essas pessoas banais são mesmo destituídas de maior conseqüência,
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as insípidas criaturas da condenação que Aires lhes dirige no capítulo
12? Ou trata-se de figuras de significação histórica, personificações do
Brasil, do Império ou da República? Ambas as coisas, sem dúvida, e aí
está um motivo da desorientação do leitor. O que essas personagens
são e o que simbolizam não podem ser combinados com tanta
segurança quanto o permite uma convenção realista habitual. Aqui,
parece útil aplicar a frase do capítulo 13, segundo a qual o leitor deve
(usando a epígrafe) ‘completar as pessoas da narração com as ideias que
elas deixarem’. Em outras palavras, os personagens têm um significado
especificamente simbólico, independente de sua natureza como pessoas.
(1986 : 187)

Seis dias depois do baile, é o conselheiro Aires, na “ Manhã de
15 ”, título do capítulo LX de Esaú e Jacó, quem colhe as primeiras
informações no Passeio Público a respeito da mudança de governo, não
com o interesse investigativo do jornalista Neiva, antes para espairecer,
“ revivendo homens e coisas ” (1025), depois de uma noite mal
dormida. Sentado num banco, Aires notou que as poucas pessoas que
estavam no Passeio, não se comportavam “ como de costume ”, nem
liam as gazetas, nem cochilavam “ a vigília de uma noite sem cama ”.
Em pé, falavam entre si, fiapos da conversa chegando aos ouvidos do
diplomata aposentado :
“ Ouviu umas palavras soltas, Deodoro, batalhões, campo, ministério
etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham acaso para ele, a ver se lhe
espertavam a curiosidade, e se obtinham mais uma orelha às notícias.
Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe, e as pessoas não eram
conhecidas ” (1025).
Ao descritivismo de Fogo-fátuo, à plasticidade de cenário e
personagens, enquanto procedimento retórico com vistas à apreensão
objetiva e imparcial do fato histórico, vem se opor a dúvida, a
ambigüidade, elementos estruturais de Esaú e Jacó, que se insinuam
já na advertência do romance, na qual Aires é apresentado ao mesmo
tempo como personagem e autor da narrativa, ou então, segundo a
tese de Petraglia, como um narrador que se desdobra em seu duplo :
Aires-personagem e Aires-narrador (2007 : 88).
Já suspeitando de alguma coisa, Aires saiu do Passeio Público
e dirigiu-se para o Largo da Carioca. Lá também o clima era de
incerteza : “ Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas,
vultos que arrepiavam caminho, mas nenhuma notícia clara nem
completa ” (1025).
Na Rua do Ouvidor as suspeitas do conselheiro se confirmaram :
“ soube que os militares tinham feito a revolução, ouviu descrições da
marcha e das pessoas ”, mas as notícias eram ainda desencontradas. De
volta ao Largo da Carioca, tomou um tílburi a caminho do Catete, e
sem que Aires tivesse perguntado nada, o cocheiro lhe contou tudo :
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“ Falou de uma revolução, de dois ministros mortos, um fugido, os
demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo
a serra ” (1025).
Se as notícias fragmentadas da instauração da República, por um
lado, dão verossimilhança quanto à incerteza, ao desconhecimento da
população sobre a mudança de governo, por outro, decorrem também
do olho e do ouvido que captam os acontecimentos : o conselheiro
Aires, diplomata aposentado, alheio quanto aos rumos da política
brasileira (Gledson, 1986 : p.176), e cético em relação à instalação
da República no Brasil. Basta lembrar que de volta do passeio, Aires
vai ler uma página de Xenofonte, com a certeza de que as notícias
desencontradas que ouvira referiam-se tão-somente a mais uma troca
de ministério. Do ponto de vista do leitor, a notícia fragmentada,
intermediada por versões de terceiros – procedimento que vem ao
encontro da ambigüidade estrutural de Esaú e Jacó – implica que aquele
não tem certeza quanto ao terreno em que está pisando, sabe tanto
quanto as personagens, e fica entre a ignorância e a desorientação
(Gledson, 1986 : 188).
Ao episódio do baile da Ilha Fiscal vem somar-se, entre outras, a
cena da tabuleta de Custódio, ambos expressão do esvaziamento da
substância histórica da mudança de regime. Como se pode lembrar,
o confeiteiro Custódio mandara pintar nova tabuleta para o seu
estabelecimento comercial, quando na manhã do dia 15 de novembro
é surpreendido pela notícia de que fora instaurado novo governo no
Brasil. Em meio ao espanto, Custódio esqueceu-se da tabuleta, e quando
se lembrou dela escreveu às pressas um bilhete ao pintor : “ Pare no
D. ” (1027). Acontece que o aviso chegara quando a tabuleta já estava
pronta, o nome do antigo sendo mantido : “ Confeitaria do Império ”.
Na interpretação de John Gledson :

da confeitaria e o conselheiro, que em vão sugere novos nomes, que o
outro sempre encontra motivo para descartar, é permeado de humor
e ironia. Primeiramente veio a sugestão de chamá-la “ Confeitaria da
República ”, mas Custódio lembrou que,“ se daqui a um ou dois meses,
houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e perco
outra vez o dinheiro ” (1029). Na sequência, Aires propôs-lhe “ um
meio-termo, um título que iria com ambas as hipóteses ” – “ Confeitaria
do Governo ” – com o argumento de que tanto servia para um regime
como para o outro, sem chegar a convencer o aflito confeiteiro.
Depois, Aires teve duas outras ideias : a primeira era de manter
a tabuleta pintada como estava, acrescentado à direita, por baixo
do título : “ Fundada em 1860 ”. Ante a indecisão de Custódio, o
conselheiro apresentou a segunda : “ Deixe estar a palavra império e
acrescente-lhe embaixo, ao centro, estas duas, que não precisam ser
graúdas : das leis ”. (1029-1030) Para o confeiteiro, entretanto, ambas
as sugestões sofriam do mesmo defeito. A segunda porque, “ sendo as
letras de baixo menores, podiam não ser lidas tão depressa e claramente
como as de cima, e estas é que me meteriam pelos olhos ao que
passasse ”. (1030) Quanto à primeira ideia, “ bem considerada, tinha o
mesmo mal, e ainda este outro : pareceria que o confeiteiro, marcando
a data da fundação, fazia timbre em ser antigo. Quem sabe se não era
pior que nada ” (1030)?
Na tentativa de encontrar uma solução para os problemas de
Custódio, Aires considerou outro título, o nome da rua, “ Confeitaria
do Catete ”, mas o amigo lembrou que lá já havia outra confeitaria
com o mesmo nome. Como última tentativa, o conselheiro disse-lhe
então que era o caso de manter o seu próprio nome – “ Confeitaria do
Custódio ” – a defesa do novo título abrindo espaço para o cruzamento
entre o discurso indireto e o discurso indireto livre :

No momento crucial da mudança de regime, somos afastados não
apenas dos acontecimentos dramáticos de 15 de novembro de 1889,
mas até mesmo dos próprios personagens simbólicos, para ver as
coisas através de olhar ‘inocente’ do dono de uma confeitaria. Claro
que é uma reductio ad absurdum, a redução final, talvez, dos princípios
das coisas, no caso da tabuleta. Até mesmo a espécie de loja – uma
confeitaria – indica a superficialidade da mudança : é simplesmente
um lugar onde são enfeitadas e se tornam atraentes ao olhar. Cada
regime, pelo que parece, é um produto artificial, com pouca ligação
substantiva com a realidade que pretende representar. (1986 : 173-174).

Muita gente certamente não lhe conhecia a casa por outra designação.
Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política
ou figuração histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a atenção
dos dois regimes, e conseguintemente que pusesse em perigo os
seus pastéis de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos
empregados. Por que é que não adotava esse alvitre? Gastava alguma
coisa com a troca de uma palavra por outra, Custódio em vez de
Império, mas as revoluções trazem sempre despesas.
(1030)

A cena do capítulo LXII, “ Pare no D. ”, tem continuidade no
seguinte, “ Tabuleta nova ”, na qual o confeiteiro procura ajuda do
conselheiro Aires para sir da enrascada, pois que teme que lhe venham
quebrar as vidraças, se mantiver o antigo novo. O diálogo entre o dono

Nem desta vez, o conselheiro conseguiu convencer o indeciso
Custódio, que, agradecido, se despede, dizendo que talvez fosse o caso
de “ esperar um ou dois dias, a ver em que param as modas ” (1030).
Se o episódio da tabuleta é expressão do apequenamento das
conseqüências da mudança de regime, os temores de Custódio são
infundados, antes refletem o clima de instabilidade política e social,
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vivido pela população carioca nos primeiros anos da proclamação da
República. Captados em ponto pequeno, e em contraste com as grandes
falências (como vai ocorrer durante os anos de 1890-1891), os reveses
da mudança de regime ganham expressão no diálogo entre Custódio
e o conselheiro Aires, quando se dá o confronto entre dois mundos do
ponto de vista psicológico e social, a aflição do primeiro opondo-se
à bonomia e indiferença do segundo. Enquanto o confeiteiro deve
arcar com os “ custos ” da mudança de regime, na forma da troca de
tabuletas, figuras como Aires, Santos e Nóbrega não apenas passarão
ilesos ante os efeitos da República, mas acabarão por se enriquecer,
graças ao desastre do Encilhamento, como foi o caso do marido de
Natividade e do frustrado pretendente à mão de Flora.
Nem por isso se pode dizer que Machado de Assis seja favorável à
Monarquia e contrário à República, pois que a ironia que perpassa Esaú
e Jacó, e que vem ao encontro da ambigüidade do enredo e do ponto de
vista narrativo do romance, não permite depreender posicionamentos
ideológicos definidos e fechados por parte do autor.
Assim, enquanto em Fogo-fátuo é encenada a dissolução do grupo
boêmio e a crise de identidade do grupo ao ver as causas pelas quais
lutaram (a República e a Abolição) tomarem rumos próprios (Nunes
& Mendes, 2008 : 89), em Esaú e Jacó, o tom melancólico dá lugar ao
ceticismo, de coloração irônica, e Machado de Assis, ao contrário de
Coelho Neto, parece criar um enredo central no qual ele só acredita
pela metade. (Gledson, 1986 : 181).
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III.6.

NO DIÁLOGO ENTRE (E COM)
OS INTÉRPRETES DO BRASIL :
A FIGURA DO PAI COLONIZADOR1

un possible dialogue entre (et avec) les interprètes du brésil
l’image du père colonisateur

:

Maria Stella Martins Bresciani

*

Ce chapitre exhume le dialogue entre (et avec) les intellectuels
brésiliens qui, dans la première moitié do XXe siècle, cherchaient à interpréter
leur pays. Le centre du débat se situe entre les convergences et les divergences dans
la pensée de Francisco de Oliveira Vianna. Pris, la plupart du temps, pour un
penseur conservateur et autoritaire et un propagateur des théories racistes, Oliveira
Vianna fut également l’auteur de la législation sociale et du travail de l’Estado
Novo. Il entretint un débat intense avec des intellectuels contemporains tels Paulo
Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre et Caio Prado Júnior. Ces trois
derniers sont considérés comme étant les “ vrais interprètes du Brésil ”. Il s’agit de
réinterpréter les positions politiques et la complexité de ces dialogues par rapport
aux références théoriques et historiques, à travers l’insertion de ces auteurs dans le
contexte temporel et théorique où se sont déroulés ces débats politiques.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

		

Colonisation, historiographie, interprètes du Brésil,
projets politiques brésiliens

............................................................................

Carlo Ginzburg empresta a John Donne (1572-1631) o mote
Nenhum homem é uma ilha e o amplia para Nenhuma ilha é uma ilha
*
1

Universidade Estadual (UMCAMP) de Campinas, Brésil
Este capítulo é extensão da pesquisa apoiada pelo CNPq e da qual resultou o livro
O charme da ciência e a sedução da objetividade. Oliveira Vianna entre os intérpretes do
Brasil¸ São Paulo : Ed.UNESP, 2005, 2ª Ed. 2007. É desdobramento do texto “ Um
possível diálogo entre (e com) os intérpretes do Brasil ”, publicado na coletânea
Mitos, projetos e práticas políticas. Memória e Historiografia (orgs. Rachel Soihet,
Maria Regina Celestino de Almeida, Cecília Azevedo, Rebeca Gontijo), Rio de
Janeiro : Civilização Brasileira, 2009. Dei continuidade ao tema em “ Projetos políticos nas interpretações do Brasil na primeira metade do séc. XX ” in Revista de
História Edição Especial 2010 – Antigos, Modernos, Selvagens : diálogos francobrasileiros de História e Antropologia (orgs. Francisco Murari Pires e Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron), Departamento de História-FFLCH-USP/CAPES.
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como título da coletânea de ensaios que reúne suas quatro visões
da literatura inglesa (Ginzburg, 2004). Eu, por minha vez, empresto
deles os motes em sua dimensão metafórica no intuito de colocar no
centro do debate questões que considero importantes para o trabalho
historiográfico. Quando relativa ao homem, a metáfora expandida
traz explícita a crítica ao procedimento bastante usual de inserir um
autor em um contexto sócio-econômico-político-cultural como
enquadramento determinante das características de sua produção –
tema e perspectiva teórica, procedimento ao qual se adiciona, com
frequência, seu pertencimento a uma dada tradição literária, vertente
política ou adesão teórica, em suma, a uma linhagem. Quando o mote
metafórico se amplia para a ilha, a crítica dirige-se ao procedimento
que define um país como enquadramento e limita a análise do tema
escolhido a uma perspectiva de recorte nacional. Apoiado nessa
perspectiva crítica, Ginzburg expõe em seus ensaios a complexa teia
de relações presentes na produção de um texto. A interação entre
o autor e outras pessoas envolvidas, vivas e mortas, desdobrada em
comprometimentos explícitos ou implícitos, torna-se evidentemente
mais complexa quando a escolha recai em um tema geograficamente
localizado em um país.
Ao propor apresentar um estudo que privilegia o diálogo explícito e
implícito entre intérpretes do Brasil, cuja importante produção enfeixou
na primeira metade do século XX uma representação persistente do
país e do homem brasileiro, minha intenção é sugerir que, mesmo
com posições teórica e política diversas e até divergentes, Oliveira
Vianna, Paulo Prado, Caio Prado Júnior, Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda mantiveram diálogo e confronto de ideias em
suas interpretações da história do Brasil. Pode-se ler em seus trabalhos
referências mútuas diretas ou veladas, elogios ou críticas extremamente
sugestivas que permitem acompanhar a elaboração dos argumentos e
expressam pontos de acordo ou diferenças até irreconciliáveis.
Nesta perspectiva trago para o debate as implicações inerentes
à distribuição dos autores em quadro classificatório, amplamente
praticada entre os pesquisadores em História do Brasil. Deixo de
lado os rótulos que os encaixam em tendências historiográficas e
servem como eixo explicativo de seus estudos. Questiono a forma
pela qual um depoimento geracional de Antonio Candido, escrito
para a Introdução à 5ª edição de Raízes do Brasil de Sérgio Buarque
de Holanda, foi apropriado por pesquisadores de diversos campos
acadêmicos e apresentado como divisor de águas da produção
bibliográfica e até mesmo paradigma inquestionável. Em seu
depoimento, Antonio Candido comenta livros de Gilberto Freyre,
Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Junior e os nomeia “ livros
chaves ”, por “ parecerem exprimir a mentalidade ligada ao sopro
de radicalismo intelectual e análise social que eclodiu depois da
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Revolução de 1930 ”. Ao alocar Oliveira Vianna em outra “ chave ”, a
de obra “ superada, cheia de preconceitos ideológicos e uma vontade
excessiva de adaptar o real a desígnios convencionais ”, não deixou,
entretanto de reconhecer ser essa mesma “ obra por tantos aspectos
penetrante e antecipadora ” (Candido,1969 :XIX-XXII).
Adoto o ponto de vista de que, tal como todo e qualquer texto, um
depoimento é datado e deve ser lido e compreendido nas circunstâncias
em que foi produzido. No caso dezembro de 1967, momento de
endurecimento do autoritarismo político da ditadura militar instalada
no país em abril de 1964. Sem dúvida, em Raízes do Brasil Buarque
de Holanda se posiciona a favor do que Antonio Candido disse ser
“ o sentido moderno da evolução brasileira, mostrando que ela se
processaria conforme uma perda crescente das características ibéricas,em
benefício dos rumos abertos pela civilização urbana e cosmopolita... ”
Posição que difere daquela assumida por Oliveira Vianna a favor de
“ nossos valores tradicionais ” formados no mundo rural, posição
aproximada a de Gilberto Freyre no Manifesto Regionalista de 1926. Eu
leio, portanto, os textos produzidos por esses quatro autores nos anos
1920 e 1930 como projetos políticos divergentes e formulados em um
período de intensa produção cultural a qual não se limitou aos estudos
historiográficos.
Os textos analisados : Francisco de Oliveira Vianna – volume I
de Populações Meridionais do Brasil (1920), O Idealismo da Constituição
(1924) e Pequenos Estudos de Psicologia social (1921), Paulo Prado –
Retrato do Brasil. Ensaio sobre a tristeza brasileira (1928)2, Gilberto
Freyre – Manifesto Regionalista de 1926,3 Casa Grande & Senzala
(1933)4 e Sobrados e Mucambos (1936)5, Caio Prado Junior – Evolução
Política do Brasil (1934)6, Sérgio Buarque de Holanda – Raízes do Brasil

2

3

4

5

6

A 1ª edição foi publicada pela Duprat-Mayença de São Paulo, responsável também
pelas duas edições seguintes de 1929. O sucesso do livro expresso nessas três edições confirmou-se na 4ª edição em 1931 pela F. Briguet & Cia. Livreiros Editores
do Rio de Janeiro. As informações constam da Introdução de Carlos Augusto Calil,
1998, p. 19.
Embora a publicação do manifesto seja de 1955 pelo Ministério da Educação
e Cultura e aqui “ aceitamos ” a data por ele atribuída ao texto por remeter ao
Primeiro Congresso de Regionalismo de fevereiro de 1926 e explicitamente ao
“ Modernismo do Rio e do de São Paulo ”.
A 1ª edição é 1933, e o livro estava já na sua 20ª edição em 1980. O enorme
sucesso do pode ser indicado por ter sido também traduzido em vários idiomas.
Utilizei a edição do Círculo do Livro, s.d., da qual constam as informações acima.
A 1ª edição é de 1936 pela Companhia Editora Nacional, 2ª, 3ª e 4ª edições pela
José Olympio em 1951, 1961 e 1968, 5ª edição José Olympio/INL-MEC, 1977.
Teve edição nos Estados Unidos em 1963. A edição utilizada foi a 9ª da Record de
1996.
A 1ª edição é de 1934, a 2ª é de 1947, foi utilizada a 4ª edição de 1963 editada pela
Editora Brasiliense.
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(1936)7 e alguns elementos de Visão do Paraíso (1959)8 . Adotei como
procedimento ler os textos em seu tempo e lugar de produção e acolher
a própria posição teórica e/ou política por eles enunciada e com essa
leitura reconstruir a teia de diálogos que mantêm entre si, autores seus
contemporâneos e com suas referências teóricas. Este procedimento,
ao recusar compor o “ contexto ” como quadro explicativo a priori,
permite definir o campo acadêmico, intelectual e político como rede
de inter-relacionamentos que esclarecem posições assumidas frente a
uma questão ou tema comum e em meio a um debate datado. Permite
ainda questionar a noção de “ clássico ” – autor ou obra – se a eles vier
colada a condição de “ inquestionável ”, ou seja, como criadores de
conclusões válidas mesmo fora de ‘seu tempo’. Em suma, trata-se de
localizar o lugar de autor e do campo em que insere seus escritos sem
deixar de nos indagar sobre nossa própria leitura motivada por uma
indagação atual, também ela datada.
Há entre os cinco autores um denominador comum
Os textos se estruturam na forma de uma análise orientada
pelo pressuposto de haver uma distância entre ideias e instituições
avançadas, corporificadas na Constituição Republicana e no Estado
liberal democrático e a sociedade brasileira “ atrasada ”, patriarcal,
patrimonial, pré-capitalista. No cerne desse desajuste encontra-se uma
ausência – “ o cidadão ”, homens conscientes capazes de formarem
opinião própria e atuarem de acordo com as premissas constitucionais.
Em decorrência dessa premissa a análise das leis ou dos embates
políticos pouco explicaria a efetiva condição do país sendo, portanto,
imprescindível voltar os olhos para a própria sociedade.
Para os autores, esse procedimento exigia retroceder aos primórdios
da colonização de forma a discernir no processo de formação do país
momentos e questões esclarecedoras dos obstáculos a enfrentar e a
serem superados. Na sequência permitiria definir propostas políticas
adequadas ao nível de entendimento da população, capazes também de
estimular por mecanismos diversos a formação desse cidadão brasileiro,
ainda ausente. O mergulho na sociedade traz à tona “ a figura do
pai colonizador ” enquanto elemento-chave para explicar os traços
favoráveis e negativos herdados da formação colonial. Os autores
justificam assim o método que privilegia analisar a sociedade em seus
7

8

A 1ª edição é de 1936, 2ª edição revista e ampliada de 1948 e 3ª edição de 1956 pela
José Olympio, 4ª edição de 1963 pela Ed. Universidade de Brasília, 5ª edição José
Olympio em 1969. Em 2006 a Companhia das Letras lançou edição comemorativa
dos 70 anos do livro na qual reuniu vários ensaios de diversos autores e os interessantes Apontamentos para a cronologia de Sérgio Buarque de Holanda escritos por
sua esposa Maria Amélia Buarque de Holanda e datado de 1979. Utilizei a 5ª edição.
Remeto ao Prefácio à 2ª edição (1968) que consta também da 3ª edição da Editora
Nacional, Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 1977.
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usos e costumes, atividades econômicas e características (caráter) dos
colonizadores e dos nativos aborígenes, somados aos africanos trazidos
para o continente americano. As narrativas se estruturam com ênfases
diferentes sobre o tripé positivista – o meio geográfico e o clima
tropical e a exigência de processo de adaptação; as características raciais/
caráter dos pais fundadores, somados aos dos indígenas e africanos; o
momento cuja explicação ou interpretação seria dada pela história que
se inicia com a colonização do território – embora no decorrer da
análise outros campos conceituais sejam agenciados.
Os autores
Oliveira Vianna foi, a meu ver, um dos primeiros analistas a afirmar a
ineficácia do estudo da política em suas várias instâncias. Considerava-a
produto “ da fascinação magnética […] de “ nossos dirigentes, políticos,
estadistas, legisladores, publicistas ” […] (que) perdem a noção objetiva
do Brasil real e criam para uso deles um Brasil artificial e peregrino,
um Brasil de manifesto aduaneiro, made in Europe ” (Vianna,1973 :19).
Seriam, pois, “ estetas de constituições ”. Essa posição afirmada em
1920 no Prefácio de Populações Meridionais manteve-se em seus textos e
se reapresenta na 3ª edição aumentada de Pequenos Estudos de Psychologia
Social de 1942.
Na sua obsessão de sumariarem o que de mais alto existe nos ideais
da civilização ocidental, estes estupendos edificadores de regimes
obstinam-se, por ignorância ou por sistema, em não contar com as
condições reais da sociedade que pretendem organizar. Legislam
para abstrações. Articulam constituições admiráveis [...] não para
que as executem brasileiros [...] mas uma entidade abstrata, esse
homem-utopia : o Cidadão – esplêndido boneco metafísico, armado
de molas idealmente perfeitas e precisas [...] dentro das categorias
lógicas do poder. [...] esses sistemas incomparáveis, que aqui chegam,
por importação, dentro das paginas maciças dos tratados, sofrem, para
logo, transfigurações de forma e de substancia – e se corrompem.
(Vianna,1942 :145)

No prefácio desse livro, Vianna recorre a Kipling para aproximar
um traço do “ caráter ” dos brasileiros, “ homens de estado, homens de
sciencia, homens de arte, politicos, legisladores, governantes, juristas,
sábios, artistas, poetas, publicistas ”, daquela ânsia de imitar observada
nos macacos :
De uns copiamos as formas de governo e os modo de vestir, os
princípios da política e os padrões da casimira [...] De outros copiamos
outras cousas, as filosofias mais em voga, as modas literárias, as escolas
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de arte, os requintes e mesmo as suas taras de civilizados. De nós é que
não copiamos nada.
(Vianna,1973 : 9)

Para ele, a premissa equivocada dos estudos históricos, baseados
na “ uniformidade atual do nosso povo ” decorria desse traço geral
do caráter do brasileiro letrado. Não nos daríamos conta da vasta
superfície do país em “ sua diversidade de habitats ” cujas “ variações
regionais ” haviam produzido no decorrer de três ou quatro séculos
“ o caldeamento dos elementos étnicos, e principalmente, a inegável
diferença das pressões históricas e sociais sobre a massa nacional,
quando exercidas ao norte, ao centro e ao sul ”. (Vianna, 1973 :15) Daí
ter iniciado sua tarefa de “ ver claro o que se passa dentro de nós e em
tornos de nós ” recortando as populações do sul do país (hoje sudeste
– Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais). O segundo volume sobre
o extremo sul – O campeador Rio-grandense – só seria publicado em
1952, um ano após sua morte.
Em seu trabalho inicial já expunha sua antevisão da ameaça à nossa
soberania nacional, caso persistíssemos nos erros atuais herdados do
período imperial :
Há um século estamos sendo como os fumadores de ópio, no meio de
raças ativas, audazes e progressivas. Há um século vivendo de sonhos e
ficções, no meio de povos práticos e objetivos. Há um século estamos
cultivando a política do devaneio e da ilusão diante de homens de
ação e de préa, que por toda a parte, em todas as regiões do globo, vão
plantando, pela paz ou pela força, os padrões da sua soberania.
(Vianna,1973 : 20)

Entretanto, para ele, o demérito do caráter do brasileiro não
constituía herança do pai colonizador; homens fidalgos de costumes
aristocráticos, ao menos em Pernambuco, Bahia e São Paulo, recebiam
faustosamente em casas urbanas seus hóspedes já nos primórdios da
colonização. Serve-se de relato do “ probidoso Fernão Cardim ” para
apoiar afirmações sobre a riqueza das casas de engenho, um pouco
menos suntuosas no sul, mas com senhores “ da mesma estirpe étnica
e civilização social e moral, instruídos e cultos ”. A ruralização se dera
em vista da rusticidade do “ ambiente bravio e áspero ” que os obrigara
a abandonar “ a tendência européia de concentração urbana ”. Já “ a
segunda camada ” de colonizadores fora constituída “ de elementos
plebeus, lavradores do Minho, de Trás-os-Montes, das Beiras, da
Extremadura, homens sóbrios e honrados ”, logo eles também obrigados
a se retraírem e assim adquirem “ fisionomia própria ”, “ conformismo
rural ”, como traço da “ psicologia da sociedade brasileira ”. Assim, “ no
século IV [...] nos dois Impérios, os elementos dominantes na política
a na Corte são já [...] homens de pura formação rural [...] em cujas
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chácaras afazendadas do Rio de Janeiro ou as residências urbanas de
S. Paulo ” domina “ a mais absoluta ausência de conforto e de luxo ”.
(Vianna, 1973 : 30,38-39)
Essa interpretação retomada em estudos posteriores o levaria a
afirmar que “ o traço fundamental da nossa psicologia nacional ” seria
a “ vocação rural ”, produto “ da ação combinada do nosso meio [a
amenidade dos nossos climas tropicais (p.127)] e da nossa história ”, da
“ raça duplamente dotada para o comércio e a lavoura ”. E chegava à
conclusão :“ O instinto urbano não está na sua índole; nem as maneiras
e hábitos urbanos ”. (40-41) A conclusão o conduziria a louvar o caráter
da “ curiosa aristocracia rural, como a paulista do II e III séculos, de
índole trabalhadora e com a paixão das aventuras sertanejas ” pelos seus
feitos e amplitude do território nacional. (P.E.P.S. : p.40-41,182) Essa
posição mereceria a crítica de Sérgio Buarque de Holanda que com
ele polemiza em longa nota de Raízes do Brasil considerando errôneo
Oliveira Vianna separar ruralismo e iberismo, para ele elementos
indissociáveis de nossa herança colonial9.
Paulo Prado em Retrato do Brasil expõe seu argumento nos títulos
dos quatro capítulos : a luxúria, a cobiça, a tristeza, o romantismo. Dos
traços do caráter do português – luxúria e cobiça – qualidades negativas
e em nada propiciadoras de produtos geradores de sentimentos
gratificantes – formara-se o traço definidor do brasileiro – a tristeza
– e sua expressão cultural – o romantismo. Moda que na Europa
inspirara obras-primas e passara. No Brasil resultara na “ hipertrofia
da imaginação e da sensibilidade, [...] misantropia e pessimismo. [...]
dois característicos do mal do século. O romântico adora a própria
dor ”.Viés de caráter com graves consequências : “ Nossos poetas [...]
representavam a astenia da raça, o vicio de nossas origens mestiças.
Viveram tristes, numa terra radiosa. ” (Prado, 1998 :181-182)
Ao longo das páginas do ensaio, Prado elabora a imagem dos homens
aqui sediados e a perda das “ normas mais comezinhas na direção dos
negócios públicos ”. Após a longa sequência de situações de desordem,
chegava-se aos dias atuais à evidente precariedade da higiene, da polícia,
das estradas de ferro, à carência de braços para a lavoura também
descuidada perante a valorização artificial dos preços, aos altos impostos,
à justiça comprometida com a politicagem, ao exército caríssimo e
desorganizado. Considerava “ estar tudo por fazer ”. Para Prado, os
resultados correlatos seriam “ o analfabetismo das classes inferiores ” e
“ a bacharelice romântica do que se chama intelectualidade do país ”.
E prossegue no mesmo registro da “ imitação ” :
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Ciência, literatura, arte – palavras cuja significação exata escapa a quase
todos. Em tudo domina o gosto do palavreado, das belas frases cantantes,
dos discursos derramados [...] Um vício nacional, porém, impera : o
vício da imitação. Tudo é imitação, desde a estrutura política em que
procuramos encerrar e comprimir as mais profundas tendências da
nossa natureza social, até o falseamento das manifestações espontâneas
do nosso gênio criador.
(Prado, 1998 : 202-203)

Via no vício da “ alma da raça ”, a “ imitação quer dizer
importação ”, uma tendência dos povos que haviam atravessado o
Atlântico e cita o poeta e ensaísta norte-americano (Ralph Waldo)
Emerson (1803-1882)10 como crítico de seus próprios compatriotas
que também haviam sofrido do mal, por buscarem em outras plagas o
“ alimento espiritual ” (p.204) Em interpretação próxima a de Oliveira
Vianna, Prado considera a República fruto da “ questão militar, mal
de nascença de que nunca se curou o país, [d]a desorganização dos
partidos, [d]as falhas da administração, [d]o romantismo da abolição,
[d]a desordem geral dos espíritos ”. A sequência de desacertos seguira
até a proclamação da República : “ Esse Quinze de Novembro que
foi a journée des dupes da nossa história ”. No ponto mais crítico
dessas imitações estavam, tal como para Oliveira Vianna, “ as leis
liberais, [...] votadas como se se destinassem ao mais esclarecido
dos condados da Inglaterra [...] numa terra que era um deserto
com povoados esparsos de populações mestiças ” onde se instalara
“ a comédia do parlamentarismo à inglesa do Segundo Reinado. ”
(Prado, 1998 : 206-207)
Em carta, de janeiro de 1929, ao filho Paulo Caio, Prado comenta
a recepção Retrato do Brasil entre intelectuais brasileiros e diz ter sido
bem recebido por Afrânio Peixoto, Tristão de Atahyde, João Ribeiro,
Medeiros, e conclui :“ Raras vezes, no Brasil, livro teve igual repercussão.
Já esgotei perto de duas edições ”. (Prado, 1998 : 217-218)
Oito anos depois, Caio Prado Junior publicava Evolução Política
do Brasil. Em suas ponderações introdutórias expôs argumentos
aproximados aos de Oliveira Vianna quanto ao procedimento
historiográfico prevalecente no país :
Os nossos historiadores, preocupados unicamente com a superfície
dos acontecimentos – expedições sertanistas, entradas e bandeiras;
substituições de governos e governantes; invasões ou guerras –
esqueceram quase por completo o que se passa no íntimo da nossa
10

9

Trata-se da longa nota B final, 1ª ed. p. 166-169. A discordância perdura e consta
ainda da 5ª edição de 1969, na qual afirma que “ no Brasil iberismo e agrarismo se
confundem, apesar do quem dito em contrário estudiosos eminentes, entre outros
o Sr. Oliveira Vianna. ” (p.127)
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de Swedenborg, da poesia intimista de Wordsworth e dos ensaios estimulantes de
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Unidos. in Encyclopaedia Britannica, 1958, vol. 8, p. 392.
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história, de que estes acontecimentos não são senão o reflexo exterior.
(Prado Jr., 1963 : 7)

A observação é remetida significativamente a uma nota onde afirma
ser exceção Oliveira Viana, a seu ver “ o primeiro, e o único até agora
[1934], a tentar uma análise sistemática e séria da nossa constituição
econômica e social no passado ”. Completa a nota com a crítica
aos procedimentos desse autor ao afirmar que em sua obra, que se
encontrava “ em seus primeiros passos [...] há inexatidão [...] que chega
por vezes a grosseiras adulterações dos fatos ”. (Prado Jr., 1963 : 8)
Quando analisa a proclamação da república, Caio Prado Jr. ressalta a
fragilidade das instituições políticas, tanto imperial quanto republicana.
A república resultara de “ uma simples passeata militar ” que arrancara
“ o último suspiro ” do Império agonizante por sua imobilidade, por
sua definição “ pelo passado ”, por sua incapacidade de “ resolver os
problemas nacionais, a começar pela emancipação dos escravos, de cuja
solução dependia o progresso do país ”.Vencera “ a bandeira desfraldada
em 1866 pela Opinião Liberal ” na qual “ se inscreviam medidas radicais
[...] o Senado temporário e eletivo, o sufrágio direto e generalizado, a
extinção do poder moderador, a substituição do trabalho servil pelo
trabalho livre ” (Prado Jr., 1963 : 93-94)
Prado Junior não culpa o Imperador pela incapacidade de “ se
adaptar ao processo evolutivo do país ”, pois a seu ver “ a política
de D. Pedro não foi, não poderia ter sido outra coisa que o reflexo
de forças que atuavam no seio da sociedade ”. Assim, a partir de um
ponto de vista diverso ao “ positivismo ” confesso de Oliveira Vianna
e do viés romântico de Paulo Prado, Caio Prado Junior se apoiava
na teoria marxista para interpretar o desencontro entre uma estrutura
social imobilizada pelos interesses retrógrados das forças conservadoras
e as transformações necessárias para compatibilizar a sociedade com as
demandas do tempo.
Na mesma trilha dos autores seus contemporâneos, Sérgio Buarque
de Holanda afirmava em Raízes do Brasil :
A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma
aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodar-se
como lhe fosse possível às suas leis, que tinham sido justamente a
bandeira de combate da burguesia européia contra os aristocratas, e
isso só porque essas leis pareciam as mais acertadas para a época e eram
exaltadas nos livros e nos discursos.
(Holanda, 1969 : 119)

Tal como Paulo Prado, também Buarque de Holanda anuncia
nos títulos dos capítulos do livro a estrutura do argumento a ser
desenvolvido : Fronteiras da Europa, Trabalho e aventura, O passado
agrário [depois substituído por Herança rural], O passado agrário
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(continuação) [substituído por O ladrilhador e o semeador], O homem
cordial, Novos tempos, Nossa revolução.
Já na página inicial da primeira edição11 de Raízes do Brasil apresenta
o argumento que norteia seu texto :
Todo estudo compreensivo da sociedade brasileira há que destacar o
fato verdadeiramente fundamental de constituirmos o único esforço
bem sucedido, e em larga escala, de transplantação da cultura européia
para uma zona de clima tropical e sub-tropical. (Holanda, 1936 : 3)

Ao elogio do sucesso da empresa colonizadora portuguesa segue a
afirmação do descompasso entre as instituições e formas de pensar e as
circunstâncias ambientais aqui encontradas :
Trazendo de países distantes as nossas formas de vida, nossas
instituições e nossa visão do mundo e timbrando em manter tudo
isso em um ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda
uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes,
enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar
até a perfeição o tipo de cultura que representamos : o certo é que
todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça participa faltamente
de um estilo e de um sistema de evoluções naturais a outro clima e a
outra paisagem.
(Holanda,1936 : 3, 1969 : p.3)

Buarque de Holanda atribui o sucesso do empreendimento
colonizador às características dos “ nossos primeiros colonos que seriam
instrumentos passivos, sobretudo, aclimatavam-se facilmente, aceitando
o que lhes sugeria o ambiente, sem cuidar de impor-lhe normas fixas e
indeléveis ”.Adiciona a esse traço de caráter a “ outra face bem típica de
sua plasticidade social – a ausência completa [...] de qualquer orgulho
de raça. ” (Holanda, 1936 : 26-27 ; 1969 : 26-27) Completa o perfil do
caráter do colonizador uma referência a mentalidade ibérica expressa
na “ cultura da personalidade ” responsável pela falta de “ solidariedade
e ordenação ” da sociedade (Holanda, 1936 : 6 ; 1969 : 5). Contudo,
a falta de coesão em nossa vida social não constituiria, como para
Oliveira Vianna, um fenômeno moderno, pois coadunava-se com uma
carência, a falta de racionalização da vida, [...] tão característica dos povos
protestantes ”, somada ao traço psicológico de “ invencível antipatia [...]
a toda moral fundada principalmente no culto ao trabalho ”. (Holanda,
1936 : 11-12; 1969 : 6, 11-12) Argumento que prossegue ao apontar
o contraste entre a “ ética do trabalho ”, protestante, em particular a
calvinista, e a “ ética da aventura ” prevalecente em homens ansiosos
por uma recompensa imediata. [Weber, citado no cap. IV “ O Passado
Agrário ”. Continuação]
11

Essa passagem não consta da 5ª edição de 1969.
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A seu ver, a perda da solidariedade se dera pela adoção do “ sistema
da escravidão ” que, aliado à “ hipertrofia da lavoura na economia
colonial ” apagara toda possibilidade de cooperação e corporativismo.
Resultado : “ nossa sociedade era, assim, um organismo amorfo e
invertebrado ”, com “ agregação fundada em emoções e sentimentos ”.
Daí o “ homem cordial ” constituir o perfil psicológico do brasileiro
(Holanda,1936 : 31-32 ; 1969 : 30-32).
Ao indicar a insolidariedade e o amorfismo como traços da sociedade
brasileira, Buarque de Holanda aproxima-se de Oliveira Vianna e dele
se afasta ao se aproximar de Paulo Prado para afirmar “ a influencia
dos negros na sociedade [...] uma suavidade dengosa e açucarada ” que
dera lugar à “ moral das senzalas, sinuosa até na violência e no crime,
negadora de todas as virtudes sociais, contemporizadora e narcotizante
de qualquer energia realmente produtiva, imperou na política, na
economia e na religião dos homens desse tempo ”. (Holanda, 1936 :
33 ; 1969 : 32-33)
Embora enfatize a pressão do meio, Buarque de Holanda atribui
o sucesso da colonização, em seu “ predomínio esmagador do
ruralismo ”, por ser “ antes um fenômeno típico do esforço colonizador
dos portugueses do que uma imposição fatal do meio durante o
longo processo de adaptação ”12. (Holanda,1936 : 55 ; 1969 : 55) A
própria estrutura da propriedade agrária fizera com que escravos e
agregados “ dilata[sse]m o círculo familiar sob a autoridade imensa do
pater-familias ”. Dessa específica organização societária formara-se a
“ idéia do poder, da respeitabilidade, da obediencia e da submissão.
[...] o predomínio dos sentimentos próprios à comunidade doméstica,
naturalmente particularista e anti-política, uma invasão do público
pelo privado, do Estado pela Família ”. Resultara da conjunção desses
elementos os “ obstáculos [...] que se ergueram contra a formação
de um aparelhamento burocrático eficiente entre nós ”, e “ a nossa
adaptação difícil ao princípio do Estado democrático ”. (Holanda,
1936 : 86-89 ; 1969 : 86-89)
Buarque de Holanda posiciona-se ao definir uma solução
radical : a “ grande revolução brasileira [...] o lento cataclisma [...] do
aniquilamento das raízes ibéricas de nossa cultura para a inauguração
de um estilo novo que crismamos talvez ilusoriamente de americano ”.
A urbanização estaria na base do lento cataclisma com a “ invasão
impiedosa do mundo das cidades ” e a decadência “ de outro ”, ou seja,
de “ todo o ciclo das influencias ultramarinas específicas de que foram
portadores os portugueses ” 13. (Holanda,1936 : 137 ; 1969 : 137)
12
13

Sua referência para a interpretação da propriedade rural ele retira de Gilberto
Freyre citado em nota na p. 48 da 5ª edição.
É interessante pensar a simultânea elaboração de uma auto-imagem negativa, depreciada do português entre os próprios autores portugueses.Ver nesta coletânea o
artigo de Márcia Regina Naxara “ Mosaicos de Brasil e Portugal : lugares comuns
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Três anos antes, Gilberto Freyre publicara Casa-grande & Senzala,
ensaio no qual propunha diretamente, sem preâmbulos, estudar
a sociedade em sua forma de organização e “ o caráter brasileiro ”.
Define a posição de método adotada – “ separar raça e cultura ” – e a
filia aos ensinamentos de antropologia de Frans Boas e seu estudo da
“ história social da casa-grande ”, como “ a história íntima de quase
todo brasileiro ”, à opção pela “ introspecção proustiana ”. (Freyre,
s.d. : 9-10) A tessitura de seus argumentos tem assim um foco fixo
na “ monocultura latifundiária ” à qual atribui a formação de “ uma
sociedade semifeudal ” na qual a família conformara a unidade
colonizadora. (Freyre, s.d. : 12-14) Repõe argumentos já presentes em
estudos anteriores sobre a fácil adaptação e a “ aclimatabilidade ” do
português ao novo meio, dado ser hereditariamente predisposto à vida
nos trópicos.
O português, diz Freyre, constitui “ população indecisa [...] meia
cristã, meia sarracena ”, um ser moldado pela “ indecisão étnica e
cultural entre Europa e a África ”; um ser “ bicontinental ”. Daí “ o
bambo equilíbrio de antagonismos ” se expor “ em tudo que é seu. Seu
comportamento define-se por “ uma fácil e frouxa flexibilidade [...]
(pela) falta de um tipo dinâmico determinado [...] a pouca iniciativa
individual, a imprevidência, a inteligência, o fatalismo, a primorosa
aptidão para imitar ”. (Freyre, s.d. : 44-45, 49)
Contrasta em seus argumentos a imagem do caráter do português
– “ vago e impreciso ” com seu oposto, o “ anguloso castelhano de
perfil mais definidamente gótico e europeu ”. Detalha e dá dimensão
positiva ao que denominou os “ dois grandes focos de energia criadora
nos primeiros séculos de colonização ” – São Paulo e Pernambuco.
Um a sede dos paulistas, aos quais se devia a colonização horizontal
– “ com o bandeirante o Brasil autocoloniza-se ” –, o que, a seu ver,
quase comprometera “ nossa unidade política ” (Freyre, s.d. : 64), e
outro a dos pernambucanos, responsáveis pela colonização vertical, a
fixação na atividade agrícola e na casa-grande. Desdobra outro traço
do caráter brasileiro : a complementaridade entre o sadismo do senhor
e o masoquismo do escravo, traço que ultrapassara os limites da grande
propriedade familiar e estendera a submissão para os campos social e
político.
Freyre se apóia assim nas noções de raça e de clima ao entender
a “ miscibilidade ” como característica à qual nenhum outro povo
colonizador a ele se igualara; ao explicar a “ aclimatabilidade ” aos
efeitos dos trópicos sobre o europeu, ainda que reconheça e enfatize
reduzida “ importância do clima ” perante a “ influência modificadora
do homem ”. Para afirmar a “ aclimatabilidade ” do português, Freyre
cita vários estudiosos, entre eles, Oliveira Vianna, a quem, entretanto,
critica por sua parcialidade na escolha de determinados autores como
de identificação e pertencimento ”.
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referência em seus estudos. (Freyre, s.d. : 49-50) Como Paulo Prado e
Sérgio Buarque de Holanda, Freyre compara as condições encontradas
pelos ingleses na América do Norte, mais próximas às européias e as
condições adversas dos trópicos onde tudo é desequilíbrio.14 (Freyre,
s.d. : 53-54)
Na interpretação de uma sociedade firmemente alicerçada na
casa-grande e na unidade familiar desde o século XVI (nem o Estado,
nem companhia de comércio fixara a colonização) Freyre toma
direção contrária a Buarque de Holanda e Oliveira Vianna e conclui
havermos nós preservado a solidariedade portuguesa fundada no
catolicismo – “ regionalista, mas não separatista, unionista no melhor
sentido ”, mantida “ através de toda a nossa formação colonial [...]
cimento da nossa unidade ”. (Freyre, s.d. : 66-67) Encontrava uma
dimensão bastante positiva no fato da “ formação brasileira não se ter
processado no puro sentido da europeização [...] dura e seca, rangendo
no esforço de adaptar-se a condições inteiramente estranhas ”. Da
“ cultura européia em contato com a indígena, amaciada pelo óleo da
mediação africana ” resultara nosso caráter. (Freyre, s.d. : 87)
Somente nas páginas finais da Introdução à 1ª edição de Casa-grande
& Senzala, Freyre expressou opinião sobre a política : “ a nossa tradição
revolucionária, liberal, demagógica, é antes aparente e limitada ao foco
de fácil profilaxia política : no íntimo, o que o grosso do que se pode
chamar “ povo brasileiro ” ainda goza é a pressão sobre ele de um
governo másculo e corajosamente autocrático ”. [Freyre, s.d. : 87] Num
país, a seu ver,“ saído precocemente do regime de senhores e escravos ”,
o equilíbrio se estruturava entre opostos : indivíduos de cultura
predominantemente européia e outros de cultura principalmente
africana e ameríndia. “ Dualidade ” não de todo prejudicial à “ cultura
em formação ” : de um lado, “ espontaneidade, frescor de imaginação
e emoção do grande número ”, de outro, “ o contato das elites com
a ciência, a técnica e o pensamento adiantado da Europa ”. Embora
reconheça ser enorme “ o vácuo entre os dois extremos e deficiente
a intercomunicação entre as duas tradições de cultura ”, afirma sua
aposta no “ regime brasileiro, em vários sentidos sociais um dos mais
democráticos, flexíveis e plásticos’. [Freyre, s.d. : 87]
Entretanto, no segundo ensaio da trilogia projetada, Sobrados e
Mucambos, publicado em 1936, Freyre define uma posição paradoxal :
a de que os brasileiros foram mais genuinamente brasileiros no
período colonial. O regime quase conventual da casa-grande e seu
complemento a senzala haviam dado lugar a uma unidade familiar
característica. Em suas palavras :
14

Informações e análises dessas diferenças, inclusive em relação à colonização portuguesa e espanhola, foram extensamente apresentadas por Buarque de Holanda em
Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil de
1959.
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Em três séculos de relativa segregação do Brasil da Europa não-ibérica
e, em certas regiões, de profunda especialização econômica e de intensa
endogamia – em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco – definira-se
ou, pelos menos, esboçara-se um tipo brasileiro de homem, outro
de mulher. Um tipo de senhor, outro de escravo. Mas também o
meio-termo : o mulato que vinha aos poucos desabrochando em
bacharel, padre, em doutor.... A meia-raça a fazer de classe média, tão
débil dentro do nosso sistema patriarcal. [...] Definira-se igualmente uma
paisagem social com muita coisa de asiático, de mourisco, de africano…
(Freyre, 1996 : 308-309)

A vinda da família real em 1808 e mais profundamente com a
Independência em 1822 iniciara-se, a seu ver, a decadência do sistema
senhorial e o país entrara em processo de “ reeuropeização ”, seja pela
assimilação, pela imitação ou pela coerção (Freyre, 1996 : 309). Em
longo capítulo intitulado O brasileiro e o Europeu, Freyre se junta ao
coro dos intérpretes do Brasil : “ O brasileiro mal saído das sombras
do sistema patriarcal e da indústria caseira, deixou-se estontear da
maneira mais completa pelos brilhos, às vezes falsos, de tudo que era
artigo de fábrica vindo da Europa ”. (Freyre, 1996 : 339) Discorre
longamente em linguagem poética a respeito de como artefatos e
comportamentos se empalideceram, se tornaram cinza “ ao contato
com a nova Europa ” – as cores das casas, dos sobrados, dos xales,
ponchos e vestidos, dos móveis.... a Europa impôs a um Brasil ainda
liricamente rural, que cozinhava e trabalhava com lenha, o preto, o
pardo, o cinzento, o azul-escuro de sua civilização carbonífera ”.
(Freyre, 1996 : 311) Contudo, um dos traços mais marcantes de sua
elaboração imagética da decadência de uma cultura genuína brasileira
desenha-se com a transferência das famílias para os sobrados urbanos,
agora separados espacialmente dos mucambos, moradia dos negros e
pardos. O complexo casa-grande-senzala, que antes unia, a despeito
do seu quantum de violência, agora os sobrados e mucambos separam.
Por terem os sobrados abandonado externamente o estilo colonial e
internamente afrancesado o estilo e as modas das senhoras, a mudança
de hábitos exigira a maestria do operário e do artífice europeu em
detrimento do trabalhador nativo. Freyre descreve como cadeiras
portuguesas largas e pesadas e os santuários desapareceram das salas de
visitas e cederam lugar aos sofás Luis XV, imagens franceses e italianas...
Chá e cerveja ingleses, massas e pastéis italianos, queijo flamengo...
(Freyre, 1996 : 340-1) É marcante a nostalgia de suas palavras :
As cidades industrializadas, sob o favor decisivo dessas ou de outras
circunstâncias, passaram a conservar, dentro delas, no alto dos morros,
à sombra dos seus bueiros de fábricas e de usinas, mucambarias e
favelas profundamente diferenciadas da parte nobre da população.
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Uma espécie de inimigos á vista : de mouros sempre na costa. Ou nos
morros como no Rio de Janeiro, ou nos mangues, como no Recife.
(Freyre, 1996 : 659)

E sua valorização das áreas de mais intensa mestiçagem que :
se apresentam as mais fecundas em grandes homens. A nossa Virgínia
durante a monarquia, a mãe de grande parte dos presidentes de conselho
e dos ministros de Estado... a Bahia penetrada do melhor sangue que o
tráfico negreiro trouxe para a América como da cultura mais alta que
transmitiu da África ao continente americano... Maranhão a Atenas
brasileira, Minhas Gerais. [...] em contraste com os rio-grandenses do
sul, mais brancos e cheios de radicalismos e de intransigências nas suas
atitudes políticas…
(Freyre, 1996 : 660-661)

Acredito ser possível ler Casa-Grande & Senzala e Sobrados e Mucambos
como detalhamento do ponto de vista expresso por Freyre no Manifesto
Regionalista de 1926, se a data da redação for a que consta do título
e a fortuna da divulgação e recepção tenha sido de fato prejudicada,
como ele afirma, pela maior publicidade dada aos “ modernismos’ de
São Paulo e Rio de Janeiro. Podem, entretanto, ser lidas como exercícios
preparatórios ao Manifesto, caso a data da redação deste coincida com a da
publicação, 1955. Nos dois ensaios e no Manifesto uma mesma mensagem
atribui à região nordeste a primazia da formação cultural brasileira
mais autêntica e sua decadência a partir da transferência da capital da
colônia para o Rio de Janeiro. Sem dúvida uma resposta a Oliveira
Vianna, que Freyre critica em Casa-Grande & Senzala, mas de quem fará
o necrológio em 1951. Reposta extensiva a Paulo Prado e Buarque de
Holanda. A este em dupla dimensão : a primazia econômica e cultural
do nordeste como formador da cultura brasileira e uma posição negativa
em relação urbanização e às “ influências ” das cidades por seu caráter
mais poroso e acessível às modas e aos modos importados da Europa
que romperam o regime fechado da casa senhorial, separaram senhores
e trabalhadores tornando-os antagônicos.
Em suma
A figura do pai colonizador contém em Freyre as mesmas
características anotadas por Paulo Prado e Buarque de Holanda
– homens pontes entre dois continentes, maleáveis, aclimatáveis,
miscíveis – porém, são essas mesmas características que positiva
e deseja sejam preservadas na sociedade poli racial. Em termos
culturais sua posição coincide com a de Oliveira Vianna, mas dele
se afasta quanto este, ao enfrentar a questão das raças, toma direção
oposta e vê na miscigenação a possibilidade de branqueamento de
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negros e mulatos. Em Buarque de Holanda é explícita a direção
a tomar – urbanização e eliminação das raízes ibéricas fortemente
marcadas pelo elemento rural. São várias as citações recíprocas entre
autores. Cito a reedição em 1979 (Holanda,1979) de resenha crítica
escrita por Buarque de Holanda sobre Instituições Políticas Brasileiras
(1949) de Oliveira Vianna.
Nela acentua seu tom de discórdia quanto à análise histórica e à
posição política do autor, palavras ácidas mostram, ao mesmo tempo, o
intenso diálogo e o conflito de opiniões que exigem de nossos estudos
o não isolamento quase biográfico de cada autor ou sua catalogação a
priori na gama disponível à época de posições teóricas e políticas. Esse
diálogo pode e deve ser estendido às referências teóricas e bibliográficas
dos autores como procedimento que exponha a complexa elaboração
de um texto em suas múltiplas implicações datadas. Afinal, nenhum
homem é uma ilha, não é?
Dado que os autores se fixam na dimensão psicológica ou o caráter
dos pais colonizadores e do “ homem brasileiro ” e em seu “ vício da
imitação ”, trago a opinião de Otavio Souza, um especialista na área de
psicanálise. Ele afirma ser “ a questão da cópia de moldes estrangeiros
tema recorrente em nossa história intelectual ” e cita autores como
Mário de Andrade, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e,
mais recentemente, Renato Ortiz, Da Matta, Flora Süssekind, Roberto
Ventura. Assim, afirma Souza, além do louvor das “ belezas da nossa
pátria ” existe na bibliografia histórica sobre o Brasil uma dimensão de
“ queixume ”,“ uma confissão de carência, principalmente, é claro, por
que a América não é a Europa [...] ”.
No entanto, prossegue,“ sua população culta era de tradição européia,
e embora nos tenhamos habituado a considerar evidentes as razões
que despertaram a vontade de estabelecer um corte com a referida
tradição, parece oportuno interrogar as circunstancias que impediram
os brasileiros de simplesmente se considerarem como descendentes
legítimos da tradição européia, tomando-a com naturalidade para si ”.
(Souza, 1994 : 21) Há, sem dúvida, em suas palavras a proposta para
um esforço de reflexão a ser feito. Como entender a existência de um
hiato com a tradição européia que faz com que seus descendentes,
uma vez em solo americano, encontrem dificuldades na afirmação de
sua filiação, vendo-se obrigados, para adquirirem identidade, a inventar
para si uma tradição fundada na recusa de valores que, no entanto,
lhe são essenciais (Souza, 1994 : 30). Afinal, concluímos, agora com
Ginzburg, nenhuma ilha é uma ilha.
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IV.1.

do

DU 31 JANVIER 1891 À PORTO
AU 5 OCTOBRE 1910 À LISBONNE :
LE REGARD DE LA DIPLOMATIE FRANÇAISE
31 de janeiro de 1891 no porto ao 5 de outubro de 1910
em lisboa : o olhar da diplomacia francesa
José Carlos Janela Antunes

*

A leitura dos documentos diplomáticos franceses sobre Portugal
(1891-1910) demonstra claramente a incapacidade da Monarquia constitucional
portuguesa (1820-1910) de se reformar e de responder às aspirações profundas da
Nação. O projecto de criar “ um novo Brasil em África ” fracassou diante da
brutalidade do Ultimatum inglês (1890). A incapacidade do partido monárquico
de definir um programa político alternativo e de reformar a Monarquia deixou o
terreno livre aos republicanos preocupados com a cidadania e com a res pública. A
revolta do 31 de Janeiro de 1891 no Porto já anunciava a alternativa republicana
que se impôs em 5 de Outubro de 1910 (dois anos depois do regicídio) abrindo a
via a uma nova era.
RÉSUMÉ :

Diplomatie française, monarchie au Portugal,
		République portugaise
MOTS-CLEFS :

............................................................................

À l’entrée de la deuxième moitié du XIXe siècle, le Portugal
connaissait la stabilité politique après plusieurs décennies de luttes
entre les libéraux et les miguelistas1 (1820-1834) suivies par des conflits
au sein des libéraux : les cartistas contre les vintistas/setembristas (1836 et
1846/47). Le triomphe de la Regeneração (1851) et le consensus obtenu
autour du texte de la Charte Constitutionnelle, amendée par l’Acte
Additionnel de 1852, ont favorisé l’acceptation de la Loi Fondamentale.
Les partis Régénérateur et Historique2 dominaient la scène
politique. Une période de progrès matériel a commencé.
*
1
2

Université Paris Ouest Nanterre la Défense, France
Centre de recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone
Nom donné aux absolutistes portugais, partisans du roi Dom Miguel.
Le 7 Septembre 1876, par le Pacte de Granja, le Parti Historique a fusionné
avec le Parti Réformiste. Ainsi est né le Parti Progressiste.
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Des routes ont été construites ainsi que des chemins de fer3
et le télégraphe a fait son apparition. Cependant, un sentiment
d’insatisfaction dominait la société portugaise. Ses causes étaient de
deux ordres : d’un côté, l’idée de décadence suite à la perte du Brésil,
devenu indépendant (1822), de l’autre, le vide de la vie politique. Les
partis du rotativismo, en effet, ne représentaient que l’alternance sans
l’alternative.
Les conférences démocratiques du casino de Lisbonne
À partir du milieu de la décennie de 1860 les nouvelles idées
philosophiques, littéraires, politiques et les progrès scientifiques ont
éloigné du pouvoir un certain nombre de jeunes intellectuels dont
la première initiative publique a été l’organisation des Conférences
Démocratiques du Casino de Lisbonne (1871). Leur objectif :
promouvoir les conditions du renouvellement intellectuel, scientifique,
culturel, moral et religieux de la société portugaise4. Parmi les
souscripteurs du Manifeste des Conférences, nous trouvons les noms
d’Antero de Quental, Eça de Queirós, Oliveira Martins et autres, dont
les futurs dirigeants républicains Teófilo Braga et Manuel de Arriaga.
Cette initiative n’a pas atteint les résultats escomptés. Le
Gouvernement a fermé la salle, après la cinquième conférence, malgré
les protestations. Plus tard, une partie des hommes des Conférences
du Casino a servi la dynastie de Bragance, d’autres, en revanche, ont
poursuivi le chemin de renouvellement de la res publica. Teófilo Braga
et Manuel de Arriaga, par exemple, ont adhéré plus tard au Parti
Républicain. Antero de Quental, pour sa part, a été l’inspirateur du
Parti Socialiste portugais, créé par José Fontana, en 1875.
Le sentiment de décadence
Ramalho Ortigão écrivait : “ Nous avons la tranquillité interne
et la paix à l’extérieur, nous jouissons de la liberté politique et de la
liberté individuelle et, cependant, il existe dans tout le pays un sourd
mécontentement général ”5. Ce mécontentement remontait (pour
certains) à la perte de l’indépendance (1580-1640) et il s’était aggravée
3
4

5

Le tout premier tronçon de chemin de fer, entre Lisbonne et Carregado, a été
inauguré en 1856.
Bazílio Telles ou Basílio Teles, Do Ultimatum ao 31 de Janeiro. Esboço d’Historia
Politica, Porto : Bazílio Telles, editor, à venda na Livraria Chardron de Lello &
Irmão, 1905, p. 48-51.
Ramalho Ortigão, “ As Opiniões sobre as Formas de Governo ”, in As Farpas. O País e a sociedade portuguesa, Tomo IV, Lisboa : Clássica Editora, 1989,
p. 87-106, ici p. 98 : “ Temos o sossego interior e temos a paz no estrangeiro ;
gozamos da liberdade política e da liberdade individual, e não obstante no País
todo há um surdo descontentamento geral ”.
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au moment des “ Invasions Françaises ” (1807-1811) qui ont entraîné
le départ du roi vers le Brésil et la domination anglaise (1807-1820).
Cette ambiance s’est encore alourdie après la perte du Brésil (1822) et
les convulsions internes postérieures à la Révolution libérale de 1820.
Le projet de création “ d’un nouveau Brésil en Afrique ” animé par Sá
da Bandeira, avait donné lieu aux premières expéditions géographiques
et scientifiques en Angola et au Mozambique (1831/32-1854). Ces
études ont été poursuivies au long des décennies postérieures et
notamment à partir de 1875, date de fondation de la Société de
Géographie de Lisbonne. Cette institution a préparé les expéditions
scientifiques de Serpa Pinto, Brito Capelo et Roberto Ivens. L’objectif
était de connaître les bassins hydrographiques du Zaïre et du Zambeze
et la région africaine des Grands Lacs. Les études des explorateurs
portugais sont à l’origine de la célèbre “ carte rose ”� qui comprenait
l’ensemble des territoires africains entre les côtes atlantiques de l’Angola
et celles du Mozambique, aux bords de l’Océan Indien.
D’autre part, des voix rénovatrices se faisaient entendre dans la
société portugaise. Surmontant le manque de programme des partis
monarchistes (le régénérateur et le progressiste), et les jeux des
caciques, des hommes croyaient à la vitalité du pays et à ses capacités
de régénération. On écoutait ainsi la voix des républicains. Ils avaient
réussi à faire élire (pour la législature de 1870-1874) leur premier
député, Rodrigues de Freitas.
Le centenaire de Camões (1880) et la propagande républicaine
Les festivités du IIIe Centenaire de la mort de Luís de Camões
(1880) ont été l’occasion d’expression publique de la vitalité nationale.
Des défilés allégoriques au Commerce, à l’Industrie, à l’Agriculture,
aux Arts, à l’Armée et aux Colonies ont été organisés à Lisbonne.
D’après le témoignage de Basílio Teles, le 10 juin 1880 a été la
consécration publique du Parti Républicain6. En effet, les républicains
ont été les grands animateurs de cette commémoration. Les
monarchistes sont restés en marge. La presse républicaine publiait alors
des caricatures montrant Luís de Camões coiffé du bonnet phrygien.
Les Républicains ont accaparé un symbole national, Luís de Camões
et ils se sont présentés en vrais et uniques défenseurs de la res publica. Le
Parti Républicain, déclare Basílio Teles, a concrétisé (en 1880) tous les
acquis intellectuels et scientifiques de la jeune intelligenzia portugaise
qui, depuis 1865, avait rompu avec l’État monarchique au nom de la
liberté et de l’indépendance pour fonder ce parti nouveau7.
Avant cette date [le 10 juin 1880], écrit Basílio Teles, il n’existe pas
6
7

Voir Bazílio Teles, op. cit., p. 76.
Voir Bazílio Teles, op. cit., p. 76.
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l’Histoire du parti républicain, mais tout simplement l’Histoire de l’idée,
de l’aspiration républicaine, parce que seulement à partir de cette époque
la politique a pu le reconnaître comme un nouveau facteur susceptible
de peser dans ses jeux8. […]
Toutes les énergies et toutes les valeurs sociales figuraient dans le
parti qui venait de naître […] représentant la pensée, la richesse et
le travail9.

Le Parti Républicain se profilait en défenseur de la grandeur
nationale, en alternative à la Monarchie.
L’Ultimatum anglais du 11 janvier 1890
La construction d’un “ nouveau Brésil en Afrique ” faisait partie du
rêve de grandeur des Portugais. Cela prévoyait la liaison territoriale
entre l’Angola et le Mozambique. Les ambitions de grandeur nationale,
documentées sur la “ carte rose ” heurtaient le projet anglais de Cecil
Rodes qui prévoyait (1886) la liaison du Caire au Cap, par une voie
ferrée.
Le “ rêve couleur rose ” a été défait par la brutalité de l’Ultimatum
britannique, du 11 janvier 1890. Présenté au Gouvernement Portugais
le 11 Janvier 1890, en cours de matinée, ce document exigeait le retrait
immédiat de toutes les forces portugaises des territoires en question.
Le Foreign Office demandait une réponse pour l’après-midi. Un tel
évènement a sonné le glas du rêve de grandeur des Portugais, le royaume
n’ayant pas les moyens de faire face à une des plus fortes puissances
européennes de l’époque. Après cette journée funeste, le Portugal a
essayé un arbitrage international que l’Angleterre a refusé. Partout dans
le pays a éclaté une violente campagne antibritannique10. La chanson
“ A Portuguesa ” publiée au plus vif de la réaction patriotique contre les
britanniques, exprimait la confiance dans les capacités des Portugais :
8

Fernando Catroga écrit que le Parti Républicain a été fondé en 1882 même
si un certain nombre d’auteurs considèrent les commémorations de Camões
(1880) le vrai commencement du Parti Républicain Cf. João Medina (Dir.),
História Contemporânea de Portugal. Das Invasões Francesas aos nossos dias.Tomo II,
Monarquia Constitucional. Das Origens do Liberalismo à Queda da Realeza, Genève : Editions Ferni S. A, Multilar, s. d., p. 17 et svs.

9

Ver Basílio Teles, op. cit., p. 76-78 : “ Antes desta data [10 de Junho de
1880] não há História do partido republicano, mas apenas História da ideia,
da aspiração republicana, porque só a contar daquela época a política o pôde
reconhecer como um novo factor susceptível de influir nos seus arranjos.
[…] Todas as energias e valores sociais figuravam no partido nascente […]
representando pensamento, riqueza, trabalho ”.
La Presse de l’époque, qu’il s’agisse du journal légitimiste A Nação, des périodiques républicains ou d’autres, témoigne l’unanimité du sentiment patriotique et anti-britannique.

10
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Héros de la mer, noble peuple, […]. Soulevez aujourd’hui, à nouveau,
la splendeur du Portugal. […] Que l’Europe annonce à toute la Terre :
le Portugal n’a pas péri. […] Que l’écho d’un affront soit le signal de la
renaissance. Contre les Bretons [les Anglais] marcher, marcher11.

Le Parti Républicain a su prêter sa voix aux sentiments patriotiques
et il a pris la tête des protestations contre l’Angleterre. Mais les
Républicains ont aussi saisi le moment pour mener une campagne
de propagande contre la Monarchie, accusée d’être incapable de
sauvegarder la grandeur et la dignité du pays. Une souscription
nationale a été ouverte pour acquérir des navires de guerre12. Tandis
que les gouvernements monarchistes successifs essayaient de trouver
un modus vivendi avec la “ vieille alliée ”, les républicains et même
les légitimistes, partisans de Dom Miguel, donnaient voix à la ferveur
patriotique et à l’indignation générale. Leur propagande pointait
du doigt la dynastie de Bragance13. Les uns et les autres la disaient
responsable de l’humiliation que le pays venait de subir. Mais les
premiers mettaient en cause l’institution monarchique elle-même.
Le parti républicain
Les Républicains se montraient particulièrement actifs depuis la
célébration du 3ème Centenaire de la mort de Luís de Camões le 10 juin
1880, date après laquelle, selon Basílio Teles, le Parti Républicain
existait effectivement. Grâce au dynamisme des militants, les idées, les
opinions et les propositions républicaines étaient connues de l’opinion
publique. Par des journaux comme O Século, O Mundo, A República,
par leurs meetings , de par des associations comme La Ligue Patriotique
du Nord (créée un mois après l’Ultimatum, le 1er février 1890), les
Républicains agissaient et diffusaient leurs idées. Deux tendances
parcouraient le Parti Républicain : un courant modéré rassemblé à
Lisbonne autour de O Século et un courant radical qui s’exprimait
dans la capitale par les journaux A Pátria et Os Debates et à Porto
par A República Portuguesa, ce dernier publié depuis le 18 avril 1890,
pendant la période d’émotion patriotique qui a suivi l’Ultimatum.
La tendance modérée, historique, “ poursuivait patiemment
11

12

13

En portugais : “ Heróis do mar, nobre povo […] Levantai hoje, de novo, o
esplendor de Portugal. Brade a Europa à Terra inteira : Portugal não pereceu.
[…] Seja o eco de uma afronta o sinal de ressurgir. […] Contra os Bretões
marchar, marchar ”.
Ainsi a été acquis le croiseur Adamastor, célèbre au moment du 5 octobre de
1910. Cf. Joel Serrão, “ Ultimatum, O (1890) ”, in Joel Serrão (Dir.), Dicionário
de História de Portugal, Porto : Livraria Figueirinhas, s. d.,Vol.VI, p. 219-224, ici
p. 223.
Le journal “ A Nação ” parlait de “ la dynastie étrangère ” et de “ la dynastie
saxe-cobourg brésilienne ”.
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sa propagande, écrivent les diplomates français, et ne voulait pas
compromettre le succès de ses efforts par quelque coup de main
téméraire, tandis que les républicains d’action, radicaux […] prêchent
toutes les réformes et veulent les réaliser immédiatement, même par
la force ”14.
Le 31 janvier 1891 : la République comme alternative ?
Un télégramme envoyé de Lisbonne par l’Ambassadeur de France
et daté du 31 janvier 1891, informait Paris :
Une insurrection militaire a éclaté ce matin à Porto. Elle a été réprimée
après une lutte prolongée et sanglante. Les insurgés s’étaient retranchés
dans l’Hotel de Ville.
Je complèterai demain ces premiers renseignements.
Bihourd15

La tendance républicaine radicale venait d’entrer en action mais16
la révolte du 31 janvier 1891, à Porto, n’a duré que quelques heures.
La Garde Municipale, fidèle à la Monarchie, a eu raison des insurgés
qui avaient occupé l’Hôtel de Ville. Cet événement s’inscrivait dans
les suites de l’Ultimatum anglais du 11 janvier 1890 et dans le profond
mécontentement de la Nation portugaise à l’égard de la dynastie
de Bragance. Des civils avaient rejoint les militaires révoltés en
chantant “ A Portuguesa ”. La révolte de Porto mettait en évidence
non seulement l’incapacité des partis monarchistes (régénérateur et
progressiste) à répondre aux aspirations les plus profondes de la société
portugaise, mais aussi le dynamisme des Républicains et l’actualité
de leur message.
14

15

16

Cf. Archives du Ministère des Affaires Étrangères [M. A. E.], Correspondance
Politique. Portugal, 1891, Janvier-Mai.Tome 233. République Française. Légation au Portugal. Direction Politique. S. Don [sic] du Midi, n° 13. Lisbonne, le
3 février 1891, fl. 83-83v.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janviermai. Tome 233. République française. Ministère des Affaires Étrangères. Dépêche Télégraphique, Lisbonne, le 31 janvier 1891, fl. 70.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janviermai. Tome 233. République Française. Légation au Portugal. Direction Politique. S. Don [sic] du Midi, n° 13. Lisbonne, le 3 février 1891, fl. 83-84v :
“ L’insurrection de Porto […] a été vraisemblablement souhaitée et préparée
par le groupe appartenant à l’opinion avancée de Porto. La République Portugaise […] samedi elle annonçait le mouvement insurrectionnel, au moment
même ou il se produisait […]. De son côté La Patrie, à Lisbonne, avait pris
une attitude aussi agressive. […] Le Gouvernement vient de confirmer la distinction que je note en suspendant La Patrie, Les Débats, La République et La
République Portugaise et en ne prenant jusqu’à présent aucune mesure contre
le Século.
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L’insurrection du 31 janvier 1891 qui a été dominée rapidement,
représentait, néanmoins, un avertissement très sérieux par son
caractère de sédition militaire et de conspiration républicaine. La
diplomatie française à Lisbonne la considérait tellement importante
que l’Attaché Militaire français, résidant à Madrid, a été prié de se
déplacer à Lisbonne17.
La correspondance diplomatique française souligne aussi la
sympathie de la population de Porto à l’égard des soldats détenus sur
des navires dans la rade de Leixões, notamment par des “ manifestations
sur le rivage ” et par son appui solidaire aux familles des prisonniers18.
L’idée républicaine faisait son chemin dans les esprits même si elle se
situait, parfois, au niveau de l’imaginaire comme le montre la réponse
d’un des soldats révoltés à ses juges : “ Moi, Monsieur, je ne sais pas ce
qu’est la République mais elle ne peut pas être qu’une chose divine ”�.
Les autorités ont suspendu les libertés dans le district de Porto et les
journaux les plus radicaux (República Portuguesa, à Porto, A Pátria et Os
Debates, à Lisbonne) ont été obligés d’interrompre leur publication19. Et
pourtant, le Parti Républicain comptait vraiment dans la vie nationale.
Composé d’avocats, de journalistes, de professeurs, de propriétaires, le
Parti gagnait aussi des adhésions parmi les militaires20 et son message
s’enracinait dans l’opinion publique.
L’idée de l’alternative républicaine faisait son chemin suite
aux erreurs des politiciens monarchiques mais aussi, comme le
confirme B. Teles21, grâce aux exemples brésilien et (surtout) français.
Les révoltés du 31 janvier 1891 ont été considérés comme des
précurseurs de la République. Un monument aux victimes de cette
17

18
19

20

21

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janviermai. Tome 233. République Française. Lisbonne : le 8 février 1891, fl. 95v.
Cf. aussi Annuaire Diplomatique et Consulaire de la République Française pour
1891. Nouvelle Série Tome XIII, Paris : Berger-Levrault et Cie, Editeurs,
1er mai 1891, p. 39. Un seul et même diplomate, le commandant Marga, assurait
les fonctions d’Attaché Militaire Français à Madrid et à Lisbonne.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janviermai. Tome 233. Lisbonne : le 20 avril 1891, fl. 217-219, ici fl. 217v.

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janvier-mai. Tome 233. République Française. Légation au Portugal. Direction Politique. S. Don [sic] du Midi, n° 13. Lisbonne : le 3 février 1891,
fl. 83-84v.
Le sous-lieutenant Augusto Rodolfo da Costa Malheiro et le capitaine António do Amaral Leitão, impliqués dans la révolte du 31 janvier, à Porto, en sont
des exemples. Cf. A. H. de Oliveira Marques, (Coor.), A Revolução de 31 de
Janeiro de 1891. Lisboa : Biblioteca Nacional, Janeiro 1991, p. 59.
Cf. Basílio Teles, op. cit., p. 108-109 : “ Seria injusto omitir a repercussão que
teve entre nós o movimento político brasileiro, em Novembro daquele ano de
1889, de que resultou a deposição de Pedro II e a proclamação da República
com a forma federal. […] A sua facilidade em consumar-se [o triunfo republicano no Brasil] devesse figurar com toda a certeza, entre os estimulantes que
provocaram a tentativa republicana do Porto, em 31 de Janeiro de 1891 ”.
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journée a été érigé, plus tard, au cimetière du Prado do Repouso, à
Porto. Des manifestations y avaient lieu tous les ans. Même pendant
la dictature (1926-1974), le 31 janvier a toujours été un moment de
résistance et d’affirmation des valeurs démocratiques.
Le prestige de la France au Portugal
La France était un modèle pour les Républicains portugais de
par son Histoire, le prestige de ses idées et son attitude à l’égard du
Portugal au moment du conflit luso anglais (1890-1891).
Le prestige des idées françaises trouvait son origine dans l’héritage
de la France révolutionnaire dont les Armées se présentaient en
libératrices des Peuples opprimés par l’absolutisme ;
L’attitude de la France à l’égard du Portugal, à la suite de l’Ultimatum
anglais (le 11 janvier 1890) fut très appréciée. Début mars 1891, peu
après la révolte de Porto, l’Ambassadeur de France signalait un article
du journal monarchique Novidades22 publié à l’occasion de la visite
d’une escadre française au Tage. L’auteur soulignait l’attitude contrastée
des puissances à l’égard du Portugal : l’Angleterre l’avait humilié,
l’Allemagne le menaçait en Afrique tandis que la France le respectait23.
Justement un des moments forts d’affirmation et de propagande
républicaine a été la visite du Président français Émile Loubet à
Lisbonne (fin octobre, 1905).
Un article publié par la revue Illustração Portugueza quelques jours
avant l’arrivée du Président français témoigne du prestige de la France
auprès des républicains portugais. Nous citons une partie du texte :
Mr. Loubet représente pour nous bien plus qu’un Chef d’État ; il
représente la France qui pour nous est plus qu’un peuple ami. […] Elle
est notre éducatrice, elle est notre guide. La France représente pour
presque tous, une Patrie intellectuelle.
Aucun autre peuple n’exerce dans notre imagination plus d’influence
que la France ”.

Le Président Émile Loubet a été reçu à Lisbonne par de grandes
manifestations d’enthousiasme populaire24. D’après l’Illustração
Portugueza, un chœur d’un millier d’enfants chantait La Marseillaise,
au moment de l’arrivée du Président Français, à Lisbonne. Parmi le
22

23
24

Novidades, Organe du Président du Conseil. Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Portugal, 1891, Janvier-Mai. Tome 233. Lisbonne : le 3
mars 1891, fl. 127-131.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique. Portugal, 1891, janviermai. Tome 233. Lisbonne : le 3 Mars 1891, fl. 127-131.

Cf. Illustração Portugueza, N° 104, Segunda-Feira, 30 de Outubro de 1905,
p. 824-825.
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public se trouvaient Manuel dos Reis Buíça et sa fille Elvira Buíça25.
Tout au long de sa visite (du 26 au 29 octobre 1905) Émile
Loubet a été acclamé chaleureusement. Le Président a su réagir avec
tact et prudence, dans le cadre des relations d’État tout en respectant
la différence des régimes politiques. Ni le Président Loubet ni les
diplomates français n’ont fait la moindre allusion aux républicains
portugais26.
Après tant d’enthousiasme populaire et juste quarante-huit heures
après le départ du Président français, Dom Carlos écrivait dans une
lettre à José Luciano de Castro :
2-XI-905
Mon cher José Luciano,
Les fêtes en l’honneur du Président Loubet se sont déroulées […] dans
un ordre remarquable. […].
Cependant, il est absolument nécessaire de prévenir tout débordement
qui puisse éventuellement se reproduire dans le futur de la part des
républicains, comme ceux dont j’ai eu connaissance et qui ont eu lieu
dans plusieurs trains qui conduisaient en province les gens qui avaient
été convoqués ici pour prendre part aux manifestations. […]
Carlos R.27

Le vrai danger de la Monarchie portugaise ne venait pas des
républicains. D’après la diplomatie française à Lisbonne, la dynastie de
25

Soixante seize ans après la mort du roi Dom Carlos, Elvira Buíça, la fille du
régicide Manuel Buíça, a accordé une interview au Diário de Lisboa du 1er février 1984. Le texte a été repris par João Medina.Voir João Medina, “ Oh ! a
República !… ”. Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa,
Lisboa : Centro de Arqueologia e História da Universidade de Lisboa, Instituto
Nacional de Investigação Científica, 1990, p. 69-74, nota n° 29, ici p. 72, in
fine :
– Quando o Presidente da República francesa, Émile Loubet, visitou Portugal, ele [o pai,
Manuel Buíça] levou-me a vê-lo e mostrou-mo com muito entusiasmo. Comprou-me
uma medalha de esmalte com o retrato dele e pôs-ma no peito. É um grande homem !
E a minha filha deve sempre admirá-lo ! disse-me.
26
Cf. Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe. Portugal. Politique

Etrangère, Relations avec la France, Tome 20, 1897-1907, [Programme]
Visite du Président de la République à S. M. le Roi de Portugal, fl. 286.
27
Voir António Cabral (Pub.), Cartas d’El-rei D. Carlos ao Sr. João Franco :
Cartas d’El-rei a José Luciano ; a dictadura ; os adiantamentos ; o regicídio. Lisboa,
p. 65 [texte en fac-simile p. 269-272].
2-XI-905 [sic]
Meu q.do José Luciano,
As festas ao P.te Loubet correram felizmente […] n’uma ordem inexcedivel.
[…] É porem absolutamente necessario cohibir quaesquer desmandos que se deem d’aqui em
deante da parte dos republicanos, como sei que já se deram em vários comboyos que
regressaram d’aqui para a provincia conduzindo gente que aqui tinha vindo chamada
[sic] para tomar parte nas manifestações […] Carlos R.
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Bragance n’avait à craindre que les problèmes créés ou aggravés par
l’incurie de ses Ministres, le tout dans un climat de haine politique
exacerbé par la dictature de João Franco. Ce fut, par exemple, le cas du
scandale des Acomptes Financiers accordés à la Maison Royale28 qui a
aggravé le climat de tension politique et a fourni aux Républicains un
nouvel argument de propagande.
Le scandale des Acomptes Financiers accordés à la Maison Royale a
été dénoncé le 12 novembre 1906 et, 10 jours plus tard, il a provoqué de
graves incidents à la Chambre des Députés. Le Chef du Gouvernement
João Franco, tout en reconnaissant que cela s’était produit au temps de
ses prédécesseurs, a promis que cela n’arriverait pas avec lui ni avec son
Gouvernement. Pour les députés républicains c’était manifestement
insuffisant et ils ont violemment réagi.
Sommé de donner de plus amples explications et de préciser le chiffre
des avances, écrit la diplomatie française, le Président du Conseil [João
Franco] s’y est catégoriquement refusé. Il s’est borné à déclarer que,
plus tard, […] il entretiendrait à nouveau le Parlement de l’affaire, pour
lui demander de liquider le passé, et d’assurer l’avenir.
C’est alors que le député républicain Alphonse Costa, avocat très
populaire à Lisbonne et dans l’ensemble du pays s’écria que, quand
on lui trancha la tête, Louis XVI en avait moins fait que le roi Carlos.
Sur son refus de retirer ces paroles, puis de quitter la salle des séances,
le président fit appel à la force armée, et un autre député de la même
nuance, M. Braga, [sic] ayant à son tour invectivé le souverain, l’un et
l’autre furent expulsés de force.�

Un troisième député républicain António José de Almeida s’est
adressé aux soldats pour leur dire qu’ils devraient entrer au Parlement
pour aider à la proclamation de la République29.
Le 30 août 1907, João Franco a mis fin à “ Questão dos
Adiantamentos ” par un Décret qui augmentait la Liste Civile de la
Maison Royale. Un auteur de l’époque déplore que Dom Carlos ne se
soit pas refusé à signer ce Décret qui frappait profondément le prestige
de la monarchie portugaise30.
Incapable de formuler un programme politique de renouvellement
des institutions monarchiques et de répondre ainsi aux attaques des
républicains, João Franco s’est engagé sur la voie de la répression. Les
dépêches du représentant français à Lisbonne sont très éloquentes, à
cet égard.
28
29

30

En portugais : “ O Escândalo dos Adiantamentos à Casa Real ”.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal.Tome 2, Politique Intérieure, 1901-1907, Lisbonne : le 22 nov[embre],
1906, fl. 206-206v.
Cf. António Cabral, op. cit., p. 178.
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Le président du Conseil [João Franco] vient de (faire) [sic] signer au Roi
un décret (pour) [sic] créer des peines nouvelles et conférer au pouvoir
exécutif lui-même la mission de les appliquer. Le Conseil des Ministres
a désormais dans ses attributions de condamner au bannissement ou
à la déportation les personnes que le juge d’instruction criminelle
lui aura signalées comme coupables de manœuvres contre la sûreté
de l’État.
Saint-René Taillandier31.

La démarche du Gouvernement n’a fait qu’exacerber la haine
politique32 et quelques jours plus tard, le 1er février 1908, un attentat a
eu lieu sur la place du Terreiro do Paço, à Lisbonne. Le roi Dom Carlos
et son fils aîné, le prince Dom Luís Filipe y ont perdu la vie.
Au décret-loi qui le matin même, avait conféré au Conseil des Ministres
un pouvoir illimité sur la liberté des citoyens, écrivaient les diplomates
français, c’est l’assassinat qui a répondu. La promptitude avec laquelle
cette réponse a été faite, comporte une leçon qu’il paraît difficile de ne
pas entendre. Le Roi Dom Carlos vient de tomber victime avec son
fils aîné, de l’impopularité croissante que répandirent sur lui les excès
d’une dictature confiée à un premier ministre qui a poussé jusqu’à
l’extravagance le goût du pouvoir sans contrôle et la confiance en soi33.

Les réactions au régicide ont été très vives partout en Europe,
comme en témoignent les diplomates français en poste à Madrid, à
Rome, à Londres et à Vienne. La grande question : qui était derrière
les mains qui ont tué ?
L’Ambassade de France à Lisbonne nous donne un aperçu de la
situation.
Il est d’ores et déjà avéré que le crime du Ier février a été commis par
une demi-douzaine de conjurés, tous républicains, dont deux ont été
31

32

33

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Affaires
Etrangéres, Télégramme n° 10. Lisbonne : le 1er Février 1908, fl. 15.
Deux ans après le régicide du 1er février 1908, l’attaché militaire français à Madrid
et à Lisbonne commentait : Depuis la dictature de João Franco, tout allait au Portugal
de mal en pis ; jusqu’alors il n’y avait pas eu dans le pays de haines politiques ; c’est
lui [João Franco] qui les a déchainées [sic] et l’assassinat du roi Don Carlos a été
le premier effet de sa politique. Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier
Général, 1908-1910. Le Capitaine Paris, attaché militaire de l’ambassade de la
République Française à Madrid à M. le Général Brun ministre de la Guerre :
Madrid, n° 18/P le 6 novembre 1910, fl. 307.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910, Affaires
Etrangères,Télégramme n° 12 et 12bis, Lisbonne : le 2 février 1907 [sic, il s’agit
d’une faute d’écriture, c’est l’année 1908], fl. 18-18v.
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tués sur place [Alfredo Costa et Manuel dos Reis Buíça] et dont les
autres ont échappé. […]. Ce qui […] est établi, c’est qu’au moment
de la dictature existait un assez vaste réseau d’associations secrètes,
organisé sur le modèle des carbonari italiens du siècle dernier, à étages
superposés ; chaque initié ne connaissant que ses camarades et son chef
immédiat, ignorant les chefs supérieurs.
[…]
La propagande républicaine paraît donc, maintenant devoir se faire
surtout directement et publiquement. En tant que tout se passe à ciel
ouvert le Gouvernement n’intervient pas.
[…]
C’est la théorie de la soupape : tant que l’effervescence peut s’échapper
au dehors, la chaudière n’éclatera pas.
Doulcet34.
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À Rome on craignait qu’une révolution républicaine à Lisbonne ne
puisse d’abord contaminer l’Espagne pour s’étendre ensuite jusqu’en
Italie mettant en danger la Maison de Savoie.
Néanmoins la question était, d’ordre interne. Rien n’était plus
grave que les faiblesses de la monarchie portugaise elle-même.
En effet, les crises ministérielles étaient longues et fréquentes. Les
partis monarchiques étaient fondés sur des camarillas, des cliques de
personnes, plutôt que sur l’adhésion à un programme politique38.
À la veille du 5 octobre 1910, Georges Saint-René Taillandier,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la France à
Lisbonne, soulignait l’incapacité voire l’incurie des partis monarchiques
et les changements en cours :
Entre les deux partis rivaux [les régénérateurs et les progressistes] qui
ne représentent rien, sinon les ambitions et les vanités de leurs chefs et
de leurs membres, une opinion a commencé à se former qui aspire à
prendre la direction de la vie publique. Cette opinion publique naissante,
dont les foyers sont à Lisbonne et à Porto, ne laisse pas que d’agir sur la
masse du corps électoral. Dans les villes et autour des villes, augmente
ainsi graduellement le nombre des électeurs plus disposés à en croire
leur journal ou les orateurs du dernier grand Comice républicain que
le grand électeur local. La presse, les réunions publiques sont en voie,
dans les régions urbaines, de détrôner le Cacique traditionnel 39.

Vers le 5 octobre 1910
Au lendemain du régicide, l’Europe majoritairement monarchiste
voyait avec appréhension la fragilité du jeune roi Dom Manuel II
mais personne ne croyait vraiment qu’un régime républicain puisse
s’installer durablement à Lisbonne. La diplomatie française considérait
que “ le Portugal a[vait] besoin de sa dynastie comme de la clé de
voûte de l’édifice national ”35. Madrid craignait, en revanche, qu’une
révolution républicaine ne vienne à éclater à Lisbonne ce qui aurait
de “ graves répercussions en Espagne ” mais on restait sceptique sur le
succès à long terme d’un régime républicain au Portugal36.
D’après la diplomatie française, Madrid comptait sur l’Angleterre
pour soutenir la monarchie portugaise, bien que sans intervention
directe car, dans ce cas, les inconvénients seraient supérieurs aux
avantages. La question aurait été abordée à Londres entre Alphonse XIII
et le roi Édouard VII pendant la visite du roi d’Espagne en Angleterre37.
34
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Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 10, Questions dynastiques et Cour, 1898-1913. Lisbonne : le 5
juillet 1910, fl. 102-102v.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910, Lisbonne :
le 18 mars 1908, fl. 71-73v., ici fl. 73.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Madrid :
le 13 janvier 1909, fls. 130-131. Voir aussi José Maria Jover Zamora, “ Introducción. Después del 98. Horizonte internacional de la España de Alfonso XIII ”, in José Maria Jover Zamora (Dir.), Historia de España Menéndez Pidal,
t. XXXVIII, La España de Alfonso XIII, el Estado y la política (1902-1931),Vol. I,
De los comienzos del reinado a los los problemas de la posguerra (1902-1922). Espasa
Calpe, S. A., Madrid, 1995, p. CLXI – CLXII ; p. 275-277.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Madrid :
le 13 janvier 1909, fls. 130-131.
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La dynamique des républicains
Au moment des élections générales du 28 août 1910, le contraste
était saisissant entre l’inertie et les divisions des monarchistes et la
dynamique républicaine. L’impasse du régime monarchiste et son
incapacité à se réformer et à répondre aux aspirations de la société
portugaise sont mises en évidence par un document confidentiel
envoyé à Paris, le 12 septembre 1910, à savoir :
Nul doute que les élections du 28 août ne soient pour les monarchistes
d’opposition, et surtout pour les républicains, une victoire, - pour le
Gouvernement de M. Teixeira de Souza une défaite morale.
La défaite ainsi subie devant les urnes paraît-elle devoir être réparée dans
les Cortès ? Il paraît plus probable qu’elle s’y aggravera et deviendra sans
remède. C’est l’éternelle faiblesse des gouvernements portugais que les
38

39

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 10, Questions dynastiques et Cour, 1898-1913. Lisbonne : le
22 juin 1910, fl. 101-101v.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 10, Questions dynastiques et Cour, 1898-1913. Confidentiel
et réservé. Lisbonne : le 16 août 1910, fl. 104-104v.
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députés dont se composent leurs majorités décevantes ne représentent
vraiment rien, si ce n’est la docilité moutonnière de populations non
éveillées encore à la vie publique. Seules les oppositions représentent :
elles représentent ceux qui ont trouvé en eux mêmes, dans leurs
intérêts, leurs idées, leurs passions, la force de résister aux indications
des autorités 40
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Le diplomate français témoigne ensuite :
[Hermes da Fonseca] n’a pas su, - comme en 1905 le Président de
la République Française, - à force de correction et de tact, éviter les
pièges d’une telle situation. Au lendemain d’un cordial échange de
toasts entre le Roi Dom Manuel et lui, il a complaisamment accepté
l’hommage compromettant des associations républicaines de Lisbonne
[…]. Les masses populaires qui se sont ainsi mobilisées pour l’acclamer,
l’après midi du dimanche 2 octobre, ne devaient rentrer dans le calme
qu’après une révolution accomplie 43.

Le commentaire de la diplomatie française est sans appel :
La situation politique qui se dessine en Portugal est donc sérieuse ; elle
est grave. Une classe de politiciens inconscients tous semblables sous
la variété de leurs étiquettes, a cru pouvoir gouverner indéfiniment ce
pays sans un véritable concours de la Nation et sans une application
suffisante à servir les intérêts moraux et matériaux de la nation. […] Ils
ont laissé au seul parti républicain le mérite et l’avantage de répandre
de proche en proche dans les villes, les banlieues et les campagnes
la notion et le souci des intérêts publics41.
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Le magazine Illustração Portugueza, témoigne aussi du peu de
prudence de l’entourage du Président du Brésil, en écrivant :
Dans la nuit de lundi et mardi [du 3 au 4 octobre] quand a éclaté le
mouvement révolutionnaire qui donnerait naissance à la République,
notre illustre hôte [Hermes da Fonseca] s’est embarqué à bord du São
Paulo, d’où il a pu assister à la révolte du Adamastor et du São Raphael,
[le 4 octobre] lesquels ayant fait monter sur les mâts le drapeau
républicain et l’ayant salué par 21 coups de canon, ont vu le cuirassé
brésilien, tout comme eux, saluer le nouveau drapeau44.

Les Républicains apparaissaient aux yeux de tous comme les seuls
véritables défenseurs des intérêts fondamentaux de la res publica.
La révolution républicaine du 5 octobre 1910
Au début du mois d’octobre 1910, deux événements ont fait
basculer la situation à Lisbonne : La visite du Président élu du Brésil,
le maréchal Hermes da Fonseca et l’assassinat du Député Républicain,
Dr. Miguel Bombarda deux jours plus tard.
“ Les fêtes données à Lisbonne en l’honneur du maréchal Hermes
da Fonseca [écrit le représentant français au Portugal] ont formé le
prologue du drame ”42. Arrivé le 1er octobre le Président brésilien, hôte
du Roi Dom Manuel, a été acclamé par les masses républicaines.

La visite du Président Hermes da Fonseca, dont l’attitude a mérité
plusieurs commentaires45, aura ainsi été un des catalyseurs de l’explosion
républicaine à Lisbonne.
C’est, toutefois, l’assassinat du Dr. Miguel Bombarda qui a mis le
feu aux poudres. Le lundi 3 octobre, Miguel Bombarda, médecin et
député républicain de Lisbonne a été assassiné par un de ses patients.
Ce médecin était le protagoniste de l’action anticléricale et un des
personnages les plus prestigieux parmi l’opinion républicaine. “ Le
meurtre du Dr. Bombarda, écrit la diplomatie française à Lisbonne,
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Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 12 septembre 1910, Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Étrangères à Paris,
fls. 215-219v, ici fl. 216v-217.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 12 septembre 1910, Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Étrangères à Paris,
fls. 215-219v, ici fl. 219-219v.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 23 octobre 1910. Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères à Paris.
fls. 285-293, ici fl. 285v.
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Cf. Ibidem, Tome 3, fls. 285-293, ici fl. 286.
Cf. Illustração Portugueza, n° 242, Lisboa, 10 de Outubro de 1910, p. 469 : “ Na
noite de segunda para terça-feira, [3 a 4 de Outubro] ao accentuar-se o movimento revolucionario de que devia sair a proclamação da Republica Portugueza, o nosso illustre hospede [Hermes da Fonseca] embarcou para bordo
do S. Paulo, d’onde poude assistir à revolta do Adamastor e do S. Raphael, [le
4 octobre] que içando pela madrugada a bandeira republicana e, firmando-a
com uma salva de 21 tiros, viram a sua saudação à nova bandeira correspondida
pelo navio brazileiro ”.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Rome, le
10 octobre 1910, fl. 270v : “ Dans un entretien que M. Laroche [diplomate
français à Rome] a eu le 9 octobre avec lui, le Ministre [des Affaires Étrangères
italien, Marquis de San Guilian] […] fit même allusion, non sans ironie, à la
démarche peu correcte du maréchal de Fonseca [sic] qui “ après avoir dîné
chez le roi aurait fait sa vi(si)te de digestion au Président de la République ” ”.
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venait de créer une atmosphère favorable ”. Les républicains ont décidé
d’agir immédiatement et de précipiter leur soulèvement46.
Ce même 3 octobre, les républicains ont provoqué la révolte du
16ème régiment d’infanterie dont les soldats ont distribué des armes
à des civils. Renforcés par le 1er régiment d’artillerie (la caserne de
Campolide), ils ont pris position près de la place Marquis de Pombal
tandis que quelques centaines de marins se soulevaient dans le Tage,
notamment ceux de l’Adamastor et ceux du São Raphael. Dans un
premier moment, le soulèvement semblait échouer et son chef militaire,
l’amiral Cândido dos Reis, s’est suicidé. Cet évènement a entraîné la
défection de la plupart des officiers, à l’exception du Commissaire
Naval Machado dos Santos qui s’est accroché à ses positions. “ À ce
moment, [écrit le représentant français à Lisbonne] il aurait été possible
de mater la révolte mais le Gouvernement n’a pas réagi ”�.
Le lendemain, 4 octobre, Paul Cambon, représentant français à
Londres, lui aussi informait le Quai d’Orsay que la révolution avait
éclaté à Lisbonne, qu’on entendait des coups de canon et que les
communications télégraphiques risquaient d’être coupées, ce qui c’est
d’ailleurs produit47.
Les chefs royalistes portugais (militaires et civils) n’ont pas réagi
malgré la discipline d’un certain nombre de régiments et ils ont cessé
leur faible résistance de manière peu glorieuse. Georges Saint-René
Taillandier, ministre plénipotentiaire à Lisbonne en témoigne :
Traversant la ville le 4, vers 5 heures du soir, je vis, à proximité des
voies réservées à la lutte, quelques compagnies d’infanterie l’arme au
pied, en bon ordre, avec tout l’aspect de troupes disciplinées et fidèles
au devoir. Elles semblaient attendre des ordres qui ne vinrent pas. […]
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Il ne semble pas qu’aucun général, aucun colonel, soit venu se montrer
aux troupes qui tenaient les révoltés au respect48.

Georges Saint-René Taillandier témoigne aussi de l’épisode connu
du diplomate allemand, M. de Schmidthals, sortant de l’Avenida Palace
Hotel, où il donnait une réception, pour demander aux combattants
une courte trêve qui permettrait à ses commensaux de partir en sécurité.
À la sollicitation de M. de Schmidthals, les combats ont définitivement
cessé. “ Le feu suspendu ne reprit pas [écrit M. Taillandier en
conclusion]. Les derniers soldats de la monarchie mirent bas les armes.
Une heure après, le directoire du parti républicain réuni à l’Hôtel de
Ville y proclamait la République. Le télégraphe en portait la nouvelle
à toutes les villes du pays ”49.
M. Taillandier, informé par l’Ambassadeur d’Espagne à Lisbonne,
nous rapporte, pour sa part, la suite des évènements au Palais Royal50.
Elle est surprenante.
Aux premiers coups de canon du signal révolutionnaire, à une heure et
demie du matin, [dans la nuit du 3 au 4 octobre] le Ministre d’Espagne,
Marquis de Villalobar, mû par l’intérêt tout spécial que son souverain
portait au sort de la monarchie voisine, se rendit, non sans peine, au
Palais. Il fut surpris d’y voir le Roi encore vêtu de son habit de soirée
et décoré de plaques en diamant 51.

Dom Manuel, en effet, avait regagné sa résidence quelques
heures auparavant, après un dîner en honneur du Président brésilien
Hermes da Fonseca. Le représentant d’Alphonse XIII d’Espagne
s’étonnait qu’en pareille crise, les ministres portugais ne soient pas
auprès du jeune roi pour lui donner l’appui moral de leur présence52.

46

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 23 octobre 1910. Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères à Paris,
fls. 285-293, ici fl. 286 in fine.
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Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910.
Affaires Étrangères. Télégramme déchiffré. Londres : le 4 octobre 1910,
n° 192, fl. 235 : “ Le Foreing Office a reçu avis de l’administration des
Postes et Télégraphes que les communications avec Lisbonne étaient interrompues. L’employé de l’Eastern Cie au point d’atterrissage du câble à
15 kilomètres de Lisbonne, a télégraphié ce matin que les communications
avec la capitale étaient coupées et qu’on entendait le canon.
Par un second télégramme il fait savoir qu’un des chefs du parti républicain lui a enjoint de couper toute communication avec l’intérieur sous
peine de contrainte par la force. Depuis lors aucune dépêche n’est parvenue à Londres et celles adressées au Ministre britannique sont restées sans
réponse. Paul Cambon ”.

49

50

Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 23 octobre 1910. Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères à Paris.
fls. 285-293, ici fl. 288v.
Cf. Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne :
le 23 octobre 1910. Le Ministre de la République Française à Lisbonne à
Son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des Affaires Etrangères à Paris.
fls. 285-293, ici fl. 289-289v.
Il s’agissait du Palácio das Necessidades. Résidence royale en 1910, ce palais
abrite aujourd’hui [2010] le Ministère des affaires étrangères, à Lisbonne
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Voir Archives du M. A. E., “ Correspondance Politique ”, Nouvelle Série,
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Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 19081910. Lisbonne : le 23 octobre 1910, fls. 285-293, ici, fl. 290.
Voir Archives du M. A. E., “ Correspondance Politique ”, nouvelle série, Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Lisbonne : le 23 octobre 1910, fls. 285-293, ici, fl. 290.
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Le diplomate français poursuit le récit :
Abandonné par des Ministres incapables, séparé de sa mère qui lui eut
certainement fait entendre un “ sursum corda ”, c’est à des hommes
de cour dévoués mais timides, les seuls compagnons de son angoisse,
qu’il [Dom Manuel] en était venu à dire : “ Je ferai ce qu’on jugera le
mieux ”. […] [Le lendemain, 5 octobre] des obus de Marine vinrent
éclater dans les salons. Le Roi céda à ses conseillers et prit avec eux la
route de Mafra.
Sans doute il ne se rendit pas compte qu’en s’éloignant ainsi de la lutte
engagée dans Lisbonne, il abandonnait tout53.

La débandade de ceux qui se disaient des fidèles serviteurs de la
Monarchie a été soulignée aussi par le capitaine Paris, attaché militaire
de France à Madrid et à Lisbonne. Un mois après le triomphe de la
République au Portugal, cet officier transmettait à son gouvernement
des informations obtenues grâce au témoignage d’un militaire
portugais. “ Écœuré par la défection pour ainsi dire générale de ceux
qui se disaient partisans du roi ”� l’ancien soldat de Dom Manuel
déclarait :
Ce sont les royalistes qui ont fait la République du Portugal : la
corruption, les bas intérêts, la démoralisation dans toutes les classes,
avaient, depuis longtemps dépassé tous les limites. […] Seules
l’ambition du pouvoir et la poursuite des gros traitements payés par
l’État dirigeaient la politique du pays. […] Les ministères se succédaient,
[…], sans programme, sans idées, sans énergie ; et les scandales, toute
la pourriture d’un régime que nul ne pensait à sauver, devenaient de
jour en jour plus apparents54.

Exception faite du capitaine Henrique de Paiva Couceiro, il n’y a
pas eu un officier royaliste pour se mettre à la tête des soldats du roi :
“ Maintenant tout semble bien fini pour la dynastie de Bragance ”,
écrivait l’attaché militaire de l’Ambassade de France à Madrid, citant
son interlocuteur. Et il poursuit en disant : “ À part ces quelques
exceptions, le corps d’officiers n’a montré ni dévouement, ni initiative,
la crise morale a été complète. Le roi D. Carlos disait que son pays était :
“ uma monarchia sem monarchicos ” [sic]. Il voyait bien les choses ”�.
53
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Le roi Dom Manuel et la Famille Royale qui étaient partis pour
Mafra, ont ensuite regagné l’Ericeira où le yacht royal D. Amélia
les attendait pour les conduire à Gibraltar. Dans sa conclusion le
représentant de France à Lisbonne ne ménage pas les royalistes.
Il écrit :
La monarchie portugaise ne méritait plus de vivre. Faute d’avoir
su, après l’avertissement sanglant du 1er Février 1908, opérer sur
elle-même une réforme profonde […] elle était devenue un obstacle à
la vie saine et normale du pays. C’est vraiment de ses mauvaises mœurs
politiques qu’elle est morte, de la décrépitude intellectuelle et morale
d’une classe politicienne incurablement gâtée55.

Les Portugais pouvaient songer à l’ouverture d’une nouvelle
période de leur Histoire : la démocratie. Une démocratie qui ne se
serait pas limitée aux libertés politiques formelles mais au suffrage
électoral élargi, une démocratie aux dimensions économiques, sociales
et culturelles, à l’instar du programme prôné par José Félix Henriques
Nogueira (1825-1858) dans son ouvrage Estudos sobre a Reforma em
Portugal56. C’est à dire, une société de citoyens, dont les dirigeants,
soucieux de la res publica, seraient un exemple de vertu.
Le Gouvernement Provisoire Républicain, présidé par Teófilo
Braga, a pris un certain nombre de mesures emblématiques parmi
lesquelles l’abolition de la noblesse et des privilèges et le changement
des symboles : le drapeau, l’hymne national (A Portuguesa), la nouvelle
monnaie (escudo). Le Gouvernement républicain a aussi publié la loi de
séparation de l’Église et de l’État, le Registre civil obligatoire, la loi du
divorce et la reconnaissance juridique des enfants naturels et adultérins
et le droit de grève.
La République Portugaise s’affirmait ainsi, à côté de la France et de
la Suisse dans une Europe majoritairement monarchiste et impériale.
Il est sans doute révélateur que les premiers gouvernements à
reconnaître de jure, le nouveau régime portugais, furent des républiques
sud-américaines, le Brésil en tête57. En Europe, l’Angleterre qui avait
accueilli le roi Dom Manuel, l’ayant reçu à titre particulier, reconnaissait
le nouveau régime portugais de facto, le 10 novembre 191058.
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Voir Archives du M. A. E., correspondance politique, nouvelle série, Europe.
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Portugal, Tome 3, Politique intérieure, dossier général, 1908-1910. Lisbonne :
le 23 octobre 1910. Le Ministre de la République française à Lisbonne à
son Excellence Monsieur S. Pichon, Ministre des affaires etrangères à Paris.
fls. 292-292v.
Cité par A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal.Vol. III, Das Revoluções
Liberais aos nossos Dias. Lisboa : Editorial Presença, 13ª edição, 1998, p. 280-282.
Voir Fernando de Castro Brandão, A I República Portuguesa, uma cronologia, Lisboa : Livros Horizonte, 1991, p. 12.
Voir Fernando de Castro Brandão, op. cit., p. 12.

Voir Archives du M. A. E., “ Correspondance Politique ”, nouvelle série,

Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910.
Lisbonne : le 23 octobre 1910, fls. 285-293, ici, fl. 290v-291.
Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, nouvelle série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique intérieure, dossier général, 1908-1910. Le Capitaine Paris, attaché militaire de l’ambassade de la République Française à
Madrid à M. le Général Brun ministre de la Guerre. Madrid : n° 18/P le
6 novembre 1910, fls. 306-311, ici, fl. 306v.
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À Rome, le Gouvernement italien craignait la contagion de
Lisbonne sur Madrid, et cela dans la mesure où un éventuel triomphe
républicain en Espagne s’avérerait dangereux pour la Maison de
Savoie59. Selon Jules Alfred Laroche, secrétaire de l’Ambassade française
à Rome, le scepticisme royaliste à l’égard de la révolution portugaise,
faisait contraste aux espoirs républicains.
La note dominante, écrit Laroche, […] c’est assurément la défiance
[…]. Les principaux organes constitutionnels se demandent comment
on pourrait accorder un crédit sérieux à un régime “ issu d’un
pronunciamento et d’une bataille de rues ”. La phalange républicaine,
au contraire, […] ne cache pas sa joie60.

Le Gouvernement italien attendait la stabilisation à Lisbonne avant
de reconnaître officiellement le nouveau régime portugais61.
La diplomatie française à Lisbonne se montrait prudente dans les
dépêches envoyées à Paris :
Le nouveau régime […] s’inspire d’idées françaises et, […] on s’y
plait plus que jamais à appeler la France “ la mère spirituelle du
Portugal ”. Espérons que les nouveaux gouvernants qui annoncent
des intentions humaines, probes et libérales réussiront à relever assez
la nation portugaise dans l’estime du monde civilisé pour nous
disposer à reconnaitre volontiers la parenté spirituelle qu’ils invoquent.
G. Saint-René Taillandier �.
59

60

61

Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Rome : le
10 octobre 1910, fl. 270v, in fine : “ Le Gouvernement italien ne paraît pas encore
entièrement rassuré au sujet de la répercussion qui pourraient avoir en Espagne les
évènements du Portugal. La préoccupation du retent(is)sement qu’aurait en Italie
une révolution à Madrid n’est sans doute pas étrangère à ce sentiment. Bien que
le parti républicain, qui est surtout composé de doctrinaires, soit actuellement peu
dangereux pour la dynastie de Savoie, il n’est pas moins vrai que la proclamation de
la République à Madrid, survenant après la révolution de Lisbonne, pourrait produire des effets inattendus dans un pays où la tradition républicaine se rattache aux
figures si populaires de Mazzini et de Garibaldi, en même temps qu’elle se réclame
des glorieux souvenirs du moyen-âge et de l’antiquité. On comprend donc que les
hommes d’État qui ont la charge du pouvoir ne se défendent pas d’une certaine
inquiétude à l’idée d’une extension possible du mouvement républicain à toute la
péninsule ibérique. Laroche ”.
Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.

Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Rome : le
10 octobre 1910, fl. 270.
Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal,Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Rome : le
10 octobre 1910, fl. 270v : “ Dès que l’état des choses nouveau sera consolidé,
le cabinet de Rome conformera son attitude à celle des autres puissances et
reconnaîtra la République portugaise ”.
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Le Gouvernement Provisoire a été reconnu, de facto, par Paris, début
novembre 191062. Le représentant français témoigne de la joie de la
population de Lisbonne défilant devant l’ambassade de France “ au son
des musiques militaires et civiles jouant alternativement La Marseillaise
et le nouvel hymne portugais ” 63.
D’autre part, tout en reconnaissant les qualités et la bonne volonté
des nouveaux gouvernants, la diplomatie française exprimait sa réserve
par rapport à leur capacité de garantir la stabilité politique et sociale du
pays. D’un côté les Ministres avaient commencé “ de faire cesser des
abus, de supprimer des traitements illégaux et de réduire le nombre
des fonctionnaires ” mais, les commissions républicaines et les sociétés
secrètes demeuraient actives et les révoltés des 3, 4 et 5 octobre, civils
et militaires, conservaient leurs armes sans pour autant donner des
garanties de discipline64. Ces pouvoirs parallèles guettaient le nouveau
gouvernement et ce dernier éprouvait des difficultés à séparer la
nouvelle légalité et les moyens violents dont les républicains avaient
fait usage pour renverser la dynastie de Bragance. Un exemple saisissant
nous est rapporté par la diplomatie française : le Musée de la Révolution,
inauguré à Lisbonne le 29 décembre 1910. La correspondance politique
française fait état de la surprise des diplomates. En effet, le Ministère
tout entier a participé à la cérémonie d’inauguration. Pourtant les
objets exposés dans les vitrines et les messages affichés établissaient un
rapport entre le triomphe de la République et les moyens violents. En
revanche, la force de la parole, de la persuasion et la pédagogie civique
étaient complètement oubliées. Dans une dépêche envoyée à Paris, le
représentant de la France à Lisbonne s’étonnait du peu de prudence des
nouveaux dirigeants portugais qui pourrait compromettre, à l’avenir,
la réussite de la République elle-même. Ses observations prenaient un
caractère prémonitoire.
L’inconséquence égale ici l’inconscience, écrit M. Taillandier. […] La
foule de jeunes gens et d’enfants […] contemple avec avidité toutes
ces armes, tous ces explosifs. Les salles sont gardées par des soldats qui
ont devant les yeux des inscriptions en gros caractères du genre de
celle-ci : “ L’indiscipline est l’âme des combats du peuple.
62
63

64

La France n’a reconnu la République Portugaise de jure que le 25 août 1911.
Voir Fernando de Castro Brandão, op. cit., p. 29.
Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe.
Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910. Ministère des Affaires Etrangères. Télégramme déchiffré. Lisbonne : le 11 novembre
1910, fl. 316.

Voir Archives du M. A. E., Correspondance Politique, Nouvelle Série, Europe. Portugal, Tome 3, Politique Intérieure, Dossier Général, 1908-1910.
Copie. Le Capitaine Paris, attaché militaire de l’ambassade de la République Française à Madrid à M. le Général Brun ministre de la Guerre.
Madrid : n° 18/P le 6 novembre 1910, fls. 306-311, ici fl. 310v-311.
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[…]
Evidemment le parti républicain portugais, qui n’a pas dédaigné les
moyens anarchistes pour parvenir au pouvoir ne sent pas encore la
nécessité de s’en dégager. S’il tardait trop à se pénétrer des principes
inhérents à tout gouvernement, il y aurait là sans doute un certain
danger pour la stabilité de son œuvre.

Les inquiétudes exprimées par la diplomatie française allaient
s’avérer pleinement justifiées. Le Parti Républicain s’est divisé . Les
difficultés de la Grande Guerre aidant, le Portugal a connu plus de
40 Gouvernements et 8 Présidents, entre 1910 et 1926. L’instabilité
politique, économique et sociale a été “ le talon d’Achille de la
République ”. Le régime a succombé le 28 mai 1926, devant la force
des baïonnettes.
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IV.2.

et l’avocat – et membre “ historique ” du Parti Socialiste –, Manuel
Costa e Melo, le chanteur “ engagé ” Zeca Afonso etc.
On a aussi évoqué Francisco Homem Cristo, éminent journaliste
et pamphlétaire, républicain de la première heure, propriétaire et
rédacteur en chef de O Povo de Aveiro, journal de référence, férocement
républicain (qui parut entre 1882 et 1941). Curieusement (ou non),
personne n’a voulu, ou n’a osé, évoquer le fils de ce dernier qui,
ayant le même nom que son père, on surnomma Francisco Homem
Cristo Filho.

FRANCISCO HOMEM CRISTO FILHO :
DU VERTIGE DE L’ANARCHISME
À LA SÉDUCTION DU FASCISME

francisco homem cristo filho
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: da vertigem do anarquismo

Francisco Homem Cristo Filho2

à sedução do fascismo

Otília Pires Martins

*

Propõe-se, aqui, um esboço do percurso aventureiro e frenético
de Francisco Homem Cristo Filho (1892-1928), jovem intelectual português,
dandy, cosmopolita, dotado de uma personalidade brilhante e irrequieta que o leva
ao exílio (Rio de Janeiro, Madrid, Londres, Paris). Jornalista, defensor dos ideais
de 1789, surge como o digno herdeiro de seu pai, Francisco Homem Cristo, distinto
panfletário e fundador de O Povo de Aveiro (1882-1941), jornal de referência,
ferozmente republicano. Nascido sob a vigência da Monarquia, Cristo Filho cedo
cedeu à vertigem do anarquismo. Do seu percurso ideológico, tão inesperado quão
misterioso, sobressai uma itinerância activa que o conduzirá, em 1927, ao fascínio
pela ideologia fascista e pelo Duce, de quem se tornou colaborador e amigo. Em
1928, indo ao encontro de Mussolini, a morte, prematura e trágica, num acidente
de viação, às portas de Roma, interrompe definitivamente o seu projecto visionário
e megalómano de uma União Panlatina.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Anarchisme, exil, fascisme, Portugal, sidonisme
............................................................................

Lors des célébrations des 250 ans de la ville d’Aveiro (1759-2009)1,
surnommée la “ Venise portugaise ”, on a évoqué, dans un cycle de
conférences mensuelles, toute une année durant, ses personnalités les
plus illustres. Parmi les plus célèbres, des politiciens et orateurs du
XIXe et XXe s. – José Estévão (1810-1862), Jaime de Magalhães Lima
(1859-1936) –, Egas Moniz, neurochirurgien et premier Prix Nobel
portugais en 1943; plus près de nous, deux grands opposants au régime
de Salazar – le médecin et écrivain néoréaliste, Mário Sacramento,
*
1

Universidade de Aveiro (UA), Portugal
Le 11 avril 1759, José Ier a élévé Aveiro au rang de cidade (ville). Décision on ne
peut plus inattendue car, quelques mois auparavant, le même monarche avait
condamné, à l’échafaud, le dernier duc d’Aveiro, pour trahison.

Nous sommes, pourtant, devant un personnage fascinant, dont
beaucoup s’accordent à dire qu’il était un ‘gentilhomme’ et un ‘homme
d’esprit’. Peut-être a-t-il le tort de présenter un parcours idéologique,
marqué par des ruptures surprenantes, allant, avec désinvolture, de
l’anarchisme de sa jeunesse à l’idéal monarchique, révélant, ensuite, des
penchants républicains “ sidonistes ”, pour succomber, finalement, en
1922, aux attraits du fascisme. Et c’est peut-être dans cette fascination
de l’idéologie mussolinienne qu’il nous faudra chercher les raisons de
l’oubli auquel il a été voué depuis sa disparition en 1928. En effet, la
dictature fascisante qui a plongé le Portugal dans un isolement profond,
pendant presque un demi-siècle, a marqué, de façon inéluctable,
les esprits les plus éclairés. Il n’y a, donc, pas encore de place dans
l’imaginaire des gens d’Aveiro, pour un tel homme, fût-il l’un des
portugais les plus célèbres, au-delà des frontières, aussi bien en Europe
qu’en Amérique Latine.
Nous essaierons, donc, d’esquisser, ici, le parcours aventurier et
frénétique de ce jeune et brillant intellectuel portugais, dandy à ses
heures, voyageur et cosmopolite invétéré�.
Né sous la Monarchie, mais cédant, très tôt, au vertige de l’anarchisme,
ce journaliste qui défendait, avant tout, les idéaux de 1789, sera l’un des
plus enthousiastes défenseurs de la Restauration de la Monarchie avant
de devenir un agent de la propagande du “ sidonisme ” à l’étranger
et succombera aux attraits d’une idéologie naissante qui lui inspirera
Mussolini, Bâtisseur d’Avenirs, le 1er volet d’une trilogie, suggérée par le
Duce lui-même. Porte-parole infatigable d’une idéologie issue de la
Grande Guerre qui prônait l’avènement d’un homme nouveau, HCF
aurait pu, si le destin n’en avait décidé autrement, devenir le leader
d’une Internationale Fasciste. De même, il mourra avant d’avoir pu
réaliser son rêve, qui consistait en une carrière publique dans son propre
pays dans lequel, pourtant, il n’aura jamais été perçu que comme un
estrangeirado de droite, extrémiste et semeur de trouble.
2

Pour désigner Homem Cristo Filho, nous utiliserons, tout au long du texte, les
initiales HCF.
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Le vertige de l’Anarchisme (1907-1910)
Homem Cristo Filho est né le 5 mars 1892, à Lisbonne. Son père
étant militaire, il aura une enfance voyageuse. Aveiro demeurera,
toutefois, le point d’ancrage familial. Véritable enfant prodige3, il était
doté d’une intelligence hors norme : à 3 ans il savait lire, à 6 ans il
avait appris à écrire, connaissait des rudiments de grammaire, d’histoire,
d’arithmétique et de sciences naturelles. À 9 ans, il entre au lycée, à
Viseu, puis, à Coimbra d’où il est expulsé pour avoir pris, à 14 ans, la
tête d’un mouvement de grève. Il termine le lycée à Lisbonne et, à
16 ans, il revient à Coimbra pour y faire ses études de droit. Il fonde
l’hebdomadaire A Verdade, d’inspiration jacobine, où il vitupère contre
certains professeurs de l’université et se fait ainsi remarquer par son
esprit non conformiste. Il se laisse pénétrer par l’esprit rebelle d’une
ville universitaire, dominée par une jeunesse déracinée mais soumise
à des règles strictes et à un ordre hiérarchique marqués par les rites
de l’Ancien régime. L’université vit, alors, une profonde crise de
conscience et s’avère incapable de s’adapter aux vents de changement
qui soufflent dans les différents domaines, des sciences naturelles aux
sciences humaines.
Certains professeurs, figures emblématiques du parti Républicain,
exercent une véritable fascination sur les étudiants : en 1907, Bernardino
Machado, João Franco et Sobral Cid faisaient l’apologie de la libération
de l’université devant les monarchistes horrifiés. L’influence de Campos
Lima, anarchiste, sur HCF, est indéniable4. La lecture de sa Questão
Universitária, écrite à l’issue des grèves académiques de 1907-1908, fera
naître chez le jeune étudiant, le désir d’un même idéal. Les anarchistes
rejetaient toute autorité fondée sur l’intimidation, la tradition
et le préjugé. Ils refusaient donc, les serments religieux, auxquels
3

4

Son caractère précoce se révèle aussi dans la sphère privée : il se marie, pour la
première fois à 15 ans et il est père à 16 ans. Il divorce et se remarie, à 20 ans,
avec Lucy, de nationalité française. Il aura trois fils : Paulo, (l’aîné, né à Aveiro,
où il passe son enfance et où il revient, chez son grand père, après la mort de
son père. Il prendra la nationalité italienne, s’engagera dans l’aviation italienne,
participant dans la Guerre civil d’Espagne comme Major; il se marie à une
espagnole et meurt, de façon tragique en Méditerranée, en 1967, à 58 ans);
Carlos, le deuxième fils, s’installe au Brésil où il mène une vie aventurière. Il
écrit un livre sur son père (son grand-père, Homem Cristo, en parle lors d’un
interview à la revue Vida Mundial Ilustrada du 4 février 1943). Les droits d’auteur lui auraient, semble-t-il, permis de s’acheter une orangeraie. Les journaux
ont rapporté la nouvelle de son suicide); Guy, le fils cadet, a continué de vivre
à Paris avec sa mère, Lucy. Pendant la Seconde guerre mondiale, il s’engagera
dans la Résistance française. Ses faits militaires seront même mentionnés dans
la revue Match.) Mme Lucy meurt en 1969, à 80 ans. On lui doit la traduction
en français, des 7 volumes du journal de son beau-père, Notes de ma vie et de
mon temps.
HCF a été si impressionné par l’œuvre de Campos Lima qu’il en fit une
recension critique dans O Povo de Aveiro, les 7 et 14 juillet 1907.

471

étaient forcés enseignants et étudiants, de telle sorte que Campos Lima
a dénoncé cette tradition, contestée par un slogan qui dominait toute
l’académie :“ à bas l’université de la prêtraille ”. Il considérait ‘honteux’
qu’un individu qui souhaite étudier la philosophie, les mathématiques,
le droit, la médecine ou la théologie, soit forcé “ de se plier devant
la religion et la Sainte-Vierge ”. Sidónio Pais, alors professeur de
mathématiques, s’insurge, lui aussi contre cet amalgame du ‘service de
Dieu’ et du ‘service de Minerve’ qui le laisse perplexe car on en arrive
à ne plus savoir si c’est l’Ecole qui s’est installée dans l’Eglise ou si c’est
l’Eglise qui a envahi l’Ecole5.
Le 5 juillet 1908, lors d’un examen, HCF refuse de se plier au rituel
selon lequel le premier étudiant du jour, à passer l’examen, devait réciter
la Prière au Saint-Esprit. Il s’affirme libre-penseur et présente une requête
aux autorités académiques, afin qu’on l’exempte de cette obligation. Il
obtient satisfaction au-delà même de toutes ses espérances : la Prière
sera définitivement abolie!6 L’examen de droit civil fournira à HCF
une nouvelle occasion de prouver son insoumission : n’ayant pu se
préparer convenablement, il refuse de répondre aux questions posées,
sous prétexte qu’elles sortaient du cadre spécifique du programme.
À la stupeur générale, il insulte le jury, avec arrogance : “ L’université
est un antre immonde et vous, messieurs, vous en êtes trois dignes
représentants ” (Paredes, 1960, nº 42). On lui fait quitter la salle mais
il tente d’agresser le président du jury. C’en est trop, le Conseil des
doyens décrète son expulsion de l’université, en novembre 1909. Cet
incident mit fin à son parcours académique.
En vérité, à partir de 1907, son existence devient une succession
vertigineuse d’aventures, tant au niveau personnel que politique. Ses
agissements sont suspects, ses opinions inquiètent le pouvoir politique,
si bien que les différents régimes le surveillent : en Espagne, la police
le considère même un “ anarchiste dangereux ”. Reinaldo Ferreira,
journaliste et écrivain, devenu célèbre sous le pseudonyme de Reporter
X, écrit : “ comme presque tous les jeunes de son époque, [Homem
Cristo Filho] sentait couler dans ses veines la dynamite pourpre de
5

Ces propos sont rapportés par Alberto de Sousa Lamy, A Academia de Coimbra
(1537-1990) : história, praxe, boémia e estudos, partidas e piadas, organismos académicos, Lisboa, Rei dos Livros, 1990. Sur la crise académique de 1907, voir aussi,
Alberto Xavier, História da greve académica de 1907, Coimbra : Coimbra Editora,
1962; Bernardino Machado, A Universidade de Coimbra, Coimbra, 1908.

6

Fernando Catroga, historien reconnu, traite, de façon détaillée, cet épisode,
dans son analyse sur la problématique de la laicisation de l’Université (voir
A militância laica e a descristianização da morte em Portugal : 1865-1911,Thèse
de Doctorat, Faculté des Lettres, Université de Coimbra, 1988). L’auteur
reprendra ce chapitre dans la revue Análise Social, vol. XXIV (100), 1988,
p.211-273. Le scandale provoqué par le refus de HCF est rapporté, de
façon fidèle et précise, dans un sous-chapitre intitulé “ A Laicização da
Universidade ” p.250-253.
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l’anarchisme ” (Ferreira, 1929)7.
Il collabore à República, journal politique dirigé par António
José de Almeida. Son style spontané, nerveux et fulgurant, ne passe
pas inaperçu : ses articles attirent l’attention des milieux cultivés de
l’époque.
De sa période de jeune anarchiste, il nous faut souligner l’influence
du journal de son père, O Povo de Aveiro, qui lui a appris la polémique,
l’irrévérence et la contestation. Il n’y a, à l’époque, dans son existence,
aucune résonnance religieuse. On le sent, essentiellement, obsédé
par le besoin de manifester sa rébellion contre le monde et contre la
société où la famille bourgeoise serait le lieu de toutes les perversions
et le mariage une farce. Il manifeste son mépris vis-à-vis de la classe
dirigeante, dont il dénonce l’hypocrisie, l’égoïsme et l’indifférence
devant la souffrance du peuple. Curieusement, HCF est, à ses débuts,
un défenseur des femmes.
L’émancipation de la femme est une idée récurrente dans ses
écrits journalistiques de la période de 1907 à 19108. Le féminisme
portugais est, on le comprend, assez modéré, se bornant à demander les
rudiments d’éducation pour mieux intégrer la femme dans la société.
Carolina Michaelis qui, elle, n’a jamais été féministe, préconisait
“ la lecture de l’Evangile pendant le travail, l’éducation physique et
morale, l’instruction ménagère, scientifique et artistique ”9. Ana de
Castro Osório, qui est à la base du Groupe d’études féministes dont
HCF est grand admirateur, soutient que le pire des maux de la société
portugaise est l’ignorance : “ l’analphabétisme, écrit-elle, est la cause la
plus flagrante de notre décadence morale ” (Osório,1905 :149) . Pour
HCF, il s’agissait de donner aux femmes, la dignité humaine : abolir
leur état de servitude mais les maintenir éloignées de toute activité
politique.
Fin 1909, déçu par ses expériences ‘libertaires’, conscient de
l’imperfection des hommes et de la cruauté du monde, Homem Cristo
Filho se réconcilie avec son père10, reprend sa collaboration dans O
7
8
9
10

Repórter X (Reinaldo Ferreira), “ Homem Cristo Filho ”, O Primeiro de Janeiro, 12-6-1929.
HCF a beaucoup écrit sur ce sujet dans O Povo de Aveiro : “ A emancipação da
mulher, 11-8-1907, p.3.
Michaëlis, Carolina, O Primeiro de Janeiro, juillet 1902.

Il est intéressant de souligner que le caractère hautain et indépendant du
jeune HCF est à la source de quelques dissensions, rendues célèbres parce
qu’ébruitées dans la presse locale – et même nationale - entre père et fils,
surtout au moment de l’adolescence et de la prime jeunesse, à l’époque
où donne libre cours à ses tendances anarchiques. Pourtant, une grande
tendresse unissait les deux hommes : l’exil partagé tissera des liens auxquels s’entremêle une grande complicité. On en retrouve la trace dans une
longue lettre ouverte de HCF au Directeur de O Povo de Aveiro, publiée
dans le n.º 1365, du 19 juin 1910, de ce journal. Dans sa lettre, datée e
signée de Paris (13-6-1910), HCF passe en revue les moments tendres de
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Povo de Aveiro et voyage vers Madrid, Londres, Milan et Paris. Il publie
une série d’articles intitulés “ Figures de Paris ” et se laisse fasciner par
l’accueil et l’attention que lui réserve la haute société parisienne. De
ses voyages en Europe surgit l’idée de Cosmopolia, revue destinée à
renforcer les liens culturels entre la France et le Brésil. En juillet 1910, il
part au Brésil pour en faire la propagande et il est reçu par le Président
de la République, Nilo Peçanha. Il y apprend la chute de la monarchie
portugaise et accepte de faire une conférence, au Conservatoire de São
Paulo, pour expliquer les raisons et l’importance d’un tel évènement.
L’idéologie républicaine portugaise surgit, à partir de la deuxième
moitié du XIXe siècle, et prend de l’ampleur sous l’influence des
influences européennes : la Révolution française de 1830 et de 1848,
l’instauration d’une République espagnole, éphémère, certes, en
1868, et surtout la consolidation de la IIIe République française, qui
représente un modèle à suivre pour les républicains portugais. C’est
cette configuration politique qui inspire aux républicains portugais,
l’espoir d’un avenir sans le joug de la monarchie. Pourtant, Fernando
Pessoa, critique acerbe d’une République jacobine affirmera :
A República veio muito cedo. Não é que o partido republicano
estivesse mal organizado; se o estivesse não teria vencido. […] O que
o partido republicano não estava era suficientemente nacionalizado.
Era insuficientemente português, posto que insuficientemente
republicano.
(Pessoa, 1986 :50-51)

Paris, lieu d’exil (1910-1928)
À son retour du Brésil, persécuté par les dirigeants du Gouvernement
Provisoire de la République, il s’installe à Paris, où son père le
rejoindra11. Octave Mirbeau reçoit chaleureusement, au Quai d’Orsay,
le jeune journaliste portugais dont il partage les idéaux.
À Paris, “ refuge de toutes les diasporas ”, il coexistera12 avec des
intellectuels portugais – Aquilino Ribeiro, Mário de Sá Carneiro, José

11

12

son enfance, l’insolence de son adolescence (une gifle le fait abandonner la
maison familiale), il rappelle leur grande divergence d’opinions politiques
et sociales mais surtout, il y affirme l’amour sans limites et l’immense respect qui les unit.
En effet, les démêlés de son père avec le pouvoir en place le forceront,
lui aussi, à l’exil - d’abord à Madrid où il écrit Le Banditisme Politique et
ensuite, à Paris, où il fonde O Povo de Aveiro no exílio. Ce journal paraîtra, à
Paris, du 14 octobre 1912 au 8 août 1914. La Première Guerre Mondiale
dictera sa fin. HCF y écrira régulièrement 2 articles, l’un dans la section
“ Mon Journal ” et l’autre dans “ La presse étrangère ” qui ont beaucoup
contribué à la propagande politique.
C’est tout à fait consciemment que nous employons, ici, le verbe “ coexister ”
et non “ côtoyer ”. S’agissant d’un grand polémiste, il eut souvent du mal à
établir des contacts amicaux avec ses compatriotes expatriés/déracinés/exilés...
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Pacheco, Raul Leal, Amadeu de Souza Cardoso, Santa Rita Pintor,
Almada Negreiros –, presque tous, dignes représentants du mouvement
futuriste, dans le sillage de Marinetti13.
Dans le Journal Littéraire de Paul Léautaud14 où l’écrivain dresse
une galerie de portraits de personnalités qui fréquentaient les milieux
littéraires et intellectuels parisiens, surtout le Mercure de France15 - Gide,
Valéry, Duhamel, Apollinaire... –, on trouve quelques passages curieux
concernant HCF qui n’a pas échappé à l’écriture caustique et mordante
de cet écrivain, solitaire, dont on dit qu’il préférait la compagnie des
animaux à celle des hommes. Pourtant, il semble qu’il a bien observé
ses contemporains transformant ce qu’il vivait en matière littéraire,
obéissant à sa devise qui consistait à “ connaître des gens, avoir leur
confiance, connaître leur intimité, jusqu’à leurs vices et leurs vilaines
histoires. Tout écrire ” (Journal, T. 1)
En 1922, Léautaud écrivait, à propos de HCF, qu’il semblait “ venu
on ne sait d’où pour épater e conquérir Paris ” et qu’Alfred Valette le
soupçonnait d’être un aventurier singulier et surprenant.16 Valette, de
son côté, disait : “ on ne sait d’où il vient, ni ce qu’il fait, peut-être
sort-il de prison et peut-être découvrira-t-on qu’il y est retourné. Un
bien curieux individu… Il vient d’offrir un beau dîner à l’occasion
des Prix des amis des Lettres françaises; il a réussi à faire venir des gens
comme Poincaré… Il a un physique qui ne lui est pas favorable… Il a
l’air d’un voyou, un espion ou un escroc… Personne ne sait d’où lui
vient l’argent… ”17
En vérité, malgré les “ piques ” de Valette à son encontre,
méchamment rapportées par Léautaud, ce sera, pour HCF, une véritable
aubaine que de faire la connaissance des fondateurs du Mercure de France,
13

14

15

16

17

Jean Weisberger (dir.), Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, vol. I (Histoire) et II (Théorie), Comité de coordination de l’Histoire comparée des
littératures de langues européennes, Budapest : 1984, p. 184-187.
Le journal de Paul Léautaud, en deux volets - Journal Littéraire et Journal
Particulier –, comprend dix-neuf volumes (de 1954 à 1966). Il entre comme
Secrétaire au Mercure de France, y assurant une rubrique théâtrale qu’il assure également à la NRF et aux Nouvelles Littéraires, sous le pseudonyme
de Maurice Boissard.
Le Mercure de France est fondé par le couple Vallette (Alfred et Rachilde) et
par Laurent Tailhade, Albert Samain, Jules Renard, Saint-Pol-Roux, Charles
Morice, Louis Dumur et Rémy de Gourmont. Seule Rachilde est alors vraiment connue. Le comité de rédaction lui confia la critique littéraire (18971925). Elle anime également les “ mardis ” du Mercure. Ces réunions, qui ont
débuté bien avant son mariage et auxquelles participaient des amis comme
Jean Lorrain, Maurice Barrès, Tailhade et Moréas, font de son salon, à la veille
de la Première Guerre mondiale, l’un des salons littéraires les plus côtés. Elle
est ainsi aux premières loges pour assister à la naissance du Symbolisme.
Paul Léautaud, Journal, 1922, t. IV, p.15, apud Pierre Rivas, , “ Homem
Cristo na França : um intermediário literário e político ”, Encontro entre
literaturas : França, Portugal, Brasil, São Paulo : Ed. Hucitec, 1995, p.111-112.
Ibid., Journal, 1925, t.V, p.122 et suivantes (apud Rivas, ibid., p.111.).
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Alfred Vallette et sa femme, Marguerite Emery, écrivain et critique, plus
connue sous le pseudonyme de Rachilde, car ils lui ouvrent les portes
d’un monde souvent hostile aux étrangers.
Entre 1910 et 1914, il mène une activité frénétique. Il collabore
dans plusieurs journaux et revues, publiant des pamphlets, des essais,
dirigeant des sections de politique dans L’Éclair, l’Intransigeant, le
Journal, l’Information. En même temps, le dandy commence à porter le
monocle et offre des banquets… dont on retrouve des echos aussi bien
dans le Journal de Léautaud que dans les Lettres de Mário de Sá-Carneiro
(t.II, p.134)18 qui font allusion au faste et au luxe déployés lors de ses
réceptions. Les français cultivés l’admirent pour son intelligence et son
talent hors pair mais aussi pour son élégance et son charme.
La nostalgie de la monarchie (1911-1917)
HCF établit des contacts avec les frères Cassagnac, propriétaires du
journal Autorité et exerçant une grande influence – ils l’introduiront
auprès de Barrès – dans la droite bonapartiste, extrême : antirépublicaine,
anti-maçonique, antisémite, anti-cosmopolite et antiparlementaire, des
tendances qui s’étaient déployées après le Boulangisme (1886 à 1889)19
et qui avaient gagné une plus forte expression après l’Affaire Dreyfus
(1884-1906).
Reinaldo Ferreira, le célèbre Reporter X, qui connaissait bien HCF,
explique que ses rapports parisiens prennent alors un nouveau tournant
car il “ fréquente les salons de vieille roche... adhère à la monarchie...
reçoit le sacrement du baptême en l’Eglise de la Madeleine de l’évêque
de Paris en personne. On dit que les partisans de l’ancien régime
vont lui confier une ambassade dans la capitale française. Les hauts
représentants du parti admirent son activité, son intelligence et son
influence... ” (Ferreira, 1929 :158).
Il est vrai que les écrits de HCF apparaissent alors empreints
d’un souci religieux inattendu, traduisant un militantisme catholique
qui reconnaissait l’irréductible opposition entre christianisme et
révolution. Dans ses chroniques, sous le pseudonyme de Alithinos, HCF
attire l’attention des français sur les persécutions que la République
portugaise exerce sur l’Eglise, marque évidente d’un cosmopolitisme
maçon et judaïque. C’est aussi le moment où les exilés portugais
attirent l’attention des bonapartistes car ils sont perçus comme des
18
19

Apud Pierre Rivas, ibid., p.111.
Mouvement né de la crise que subit la III République de 1886 à 1889. En
1886, elle doit faire face à de grandes difficultés révélant sa grande fragilité :
le problème de l’Alsace-Lorraine perdue depuis 1870, les difficultés sociales
(licenciement, chômage, grèves...), la crise politique interne suite aux affaires
de corruption et l’impuissance de l’Etat à régler les difficultés économiques
nationales. Boulanger apparaît, alors, aux yeux des français, comme l’homme
providentiel.
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victimes. Peut-être cela explique-t-il la production journalistique de
HCF entre 1911 et 1914 : celle d’un étranger cherchant, peut-être,
dans la vision nationaliste française, une réponse aux aléas politiques
de son propre pays.
Au mois d’avril 1911, alors que les premières grèves causent une
grande instabilité sociale au Portugal, les deux Homem Cristo sont à
Madrid où ils aident Paiva Couceiro à préparer une contre-révolution.
Ils incitent leurs compatriotes à Paris : Santa Rita Pintor, Dórdio
Gomes et Francisco Franco surgissent parmi les plus contestataires.
Le 5 octobre, les troupes de Paiva Couceiro entrent au Portugal mais,
malgré l’exaltation de la presse française, c’est la défaite. Afonso Costa
exige, alors, le châtiment des conspirateurs et il n’épargne pas les HC
qui retournent à Paris, en novembre, déçus et amers.
Au cours des trois années qui suivirent, les deux Homem Cristo
feront une propagande sans merci contre la République, créant, à Paris,
O Povo de Aveiro no Exílio, journal de lutte, clandestin, vendu au Portugal
et auprès des émigrés, en France, en Belgique mais aussi au Brésil. Ses
cibles préférentielles : João Chagas, ministre du Portugal, en poste à
Paris, Sidónio Pais à Berlin, Bernardino Machado à Rio de Janeiro, José
Relvas à Madrid et Teixeira Gomes à Londres.Tous des montres, dans la
perspective diabolisante des Homem Cristo qui ne respectent rien – pas
même la vie privée de leurs victimes. Leur verve est si corrosive qu’elle
inspire la violence physique et leur attire la foudre de quelques ennemis :
l’édition du 22 octobre de l’Action Française, le journal de Maurras,
rapporte une agression dont HCF aurait été victime, Boulevard des
Italiens. Almada Negreiros, qui vivait à Paris, doute de la véracité des
faits et s’exprime ouvertement dans un article paru à Lisbonne, dans
O Século : il s’agirait, selon lui, d’une façon détournée pour faire de la
propagande à O Povo de Aveiro no Exílio. HCF insulte Almada Negreiros
dans deux éditions de son journal et s’ensuit un duel dont Le Figaro et
d’autres journaux parisiens se sont fait l’écho. HCF en sort blessé.
Dans le n.º 4 (du 4 novembre1912) de O Povo de Aveiro no Exílio, HC
père écrit un article intitulé “ Excelência ” contre le ministre portugais
à Paris, João Chagas (sans en citer le nom)… Le 7 novembre, à 7h
du matin, père et fils reçoivent la visite des agents de l’autorité et à la
Préfecture on leur assigne l’ordre d’expulsion de France sous 24h. João
Chagas les poursuit de sa haine au point de demander au gouvernement
français leur expulsion, afin de sauvegarder les relations entre la France
et le Portugal, précise-t-il. HCF se démène auprès des directeurs de
plusieurs journaux (L’Autorité, La Patrie, La Libre Parole, L’Eclair, Le
Rappel, L’Intransigeant) qui dénoncent la situation. La projection de
HCF était telle que cet épisode provoque un raz-de-marée dans les
milieux journalistiques et politiques parisiens – campagnes de presse,
pétitions et même une interpellation au Parlement créent un immense
mouvement de solidarité en faveur des Homem Cristo (père et fils).
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Poincaré, alors ministre des Affaires Etrangères et Président du
Ministère leur accorde plusieurs jours de répit. La presse fait un tel
bruit autour de l’affaire que le conseil des ministres annule le décret
d’expulsion! Toutefois, en décembre, les HC s’installeront quelques
semaines en Angleterre, façon élégante de contourner la situation
diplomatique délicate, créée par l’incident. Quelle victoire pour ce
jeune homme de 20 ans et quel affront pour João Chagas et pour la
République portugaise ”20 !
La situation dans les prisons – la torture et les mauvais traitements
infligés aux prisonniers politiques – devient sujet récurrent des écrits
de HCF. A son tour, la presse française s’en fait l’écho. La Duchesse de
Bedford visite des prisons lors de ses campagnes humanitaires et, de
retour à Londres, elle organise une manifestation à laquelle participent
les Homem Cristo père et fils. En février 1914, il y aura une nouvelle
manifestation à Londres à laquelle participeront la Duchesse de Bedford,
l’ambassadeur des Etats-Unis et Conan Doyle (dont on peut lire un
interview dans O Povo de Aveiro no Exílio du 12 février 1914). Et il y
aura aussi des exilés portugais – Almeida Azevedo, João de Magalhães
et bien sûr, Homem Cristo père et fils.
Peu à peu, HCF se laisse envahir par le désenchantement vis-à-vis
des monarchistes. En juillet 1913, il se rend au Brésil pour y proférer
une conférence, invité par la Ligue Monarchique, mais le succès n’est
pas au rendez-vous. En fait, il est clair que la situation républicaine est
devenue irréversible et que la restauration de la monarchie n’est plus
qu’un lointain mirage.
Après trois ans d’une existence parisienne et, profitant de ce que
le gouvernement portugais venait de décréter une amnistie partielle,
HCF rentre au Portugal, en février 1914, semble-t-il, pour y faire son
service militaire, devenu obligatoire. Le 19 mars, avant son départ pour
Lisbonne, la fine fleur de l’Intelligentsia parisienne organise un grand
dîner en son honneur, au restaurant Webber. Maurice Barrès, Guy de
Cassagnac, les directeurs de L’Intransigeant, L’Aurore et beaucoup de
figures marquantes de l’exil étaient présents. Ainsi, ce que son pays lui
refusait, la France le lui avait offert : la notoriété. Elle l’avait accueilli
et le respectait!
HCF fonde et dirige, à Lisbonne, un journal monarchique, à la vie
brève, Restauração et Ideia Nacional, une revue littéraire et politique, à
tendance nettement anti-démocratique, inspirée par ses amis fascistes,
Corradini et Federzoni. Le 21 septembre 1914, il est emmené par
des policiers qui veulent le protéger car João Chagas le menace de
mort. Le 20 octobre, le journal est fermé et HCF arrêté. Il est ensuite
conduit à la frontière et proscrit. De retour à Paris, pour incompatibilité
avec les idéaux des royalistes constitutionnels, il y demeurera
jusqu’à la révolution du Général Gomes da Costa, le 28 mai 1926.
20

Voir “ O Caso ”, O Povo de Aveiro no exílio, n.º6, 18-11-1912, p.2.
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En 1915, il mène une vie confortable, luxueuse et mondaine, recevant
le tout Paris dans sa maison d’édition Chez FAST, simultanément
salon de thé et lieu de réunion des Amis des Lettres Françaises, groupe
auquel appartenaient les plus grands noms de l’Intelligentsia, du monde
des arts, des lettres, de la politique, des sciences, de l’aristocratie et de
la finance et même de l’armée. En 1916, Sá-Carneiro lui rend visite
dans sa maison et peut témoigner de l’aisance de sa situation matérielle.
L’anarchiste des premières années était loin et le dandy avait disparu, lui
aussi. Désormais, il était, consulté, écouté...
Une maîtrise parfaite de la langue française lui permettra d’écrire
Le Portugal contre l’Allemagne et Le Cinéma des Jours (1918); Les
Porte-Flambeaux (1920); Mussolini, Batisseur de l`Avenir (1923), Le Parc
du Mystère et Au Seuil de l’enfer (1924) – ces deux derniers, écrits
en collaboration avec Rachilde21. En 1926, il sera élu Président de
l’Association de la Presse Etrangère de Paris. Il y avait, déjà à l’époque,
dans la capitale française, des correspondants des grands journaux
du monde entier. HCF avait alors 34 ans et, tout portait à le croire,
un avenir prometteur.
La tentation du Sidonisme (1918-1921)
Lorsqu’en décembre 1917, Sidónio Pais arrive au pouvoir, le
“ sidonisme ” surgit, dans la I République, comme la promesse d’un
régime alternatif au parlementarisme et comme une préfiguration des
dictatures modernes. C’est une dictature ‘non institutionnalisée’ mais
qui contient déjà, en germe, les prémisses des régimes autoritaires qui
devaient sortir de la Grande Guerre de 14-18.
Le 15 décembre, HCF adresse un télégramme au nouveau Président,
au nom de sa maison d’éditions FAST, lui demandant des précisions sur
ses projets d’avenir dans le cadre de la politique extérieure. La réponse
ne tarda pas et elle devait marquer le début d’une nouvelle période
dans la vie politique de HCF. En pleine Grande Guerre, il se voit
confier par le “ Président-Roi ”, selon l’expression célèbre de Fernando
Pessoa, le poète moderniste et adepte du sidonisme, une mission qui
lui allait comme un gant : travailler, enfin, de façon officielle, à l’image
du Portugal à l’étranger.

En 1918, Sidónio Pais22 fut pionnier, dans l’exercice du pouvoir
dictatorial et de l’utilisation du pouvoir de la propagande au service
du culte du Chef : avant la naissance même de l’idéologie fasciste
et bien avant l’arrivée de Salazar. Pour faire rayonner son image à
l’étranger, il crée, à Paris, en janvier 1918, la Direction des Services de
l’Information et de la Propagande de la République Portugaise dans les
Pays Amis et Alliés (DSIPRPPAA) et en confie la direction à Homem
Cristo Filho qui s’en servira pour discréditer l’action oppositioniste
de l’ex-président de la République Portugaise déchu, Bernardino
Machado. Homem Cristo Filho devient, ainsi, le premier portugais,
de renommée internationale, spécialiste en propagande politique. Et
si Sidónio Pais est une préfiguration de Salazar, Homem Cristo Filho
sera, lui, un António Ferro avant la lettre. En effet, comment ne pas
penser au rôle de ce dernier dans les relations politiques et culturelles
franco-portugaises, plus tard, au cours des années dorées de 40-50? La
comparaison entre les deux hommes nous semble incontournable.
Le 27 juin 1918, HCF fait une conférence intitulée “ Le Portugal
contre l’Allemagne ”, à la Société de Géographie de Paris devant
un parterre de notables dont Maurice Barrès, Jean Richepin et
l’ambassadeur portugais Bettencourt Rodrigues. Il affirme : “ Nous
croyons, au Portugal, que le triomphe de l’Allemagne entraînerait
l’anéantissement d’une civilisation amplement mûrie sur les bords de
la Méditerranée, mare latinum, qui fut l’axe, non seulement de l’Europe
mais aussi du monde entier23 ”. Selon les journaux de l’époque, HCF
a fait respirer à ses auditeurs, “ l’atmosphère chaude et vibrante de la
terre portugaise/lusitaine)24 ”.
Ses conférences se succèdent et son œuvre est distribuée par
milliers. À travers sa médiation, les journaux français, anglais et
belges chantent les louanges du “ Président-Roi ”, “ la plus grande
personnalité politique portugaise des dernières cinquante années ”.
Et lorsque João Chagas écrit au président français accusant Sidónio
Pais d’être pro-allemand, HCF qui était devenu un élément essentiel
pour la politique extérieure de la “ République Nouvelle ”, réagit
violemment. La Guerre lui avait apporté la consécration tant attendue.
Son monarchisme avait évolué lentement, mais de façon irréversible,
22

21

Rachilde dérangea en son temps l’ordre moral, littéraire et sexuel. Auteur
à scandale, Rachilde (1860-1953) fut l’une des personnalités les plus marquantes de la vie littéraire des années 1900. Son œuvre abondante représente une esthétique décadente. Rachilde pose d’une manière originale et
toujours actuelle la question de l’identité des sexes. À la guerre des sexes,
elle oppose l’idéal de l’androgyne. Écrire est un acte hermaphrodite. À
une époque où l’émancipation littéraire de la femme n’était pas encore
acquise, l’écriture lui permit de se construire une identité et d’accéder
à une certaine indépendance.
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24

Sidónio Pais, né à Caminha en 1872, sera professeur de mathématiques à
l’Université de Coimbra, ministre dans les gouvernements de João Chagas
et de Augusto de Vasconcelos et ministre du Portugal à Berlin, du 17 août
1912 jusqu’à la veille de la guerre (9-03-1916). Sympathie envers l’Allemagne
et conviction de sa victoire. Secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères.
Décembre 1917 : mouvement révolutionnaire. Egas Moniz écrira, après sa
mort : “ Homme plein de vertus et d’extraordinaires qualités qu’une folie
messianique a perdu ”. Il sera assassiné à Lisbonne (Rossio), le 14 décembre
1918.
HCF, Le Portugal contre l’Allemagne, Paris : FAST, 1928.
“ Portugal em Paris ”, A Situação, 30 -06-1918.
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vers une apologie du pouvoir autoritaire et le désir de légitimation d’un
gouvernement fort et personnalisé�. Le sidonisme, projet conservateur
autoritariste et nationaliste, mouvement de la modernité fondé sur le
mythe national de l’unanimité autour d’un pouvoir personnalisé et
efficace était fait pour plaire à HCF. Cette notion du pouvoir associé à
la personnalité du Chef est, en effet, récurrente dans la pensée de HCF
et sera pleinement réalisée lors de sa rencontre avec Mussolini.
Au mois de mai 1918, il envoie, à Aires de Ornelas, sa lettre de
démission du parti monarchique portugais.
L’assassinat inattendu de Sidónio Pais ébranle HCF. La ‘République
nouvelle’ agonise, la ‘République ancienne’ attend dans l’ombre
tandis que les monarchistes ébauchent une dernière tentative de prise
du pouvoir.
La séduction du Fascisme (1922-1928)
HCF a 27 ans et il appartient à une lignée de jeunes intellectuels
disciples de Sidónio Pais, tels António Ferro et António de Cértima
qui, dans les années 20 représenteront une droite radicale et moderne
dans un pays périphérique, rural et conservateur. Avec le temps, à Paris,
l’anarchisme de sa jeunesse s’estompe, au contact avec la droite française
– Maurice Barrès, Guy Derroulède, Charles Maurras -. En fait, “ sa
France ”, la France qu’il aimait, était celle de de Barrès : militariste,
catholique et autoritaire – ordre, hiérarchie et autorité�.
Les livres et les revues qu’il recevait du Portugal lui apportaient
des nouvelles d’un nouveau courant idéologique vers lequel il allait se
tourner, influencé, peut-être, par son ami et compagnon d’exil, Alberto
de Monsaraz, l’un des plus enthousiastes représentants de l’Intégralisme
Lusitanien dont Rolão Preto fut le chef de file.
D’abord influencé par la doctrine sociale de Georges Sorel et,
plus tard, par l’endoctrinement politique de l’Action Française
maurrassienne, c’est assez naturellement qu’en 1922, Homem Cristo
Filho se laisse séduire par le fascisme et devient l’ami personnel et le
collaborateur fidèle de Mussolini. Le Duce lui vouait, semble-t-il, une
grande admiration.
Cependant, HCF ne fut réellement intégré dans les idées fascistes
qu’à partir de 1926. Dans son parcours pré-fasciste, il n’a connu la réalité
de la droite révolutionnaire comme Valois, Gustave Hervé, Olivetti ou
Mussolini, tous d’anciens socialistes non marxistes, lecteurs de Sorel. Il
était attaché à une perspective autoritaire et conservatrice. Plus que les
idées du parti ou les institutions créés par ce même parti, c’est la figure
même du Duce qui semble nourrir son idéal politique. De même que
dans sa période monarchiste, sa perspective est essentiellement césariste.
HCF aura un accès direct au nouvel homme fort d’Italie, neuf mois
avant la “ Marche sur Rome ”. Le 7 mars 1923 il monte les marches du
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Palais Chigi et est reçu par Mussolini. Celui-ci lui avait accordé 30mn
mais, séduit par le ton prophétique du jeune portugais qui lui avait été
recommande par Federzoni, il lui accorda 30mn de plus! (HCF, 1923,
p.1-10). De cette rencontre allait naître une œuvre (Mussolini, bâtisseurs
d’avenir), vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires qui servirait la
propagande fasciste bien au-delà des Alpes. Il s’agit, là, d’une apologie
du fascisme et du Dictateur et un libel contre l’Etat libéral. Qui doit
commander et comment, voilà l’essence même du livre. Cependant,
le Mussolini que l’on retrouve chez HCF n’est certes pas celui qui,
de 1905 à 1914, prêchait la guerre civile contre les riches, ni celui,
squadriste et syndicaliste de 1919, républicain et adepte de la prise
du pouvoir par le prolétariat. Non, le Mussolini de HCF est celui
qui conquiert Rome en promettant la paix sociale menacée par les
socialistes et les communistes.
HCF rêve d’une Union Panlatine, la même union sacrée qui avait
réuni les peuples contre l’offensive allemande. Au moment où il écrit
Mussolini, Bâtisseurs d’avenir, le fascisme n’était encore qu’une idéologie
restreinte aux frontières italiennes. Ce n’est qu’en 1925, avec la création
du parti de Georges Valois et la prise du pouvoir, par la droite de Primo
de Rivera, en Espagne, qu’HCF surgit comme agent fédérateur du
régime italien. Il était question d’organiser, dans la capitale italienne, un
Congrès Panlatin des nations d’Occident, dont il expliqua les détails au
Pape et à Mussolini.
Voyageur infatigable, il se rendra en Amérique latine (Brésil,
Argentine…) et visitera les pays d’Europe qui présentent des
dictatures émergeantes tels que la Roumanie, l’Espagne et le Portugal,
en s’assumant comme le héraut d’une internationale anti-libérale,
anti-communiste qui visait la création de l’Union des nations de
l’Occident, véritable internationale fasciste.
En 1926, après le coup militaire du 28 mai, il nourrit, encore une
fois, l’idée de s’installer au Portugal où il y avait, surtout depuis 1923,
l’espoir d’une dictature : la presse multipliait les louanges à Primo de
Rivera et à Mussolini. En vérité, la dictature de Salazar était proche
mais HCF ne devait pas assister à son avènement.
Dans Le Parc du Mystère25, écrit en collaboration avec Rachilde,
HCF dit à celle-ci : “ Je crois en 4 choses : je crois en Dieu lorsque
je prie; je crois en l’amour lorsque je prends par le bras la femme que
j’aime; je crois en moi lorsque je dois surpasser quelque obstacle; je
crois en la mort lorsque je suis en voiture ”26. Des propos on ne peut
25

26

Le Parc du mystère (en collaboration avec F. de Homem Christo), Paris,
Flammarion, 1923. (cf résumé du roman, fait par Rachilde, dans le Mercure
de France du 15 février 1923). Plus tard, elle écrira Au Seuil de l’enfer (toujours en collaboration avec F. de Homem Christo), Paris : Flammarion,
1924.
Rachilde aurait, à plusieurs reprises, évoqué la passion, voire la folie de la
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plus vaticinateurs puisque, bientôt, son destin va s’accomplir de façon
tragique : sa mort prématurée, en Italie, en 1928, d’un accident de la
route, alors qu’il allait rejoindre Mussolini dont il était devenu l’ami et
le collaborateur politique fidèle, a anéanti ses projets d’avenir.
Mussolini et les Fascistes italiens lui feront, à Rome, des funérailles
dignes d’un Prince. Dans un premier temps, sa dépouille mortelle
repose dans la capitale, à “ Campo Verano ”. En février 1933, HCF
est transféré au cimetière de Orte, à quelques kilomètres de Rome,
où l’on erige une colonne corynthienne dans laquelle on fit graver
l’épitaphe : “ A Francesco de Homem Christo Scrittore Portughese de origine
cittadino de Roma nello spirito e nella fede ” (Gonçalves, 1972, p.223)27.
O Povo de Aveiro du 24 juin 1928 est entièrement consacré à son
décès (“ À memória de meu filho ”), de même que les deux n.ºs suivants.
Les jours qui suivirent sa disparition, le journal paternel fut envahi par
une avalanche de couronnes et de télégrammes de condoléances, issus
des quatre coins du monde : Trindade Coelho, ministre du Portugal à
Rome; Armando Ochoa, ministre du Portugal à Paris; Paulo Osório
(opposés mais enfin réunis) et tant et tant d’autres. Chaque année,
jusqu’en 1943, le jour anniversaire de sa mort, son père continuera, de
façon fidèle, d’y évoquer sa mémoire.
Ainsi disparut celui que son amie (certains affirment même qu’elle
était sa maîtresse) décrivait comme un “ portugais cosmopolite,
moderne, parisien par la courtoisie, par la grâce ironique, par la grande
compréhension de la vie moderne, mais portugais par la violence d’un
caractère qui ne se laisse pas plier, et par cette superbe/fierté qui fit de
la nation portugaise la conquérante par excellence, […] homme d’une
seule idée et d’une seule croyance gardant le culte orgueilleux de son
Moi, […] la plus rare et complète intelligence alliée à tous les défauts
qu’elle suppose, […] l’ami le plus fidèle et dévoué que l’on puisse
imaginer […]28.
En cette aube du XXIe siècle, quelques questions dérangeantes
demeurent : serait-il rentré au Portugal? Si oui, aurait-il intégré le
mouvement National-Syndicaliste de son ami Rolão Preto? Aurait-il
occupé une place importante dans l’Estado Novo de Salazar… ou, au
contraire, se serait-il opposé avec violence à ce Dictateur dont tout
porte à croire que HCF n’apprécierait pas le profil si peu charismatique?
Aurait-il réussi à construire une ‘internationale fasciste’? Comment
aurait-il réagi à l’ascension de Hitler et à la mise en place de l’Axe
Rome-Berlin? Quel chemin aurait-il choisi s’il avait été le témoin de
vitesse ressentie par HCF de même que son côté aventurier qui laissait deviner
une fin tragique (cf Léautaud, Journal, t.VI, p.309, 15-6-1928).
27
28

“ A Francisco de Homem Cristo, écrivain portugais d’origine et citoyen
de Rome par l’esprit et par la foi ”.
Rachilde, “ Retrato de Homem Cristo Filho ”, Diário de Lisboa, 25-2-1924,
p.3.
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la période trouble des ‘années noires’ à venir? Comment aurait-il vécu
la défaite et la souffrance d’une France qu’il aimait tant, écrasée et
humiliée par l’ennemi allemand? Aurait-il gardé son admiration et son
amitié au Mussolini qui, ayant succombé à la fascination démoniaque
du Fürher, précipita l’Italie dans l’abîme?
Autant de questions qui ne peuvent que relever, aujourd’hui, du
simple domaine de la réthorique. Tout compte fait, peut-être que
son destin se sera pleinement accompli dans la devise “ futuriste ”
de Marinetti qui consistait, paraphrasant l’aphorisme nitzschéen, à
“ vivre dangereusement ”. Et l’on pourrait ajouter “ rapidement ”!
Rappelons, en effet, que dans son Manifeste du futurisme (20 février
1909), Marinetti exaltait “ le vitalisme, l’énergie et la force ”, l’amour
du danger, de l’énergie et de la témérité, le courage, l’audace et
la révolte. Il affirme même qu’une “ automobile de course [...]
rugissante [...]est plus belle que la victoire de Samothrace ” (apud
Weisberger : 1984, p.135). La machine, en tant qu’instrument
de domination et le mythe du surhomme lié à l’idéologie
nationaliste et impérialiste ” (p.136), voilà une image et un concept
chers aux intellectuels fascistes qui ne pouvaient que séduire
Homem Cristo Filho29.
Malgré le silence dont la mort semble avoir recouvert sa mémoire,
il n’en est pas moins un “ visionnaire ”. En 1908, le jeune anarchiste
écrivait : “ L’heure des deshérités sonnera un jour! Et le front levé, ils
exigeront tout ce à quoi ils ont droit ”�. En 1926, le fasciste affirmait :
“ La vraie dictature est faite par le peuple et avec le peuple à ses côtés.
C’est le peuple qui commande. Le peuple s’appelle Mussolini, Rivera,
Sidónio Pais, Gomes da Costa ”30.
Visionnaire? Fou? Quoi qu’il en soit, le caractère mystérieux et
tragique de son destin demeure entier et impénétrable.
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Voir Jean Weisberger (dir.), Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, vol. II, sur
le Futurisme et le parcours de Marinetti (p.130-131); sur les rapports curieux
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devenu le “ serviteur ” du salazarisme, invitant Marinetti au Portugal, en 1932
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HCF, A Informação, 2-08-1926, p.2.
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IV.3.
REPUBLICANOS E ANTI-SALAZARISTAS
NO JORNAL BRASILEIRO PORTUGAL DEMOCRÁTICO
(SÃO PAULO, 1956-1975)
républicains et anti-salazaristes dans les pages du journal
brésilien PORTUGAL DEMOCRÁTICO (são paulo

1956-1975)

Gilda Santos

*

Le journal Portugal Democrático fondé en 1956 par
un groupe d’intellectuels portugais exilés à São Paulo a révélé, dans ses pages
anti-salazaristes, une étroite proximité avec les idées républicaines et entre les
compatriotes réunis autour du Centre républicain portugais, crée en 1908, par
Ricardo Severo et dirigé entre les années 1950 à 1970 par le capitaine Sarmento
Pimentel, opposant notoire de l’Estado Novo. À partir d’une sélection d�articles
publiés dans ce même journal, en particulier ceux d’hommes de lettres comme Adolfo
Casais Monteiro et Jorge de Sena, y est analysé le dialogue entre républicains et
anti-salazaristes, notamment à propos des projets d’un Portugal post-Salazar.
RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS :

Anti-salazarisme, commémorations républicaines,
journal Portugal Democrático

............................................................................

Quando a República Portuguesa ganha holofotes ao completar
seu primeiro centenário, afigura-se como oportuno recordar o livro
Os centenarios como synthese affectiva nas sociedades modernas, assinado por
Teófilo Braga (1843-1924), exatamente o Chefe do Governo Provisório
instaurado logo após o 5 de Outubro de 1910.Trata-se de uma original
e precursora reflexão sobre a importância sociológica das efemérides,
como fator de afirmação identitária de um grupo. Ainda que esse livro,
de 1884, se restrinja ao enaltecimento das celebrações em torno de
quatro figuras literárias (Camões, Calderon, Voltaire, Diderot) e uma
política (Pombal), nele se acha valioso insight sobre o quanto os ritos
em torno de ícones nacionais favorecem o processo de construção
de uma memória coletiva – tema hoje dos mais privilegiados por
vários ramos das ciências sociais (vide Stuart Hall, Roger Chartier,
Edward Said, Paul Ricoeur, etc).
*

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro, Brésil
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Teófilo Braga sublinha o papel de “ síntese ” inerente a essas iniciativas
festivas congregadoras de grupos afins, categorizando : “ síntese ativa ”
nas exposições, oitocentistamente vinculadas à indústria; “ síntese
especulativa ” nos congressos, atestando o vigor da ciência; e “ síntese
afetiva ” nos centenários “ dos grandes homens ”, que propiciam a
revisitação daquele passado que não pode ser esquecido por constituir
húmus do presente. Detendo-se nesta última “ síntese ”, o pensador
republicano conclama seus compatriotas – tal qual a Espanha com
Calderon e a França com Voltaire e Diderot – a manterem acesas, e
continuamente incrementarem, comemorações como as do terceiro
centenário de Camões, iniciado no 10 de junho de 1880, e as do
centenário do Marquês de Pombal, festejado a 8 de maio de 1882,
curiosamente por iniciativa de estudantes e da colônia portuguesa
no Brasil.
Seguindo de perto conceitos de Augusto Comte, e numa inflexão
patriótica caracteristicamente finissecular, defende :
Tudo quanto tender a desenvolver em um povo o conhecimento do
seu passado histórico, despontando-lhe o sentimento de uma tradição
nacional, orientando-lhe a veneração no sentido moral da admirar
os vultos mais eminentes que cooperam na civilização humana [...],
tudo isso é uma obra profícua de fortalecimento, mais resistente do
que todas as muralhas ou fronteiras que salvaguardam a integridade
de um país.
(Braga, 1884 : 223-224)

Quem diz ‘centenário’, ou quem diz ‘vultos’, diz rememorações
homólogas, capazes de envolver uma representação coletiva, a qual,
em essência, se funda numa duplicidade : internamente, identifica e
aproxima seus participantes; externamente, distingue-os dos demais.
E para a eficácia de tais iniciativas identitárias, o mesmo Teófilo Braga
enfatiza a indispensável adesão do indivíduo, no exercício de sua
liberdade e cidadania :
Para que uma sociedade viva é necessário que o cidadão tome parte
ou intervenha na vida pública do seu país; o contrário torna-se um
miserável colonato, pouco acima da escravidão. Para que do sentimento
da personalidade transite para o da sociabilidade, é preciso que a vida
afetiva tire os seus estímulos da solidariedade pátria e do ideal nacional.
(Braga, 1884 : 226)

Ora, se é incomensurável o significado de tais eventos solenes
dentro da pátria, em princípio coesa, não o será menor no seio das
comunidades que experimentam a expatriação, a diáspora. E nessa
perspectiva, são hoje inúmeros os estudos que vêm comprovar o
quanto as manifestações celebrativas, calcadas num patrimônio
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imaterial, com incontestável carga simbólica, constituem espaços de
produção de memória e colaboram na consolidação de uma positiva
auto-representação do grupo no novo território em que se encontra.
Ou seja, a manutenção de valores e pontos de referência comuns
preserva o sentimento de pertença a um espaço cultural originário,
digno de anamnese, atenuando possíveis embates internos ou externos,
já que o sujeito nele se reconhece e dá a conhecer a outrem um acervo
que o define.
São estas considerações que nos motivam a focalizar as próprias
celebrações em torno da República Portuguesa, dentro de específico
recorte : não no seu espaço de origem, mas além-Atlântico, no Brasil,
em São Paulo; não nos tempos republicanos plenos, mas precisamente
durante o ‘interregno’ nefasto que a ditadura salazarista representou; não
entre ingênuos membros da “ colônia ”, mas entre exilados políticos
altamente conscientizados e contestadores do regime ditatorial. Para
tanto, e pelas razões adiante expostas, elegemos como corpus o jornal
Portugal Democrático.
*****
À partir de 15 de novembro de 1889 cresce o prestígio do Brasil
aos olhos dos republicanos portugueses, que, algo invejosos, teriam de
esperar ainda mais de duas décadas pela vitória do seu ideal, enfim
alcançado no 5 de outubro de 1910, sendo provavelmente o exemplo
brasileiro um impulsionador das ações que derrubariam a monarquia
lusa.
Uma vez implantada a República brasileira, nada obstava ao
surgimento, em várias cidades, de agremiações de republicanos
portugueses, das quais o mérito de pioneirismo coube ao Centro
Republicano Português de São Paulo, fundado em 1908 sob a liderança
do engenheiro, arquiteto e arqueólogo Ricardo Severo (1869-1940),
que participara da fracassada revolução republicana do Porto, de 31
de janeiro de 1891.
Mais tarde, e durante largos anos, o Centro foi dirigido por outro
republicano emblemático : o ‘Capitão’, ou ‘Comandante’, Sarmento
Pimentel (1888-1987) – que, depois de empunhar a bandeira do
próprio “ 5 de outubro ”, fora não só o principal responsável pela
restauração da República no norte de Portugal, ao comandar as tropas
que rechaçaram a investida monarquista de fevereiro de 1919, mas ainda
participante da malograda revolta ocorrida no Porto em Fevereiro de
1927 contra a Ditadura militar implantada desde o golpe de maio de
1926. Dado às letras, dono de estilo vivaz, é autor do originalíssimo
livro Memórias do Capitão, hoje injustamente esquecido.
Centro de vida longa, na sua sede veio abrigar-se o operoso
jornal Portugal Democrático, criado em 1956 por representativo
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grupo de exilados portugueses, de várias filiações políticas, porém
unidos pelo ferrenho anti-salazarismo. E assim, nesse núcleo1 até
então pouco aguerrido, o jornal passou a ser, segundo inúmeros
testemunhos, o braço mais ativo de intervenção política do conjunto
de oposicionistas fixados no Brasil. Quase desnecessário é frisar
que republicanos e anti-salazaristas praticamente se confundiam,
visto que ‘o ditador’ encarnava a traição total aos valores de uma
República que passara a ser “ sinônimo português de democracia ”,
na expressão de Humberto Delgado2.
Face à estreita ligação entre uma entidade republicana há muito
sedimentada e o jornal cheio de vigor que nascia às vésperas do
cinqüentenário da República portuguesa, agora sob o mote da
celebração dos seus 100 anos, destacaremos das páginas do mensário,
matérias relativas às comemorações do “ 5 de Outubro ”, encarando
tais comemorações como ponto de convergência dos valores e
anseios então defendidos pelos intelectuais exilados no Brasil, que,
apesar da distância, não abdicavam, civicamente, de contribuir com
um projeto político, ideológico e cultural para a Pátria-madrasta que
persistiam em amar. Nessa seleção de matérias, o privilégio recairá
sobre textos de escritores de mérito inegável, marcando assim um
diálogo entre o político e o literário, em diferentes modalidades
discursivas.
Participaram ou gravitaram em torno do Portugal Democrático
portugueses que se sentiram exilados em sua própria terra desde
que a República fora golpeada e a ditadura prevaleceu. Estão neste
caso, dentre outros, nomes respeitáveis como os de Adolfo Casais
Monteiro, Carlos Maria de Araújo, Fernando Lemos, Jorge de Sena,
Maria Archer, Miguel Urbano Rodrigues, Sidónio Muralha, Vítor
Ramos, além de colaboradores eventuais da estatura de Barradas
de Carvalho, Jaime Cortesão e Rodrigues Lapa. E esses intelectuais
– escritores, artistas, jornalistas, professores – elegeram o Brasil
como plataforma para gestos de comprometimento que lá lhes
seriam vetados, mas que lhes eram impostos por suas convicções
éticas, cívicas, políticas, ou, como diria Jorge de Sena, em poema
famoso3, pela “ fome irrespondível que lhes roía as entranhas ” (Sena,
1988 :123). Por mais quixotesca ou utópica que possa parecer tal
opção, certo é que não lhes faltaram iniciativas em busca de ansiadas
mudanças. Iniciativas predominantemente construídas com fugazes
palavras sobre frágil papel, mas com férrea pertinácia.
1

2
3

O Centro abrigou também o “ Comitê dos intelectuais e artistas portugueses próliberdade de expressão ” (surgido em 1958) e muitos de seus membros aderiram
à UDP- Unidade Democrática Portuguesa, outro organismo anti-salazarista.
Portugal Democrático, outubro/1960, p. 1.
“ Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya ”.
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Com o registro de “ São Paulo, 7 de julho de 1956 ” e o aviso de
que “ sai no primeiro sábado de cada mês ” vem a público o número
1 do Portugal Democrático, com modestas 8 páginas, mas cuja existência
algo miraculosa perdura por 18 anos, cruzando incólume os “ anos
de chumbo ” no Brasil, e, por vezes, alcançando a tiragem dos 4.000
exemplares. As 205 edições fizeram dele não só o jornal oposicionista
português que mais tempo teve de vida, como, aquele de mais alto
nível intelectual.
A relação de cumplicidade entre o Portugal Democrático e o Centro
Republicano Português de pronto se revelou pela participação
simultânea de vários membros nos dois organismos : nas páginas
do jornal sempre houve espaço aberto ao noticiário “ republicano ”
e aos artigos reflexivos de porta-vozes do Centro, nomeadamente
Sarmento Pimentel, que aí assinou, anos a fio, a coluna “ Opiniões
insuspeitas ”.
No que tange às matérias sobre os festejos anuais republicanos,
que ocupavam as edições de outubro e novembro, sem obscurecerem
as colunas habituais de crítica aos desmandos do Estado Novo, havia
poucas variações no script, a saber : 1) um editorial evocativo do
“ 5 de Outubro ”; 2) noticiário mais minucioso, com fotos, sobre a
solenidade principal, tradicionalmente à volta de concorrido banquete
de adesões em amplo salão paulistano, congregando portugueses
e brasileiros simpatizantes; 3) transcrição completa ou parcial dos
discursos aí proferidos; 4) notícias sobre as comemorações realizadas
em Portugal, em outras cidades brasileiras e, eventualmente, em outros
países. Note-se que seriam impossíveis em Portugal as notícias sobre as
sessões republicanas lá temerariamente promovidas por organismos de
resistência, a despeito da forte coibição policial imposta pelo regime,
mas eram estampadas no Portugal Democrático, porque, conforme
advertência em todas as edições, era ele “ um jornal português não
submetido à censura do Sr. Salazar ”.
Os itens do mencionado script-modelo se verificam logo no
primeiro ano de circulação do mensário, cujo número de outubro
chega aos assinantes com data do dia 6, e, pela primeira vez, alargado
para 15 páginas.
De agosto de 1957 a junho de 1958 o jornal teve sua circulação
interrompida (certamente por carências financeiras), o que não deve
ter esmorecido as celebrações republicanas de 57 em São Paulo, mas
delas não temos notícias.
No entanto, no número de outubro de 58, um poema-exortação4,
do também exilado Carlos Maria de Araújo, logo em primeira página,
assinala a retomada do veio comemorativo e combativo :
4

Portugal Democrático, outubro de 1958, p. 1. O poema foi lido por Maria Archer,
na presença do autor, durante a comemoração paulista nessa data.
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5 de outubro de 1958
É preciso que tragam a bandeira!
É preciso que alguém vá até ao fim da noite
e desenterre a bandeira.
Se já não tiver mãos,
que rasgue a terra com os dentes,
mas que traga a bandeira!
Se já não tiver dentes,
que afunde os olhos nessa terra
e lhe arranque a bandeira
que nela está sepulta!
É preciso que os tambores anunciem a chegada da bandeira!
Se não houver tambores
que os mortos se alevantem
e façam rufar seus ossos
em som altíssimo à passagem da bandeira!
Iluminem, iluminem o caminho da bandeira!
Se as nuvens de baionetas forem trevas no caminho da bandeira,
que incendeiem a noite com as pedras da rua,
mas que haja luz à passagem da bandeira,
para que os olhos vazados vejam a bandeira,
para que as bocas rasgadas cantem a bandeira,
para que as algemas caiam à passagem da bandeira!

É notória no poema a tautologia sintática, imagética e anafórica, bem
como a singela seleção vocabular que recorre a emblemas consagrados,
visando ao efeito pedagógico pretendido pelo discurso proselitista, na
inconfundível dicção do Neo-Realismo.
Em 1959, as comemorações republicanas ganharam especial significado
no Brasil, posto que contaram com a presença do “ General sem medo ”
Humberto Delgado, o qual, como se sabe, depois do conturbado e
questionável processo eleitoral de 1958, provocou rumoroso imbroglio
diplomático ao obter o exílio político, em janeiro de 59, na Embaixada
Brasileira de Lisboa, então chefiada por Álvaro Lins. Durante o impasse,
o Portugal Democrático deu larga cobertura ao episódio que, também
noticiado na chamada “ grande imprensa ”, alcançou invulgar repercussão
junto à opinião pública brasileira, habitualmente alheia à conjuntura
portuguesa. Deslindado o caso, que dura três meses, desembarca Delgado
no aeroporto do Rio de Janeiro no dia 22 de abril, recebido como herói
por uma eufórica multidão avisada às pressas, e dias depois em São Paulo,
saudado por 3.000 pessoas. Certamente, as várias associações “ Humberto
Delgado ”, criadas no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte desde 1958,
concorreram para tão apoteóticas manifestações – documentadas em
páginas inteiras nos números de maio e junho do Portugal Democrático.
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Exultante, pois, é a edição de novembro de 1959, que se abre com o
cabeçalho “ Os portugueses livres comemoram o Cinco de Outubro ”,
encimando duas fotos que induzem aos principais destaques : uma,
do tradicional banquete de S. Paulo, desta vez com 300 pessoas,
outra, de Humberto Delgado discursando em sessão solene na ABI.
De fato, coube ao Rio de Janeiro, ainda capital do país, a primazia
das comemorações da República Portuguesa com o seu mais recente
herói, que, aí se declarou “ não um político, mas apenas um militar e
um patriota ” empenhado em “ reconquistar para o Povo português as
liberdades essenciais que lhe foram arrebatadas pelos que atraiçoaram o
movimento regenerador do 28 de Maio ”. Encerrando a sessão da ABI,
“ calorosas ovações à República, a Portugal e ao General Humberto
Delgado e ‘morras’ à Ditadura, à PIDE e a Salazar ”5.
No entanto, partiu também dessa inflamada celebração paulistana,
à qual compareceu o Vice-Governador do Estado, um ato concreto,
proposto pelo Prof.Vítor Ramos e aprovado por unanimidade : o envio
a Salazar de um telegrama no qual “ sugerem-lhe se retire, permitindo
com esse gesto a realização de eleições livres, capazes de reintegrar o
nosso país no consenso democrático das nações ”.
É nesse número de novembro de 59 que se estréia Jorge de Sena
como colaborador do mensário, e logo com dois textos. O primeiro é
o editorial “ Um ‘5 de Outubro’ de unidade ”, sem assinatura como de
praxe nos editoriais, resumindo o consabido ideário que une os muitos
oposicionistas portugueses no Brasil. O segundo, agora anônimo por
prudência, é o virulento ‘Some-te rato!’, que, sem deixar de referir o
evento celebrado, justifica e adensa de significado os desenhos satíricos
de Fernando Lemos – ratos a figurarem o arqui-inimigo Salazar –, que,
desde julho, vinham pontuando as páginas do jornal e deliciando os
leitores. Leia-se o artigo também como uma síntese do pensamento
abundantemente veiculado pelo Portugal Democrático, mas síntese num
registro raivoso e irônico6 :
Tratam-te os que te lambem e legitimam, por Sr. Presidente do
Conselho. Chamam-te os que ainda acreditam nas Universidades
que degradaste, por Professor Doutor. No tempo em que eras fascista
sem vergonha passavas por ser o Chefe, e os leonardos, teus chacais,
escutavam a tua Palavra. Depois, quando inventaste a “ democracia
orgânica ”, gostavas que te apelidassem de Chefe... do Governo. Mas,
no isolamento e no silêncio e na treva, que é o sítio vago onde estaria a
alma que te fugiu aterrada com o cheiro de arganaz podre a que o teu
cérebro e o teu coração fedem, tu sabes que não és nada disso. Presidente
de quê? De um Conselho de lacaios? Chefe de quê e de quem? Dos
assassinos e ladrões impunes que proteges, para que eles te protejam
5
6

Portugal Democrático, nov. 1959, p.2.
Portugal Democrático, nov. 1959, p.5.
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o couro ressequido que nunca terá conhecido para que dignidade e
que alegrias serve a carne humana? Professor de quê? Doutor em quê?
Professor de desmoralização, de ceticismo, de corrupção, de crueldade,
de hipocrisia, de blasfêmia, de infâmia? Doutor em quê? Em técnicas
de Censura e de Polícia, que são toda a tua política, toda a tua filosofia,
toda a tua religião?
Some-te, rato! Mergulha de uma vez no esgoto de oito séculos de erros
que te criaram e engordaram, como excremento que és, venenoso,
estéril, impotente. Rato, apenas, rato.
As comemorações brilhantíssimas do 5 de Outubro em São Paulo,
o que elas significam de unidade na luta democrática, o que elas
projetam no futuro como esperança de dissolução sulfúrica da tua
presença pestilenta, nada disso chegará aos teus ouvidos surdos, às tuas
unhas negras da pele dos mártires que esfolaste, à tua cauda imunda,
com que fustigas um dos mais gloriosos e heróicos povos da terra. Não
lerás, também porque és analfabeto e nunca leste nada, o telegrama em
que os democratas reunidos para comemorar a Revolução que hoje
simboliza a unidade de todos os portugueses, sem distinção de raça,
religião ou credo político, na luta contra a tua baba peçonhenta, com
que tens envenenado tanto patriota ingênuo que no Brasil honra o
trabalho português, pedem a tua demissão.
E fazes bem, fazes bem. Tu não podes demitir-te, porque nunca foste
nomeado.Tu és o símbolo da ilegalidade, da arbitrariedade, da injustiça,
da opressão. Não te demitas, some-te! Some-te, rasteiro como nasceste,
como subiste, como governaste, como imitaste nos teus discursos,
laboriosamente vomitados, uma língua admirável que, rato que és,
nunca soubeste falar. Some-te tal como viveste, com a mesma covardia
com que mandaste assassinar, roubar, violentar. Some-te rato, com a
tua bota de elástico, a tua pena de pato, a tua ceroula de fita, as tuas
letras gordas, a tua finança de chácara, a tua economia de campônio, a
tua política de traidores à Pátria. Some-te assim, rasteiro e mesquinho,
como vieste! Some-te, rato! E que o ódio de um Povo, e o desprezo de
todos os amantes da liberdade e da justiça, saibam esquecer o momento
de nojo e de vergonha e castração que tu longamente foste, em mais de
trinta anos de horror e reles mesquinhez. Que nem a tua pele piolhosa
fique apodrecendo na memória das gentes, mais que como imagem
da peste política e moral! Some-te rato!

Repare-se no uso agressivo dos imperativos e na insistente
zoomorfização asquerosa do “ inimigo ” para efeito de rasura
hierárquica e desautorização de poder, de modo a suscitar no leitor
toda repugnância possível e, consequentemente, o aderir à luta por sua
queda.
Enfim, chegamos a 1960, ao cinquentenário da implantação da
República em Portugal. A comemoração paulista foi esfuziante num
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banquete que reuniu 400 pessoas, o maior número já visto. Sob a
presidência de Humberto Delgado, 12 personalidades se sucederam
ao microfone e, a par das rememorações dos passos gloriosos que
culminaram na data celebrada, foram constantes as palavras de estímulo
à luta, à resistência, à soma de esforços de todos contra o inimigo
comum. Mas, vozes mais realistas lembravam que, feitas as contas, afinal
eram escassos 16 os anos efetivamente republicanos dignos de memória.
Já vozes mais otimistas avançavam com propostas para a construção de
uma ansiada era pós-Salazar, como foi o caso do próprio Humberto
Delgado, que esboçou “ um esquema de Estados Confederados e os
princípios básicos para essa Confederação ”, que envolveria as colônias
da África7.
Da cerimônia, destaque-se o breve discurso de Jorge de Sena8, no
qual passado e presente, pessimismo e esperança se entrelaçam :
Impossibilitado, por inadiáveis afazeres, de comparecer9 ao banquete
em que os democratas portugueses de São Paulo comemoram o
cinquentenário da República Portuguesa, não posso deixar de estar
presente em espírito a uma cerimônia do mais alto e transcendente
significado – a mais importante celebração do aniversário da data
histórica de 5 de Outubro de 1910, porque, em São Paulo, se comemora
neste banquete, ‘em liberdade’, meio século de vida portuguesa, desde
esse dia em que o povo da nossa pátria num entusiasmo de renovação
autêntica, derrubou o antigo regime e proclamou a República.
Que vida portuguesa se comemora? Os dezesseis anos escassos
que a República viveu? Os trinta e quatro anos de privação das
liberdades essenciais que se lhes seguiram? Nem uns, nem outros.
Sem dúvida que a nossa comovida homenagem vai para aqueles que,
dedicadamente, abnegadamente, apaixonadamente, tudo fizeram para
criar uma República que fosse, em verdade, um governo do povo,
pelo povo e para o povo. Sem dúvida que o nosso mais rendido
preito vai para quantos, ao longo destes anos, indefectivelmente
pugnaram por uma pátria para todos os portugueses, em que lhes
não fosse perguntado o que pensavam e apenas se lhes exigisse ‘que
pensassem’, bem alto e livremente, a bem de Portugal. Mas não é tudo
isso o que comemoramos : nem as lutas nem as dissensões, nem os
triunfos fugazes, nem as derrotas duradouras. Não : nada disso é mais
que uma lição terrível, que se aprende ou deve aprender, mas não
se comemora. Nós comemoramos o ‘sonho de 1910’, que cinquenta
anos não consumiram, não desgastaram, não destruíram, e antes
acendraram mais. O sonho de uma República que virá, pela coragem
dos homens e o imperativo dos tempos, e que distribua por todos nós,
7
8
9

Portugal Democrático, nov.1960, p. 9.
Portugal Democrático, nov.1960, p. 5. (Grifos do autor).
Lido na cerimônia pelo Eng. Jorge Fidelino de Figueiredo.
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equitativamente, imparcialmente, a dignidade de sermos portugueses.
Uma República que dê a todos o que nem todos têm : a consciência
responsável de que uma Pátria não se faz só de glórias passadas nem
de futuros hipotéticos, nem de um presente amarrado ao dia a dia de
enriquecer ou de ganhar duramente o pão cotidiano : a consciência
de que uma Pátria se faz não apenas com o amor dos seus filhos, mas
com a liberdade deles, não com a liberdade de alguns, ou da maioria,
mas com a liberdade de todos. Uma República que saiba, de uma
vez por todas, que a liberdade não é só de palavras, ou de reunião, ou
de associação, porque não há liberdades possíveis e verdadeiramente
exercidas, onde não houver libertação do homem, onde um homem
só que seja não estiver liberto da sujeição, do temor , da insegurança.
Eis, companheiros e amigos o que eu penso que comemoramos :
cinquenta anos que são oito séculos de uma história gloriosa e dolorosa
também, cinquenta anos de República indefectivelmente proclamada
na nossa inteligência e nos nossos corações.
Viva a República!
Viva Portugal!

excelente argumento contra a liberdade dos portugueses que não
estão dispostos a embarcar nessa sinistra farsa do anticomunismo, que
é apenas o nome sobre o qual se oculta a perseguição a todas as forças
da esquerda por parte do neofascismo, e que serve, precisamente,
abusando da credulidade de alguns, de excelente meio para eliminar
democratas-cristãos ou socialistas, monárquicos ou republicanos
liberais, e toda e qualquer espécie de portugueses que têm a dignidade
de não conhecer senão a palavra “ unidade ” como resposta aos falsos
democratas.
Meus senhores, estamos aqui reunidos em comemoração dum
momento glorioso do passado. Mas não só por causa do passado. É
uma outra hora do futuro, e quem sabe se bem próxima, a força que
nos une e nos dá ânimo. E essa hora exige a nossa unidade contra as
manobras divisionistas dos que pensam menos em ser homens livres
dum país livre, do que em ser chefes a qualquer preço, e sonham com
milagres em vez de pensarem e agirem eficazmente para uma vitória
que não poderá ser de um chefe, nem de um partido, nem de uma
doutrina – mas a vitória do povo português.

Nos 14 anos seguintes, sem apelos ou motivações mais fortes,
as celebrações republicanas em São Paulo tornaram-se rotineiras
e perderam público (passou a ser de 100 a média dos aderentes). O
Portugal Democrático manteve o editorial e os registros anuais, sem
esquecer as notícias sobre as comemorações em outros espaços e sobre
as indefectíveis repressões sofridas pelos republicanos em Portugal ao
ousarem recordar o “ 5 de Outubro ”. O Centro, sempre tutelado por
Sarmento Pimentel, continuou a promover seus banquetes entremeados
de discursos, sendo Vítor Ramos e Adolfo Casais Monteiro, excelente
“ prata da casa ”, os oradores mais frequentes. Discursos magníficos,
fazendo confluir sólida cultura e firme consciência política, induzindo
sempre à unidade e ao não esmorecer. À guisa de exemplo, o final do
que Adolfo Casais Monteiro proferiu em 196210 :

Digna de nota é igualmente a adesão de destacados nomes da
cultura brasileira às solenidades luso-republicanas, testemunhando
respeito pela causa e uma solidariedade muito bem recebida. Assim é
que Florestan Fernandes discursou nos anos de 64, 66, 68 e 72; Sérgio
Buarque de Hollanda, em 65; Lygia Fagundes Telles, em 67; Carlos
Guilherme Mota, em 71 e Antonio Candido em 69 e em 74 – sim,
no emblemático 74 da “ Revolução dos Cravos ”, tendo seu texto lido
por João Paulo Monteiro, dado que não lhe foi possível estar presente.
Como seria de prever, a comemoração do “ 5 de Outubro ” a seguir
ao “ 25 de Abril ” redentor revestiu-se de significado especialíssimo.
Pela primeira vez o Portugal Democrático divide uma página ao meio
entre as celebrações republicanas em Portugal e no Brasil. De Lisboa,
vem a notícia de uma multidão apinhada na Praça do Município
para aplaudir Caldeira Rodrigues, Sarmento Pimentel e o Presidente
Costa Gomes. Do Comandante Sarmento Pimentel, a quem coube
hastear a bandeira na solenidade, vêem-se transcritas as palavras com
que foi ovacionado, iniciadas pela referência aos 46 anos de exílio,
afinal agora cessados, ao atravessar o Atlântico, com 86 anos de
vida, para cumprir sua certeza de voltar a comemorar em Portugal
o 1910 pelo qual lutara.
Em São Paulo, só a presença de 850 pessoas na Casa de Portugal fala
por si, numa sessão presidida pelo Cônsul-Geral, onde, entre outras, foi
lida a mensagem do mesmo Sarmento Pimentel, republicano radiante
depois de tão longa espera.
O Portugal Democrático ainda durará até abril de 1975. Sem tempo,
pois, para dedicar novas páginas às celebrações republicanas, agora,

[...] Meus senhores, a oposição portuguesa quase não tem outra arma
além da sua voz. Sem dúvida, esta não é tão fraca como os pessimistas
supõem, mas é diplomaticamente enfraquecida por aqueles que,
inocentes ou criminosos, se empenham em fazer crer que há duas
oposições, uma boazinha, que tem medo do papão, e outra mazinha,
que não acredita em fantasmas. Ora, a força da oposição reclamaria um
cerrar de fileiras contra o confusionismo, voluntário ou involuntário,
dos que querem introduzir o mccarthismo nas nossas fileiras, e assim
fazem o jogo de Salazar e de todos quantos gostariam de ter esse
10

Portugal Democrático, novembro de 1962, p.2. Este e os demais textos políticos de Adolfo Casais Monteiro estão reunidos no livro com o sintomático
título de O País do Absurdo. Lisboa : IN-CM, s/d.
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enfim, libertas dos traços que lhes imprimiram os anti-salazaristas
portugueses em São Paulo. E sobre estes, Jorge de Sena previu : “ Não
sei se algum dia se escreverá a história (que vários tenderão a escrever
diversamente) da actividade dos oposicionistas no Brasil, capítulo de
alguma importância na longa cadeia de acções que culminou no 25 de
Abril ” (Sena, 1988b : 227).
MARIANNE VOYAGE
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Nos Estados Unidos, na França, no Brasil ou em Portugal a
República é representada por uma alegoria feminina. Este estudo busca, através
de uma abordagem comparatista, acompanhar a evolução desta imagem a partir
sobretudo de estudos de José Murilo de Carvalho e de João Medina.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLEFS : Allégorie de la République, Brésil, Marianne, Portugal
............................................................................

Toute commémoration cherche à exorciser l’oubli, déjà la
Révolution française utilisait les festivités pour rappeler la mémoire et
les travaux de Mona Ouzouf1 ont démontré que les commémorations
s’inscrivaient déjà dans le programme des révolutionnaires de 1789.
Ainsi, la Constitution de 1791 établissait en toutes lettres ce principe :
Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la
Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les
attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois2.

D’autre part, l’héritage de la Révolution française a inspiré toutes
les républiques qui ont vu le jour après 1789, dont elle est devenue
l’idéal symbolique. Les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité sont
peut-être plus nécessaires que jamais dans ce début du XXIe siècle.
Dans la période trouble que suivit 1789, les révolutionnaires ont
très vite compris l’importance vitale des symboles nationaux pour
la cohésion sociale. Il fallait remplacer la tradition monarchique
et aristocratique, des cérémonies, diverses et variées, ont vu le jour,
des fêtes avaient pour objectif d’assurer la loyauté, l’obéissance
et la coopération des citoyens.
*
1
2

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France
Centre de recherches sur les pays lusophones – CREPAL
Mona Ouzouf, La Fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris : Gallimard, 1976,
Constitution de 1791, titre premier, voir : www.conseil-constitutionnel.fr ›
Français › La Constitution, consulté le 02-05-2010.
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La nation, que Benedict Anderson définit comme une
“ communauté politique imaginée ”3, a besoin d’organiser et de
discipliner les individus ; le partage d’une mémoire nationale
commune est pour cela essentiel. La construction de cette mémoire
fut une question centrale des nationalismes que le romantisme inspira.
Les dates, les héros, les monuments, les tableaux, la musique, le folklore
ont été conjugués dans le montage de la mémoire nationale. Le but
de cette opération étant de renforcer la cohésion sociale.
Vers la fin du XIXe, le rôle politique croissant des masses urbaines
met à jour l’importance des éléments symboliques “ irrationnels ”, aussi
bien dans le comportement humain que dans l’établissement de l’ordre
social. Le rapport au passé n’étant pas le même selon les pays, l’oubli est
plus ou moins présent mais à des degrés variables, il affaibli toujours la
mémoire collective, élément essentiel de l’identité nationale.
En 1989, année du 100e anniversaire de la proclamation de la
République au Brésil, le pays traversait l’une des plus graves crises
économiques et politiques de son histoire. Les commémorations du
centenaire de la proclamation de la République au Brésil se sont
déroulées sans éclat et ont laissé peu de traces. Comment pouvait-on
commémorer l’échec, le doute, le désarroi ?
Les dernières commémorations nationales remontaient à 1972,
lorsque dans la pire période de la dictature, les militaires ont organisé
en grande pompe la fête du 150e anniversaire de la proclamation de
l’indépendance. On eut alors le mauvais goût de faire venir du Portugal,
la dépouille de D.Pedro et de la promener de nord à sud du Brésil.
En 1989, au discrédit populaire s’ajoutait un manque de moyens
généralisé. La directrice du Museu da República de Rio de Janeiro,
de l’époque, sans aucun moyen d’organiser la moindre exposition, a
menacé de couvrir la façade du Palácio do Catete d’un drap noir.
Le monde académique quant à lui, a organisé un certain nombre de
rencontres qui ont débattu des questions historiographiques mettant
ainsi en valeur le travail de bon nombre de chercheurs. Cependant
leur diffusion fut très restreinte. En 1989, les commémorations du
centenaire de la République au Brésil n’ont pas été l’occasion de
diffuser à grande échelle les résultats de ces travaux.
En 2010, vues depuis Paris, les commémorations au Portugal
du centenaire de la République prennent une grande proportion.
Le nombre impressionnant de pages officielles ou de blogs que ces
commémorations inspirent sont une preuve éclatante que les Portugais,
malgré la grave crise économique que le pays traverse, n’ont pas tourné
le dos à leur histoire, mais cherchent plutôt à réfléchir sur l’importance
et le rôle que ces commémorations peuvent jouer dans la construction
de leur avenir. Certes, le développement du numérique y joue un
3

Benedict Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris : La Découverte, 1996.
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rôle essentiel. La recherche documentaire en tire aussi grand profit,
des bibliothèques, hémérothèques, centres de recherche numérisent
et véhiculent un trésor documentaire et iconographique jusqu’alors
méconnu.
L’un des symboles républicains retrouvé attire mon attention, il
s’agit de la figure de Marianne. Les travaux de Maurice Agulhon4 ont
permis de mettre à jour l’évolution en France de ce symbole depuis
1789 jusqu’à nos jours, selon les régimes, les politiques et les mentalités.
Au Brésil, José Murilo de Carvalho dans A Formação das Almas5,
étudie dans le chapitre “ República Mulher : entre Maria e Marianne ”,
l’évolution de la représentation de cette figure dans les années
immédiatement postérieures à 1889. En 1990, paraissait au Portugal
l’importante étude de João Medina : A imagem da República : ensaio
de iconografia histórica sobre a origem e metamorfose da imagem feminina
republicana6.
À la lumière de ces deux travaux, nous allons examiner la figure de
Marianne dans une optique comparatiste. Nous ne pourrons ici que
vous présenter un petit échantillonnage de ces représentations. Je vous
invite donc à nous arrêter sur la figure de Marianne en France, au
Brésil et au Portugal par ordre chronologique.
En France
En France après la guerre de 1870 et la Commune de Paris, la
Troisième République fait un appel massif à la symbolique républicaine,
pour construire sa propre légitimité. L’émergence d’une “ religion
civique ”, qui reprenait, par exemple, le baptême républicain pour
marquer la naissance du citoyen à la vie sociale fut le symbole de cette
reprise des traditions révolutionnaires.
La Troisième République fonde son image sur des symboles
partagés par les Français : le drapeau tricolore, la devise “ Liberté,
égalité, fraternité ”, le sceau de la République française, le 14 juillet, le
coq gaulois et Marianne, symbole à la fois de la République et de la
liberté. Après 1870, il s’agissait de dépasser les clivages qui divisaient la
France en deux camps ennemis depuis 1789 et que les affrontements
sanglants de la Commune venaient de rappeler.
L’effigie de Marianne a germé,elle est présente dans la vie quotidienne
en France et les hommes politiques de tout bord, ont cherché conserver
4
5
6

Maurice Agulhon, Imagerie et symbolique républicaines en France de 1789 à 1880,
Paris : Flammarion, 1989
José Murilo de Carvalho, A formação das almas : o imaginário da República no
Brasil, São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
João Medina, “ A imagem da República : ensaio e iconologia histórica sobre a
origem e metamorfose da imagem feminina republicana ”, Revista da Faculdade
de Letras, 5ª Série, n.º 15, Lisboa :1993, p. 81-90.
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l’attachement des citoyens à cette personnification de la république
française en actualisant cette représentation en accord avec l’évolution
des critères esthétiques de la beauté féminine. C’est ainsi que les
dernières “ Mariannes ” ont le visage d’actrices françaises célèbres.
João Medina souligne le fait que ce prénom est le résultat de la
fusion de deux autres : Marie et Anne, le prénom de laVierge et d’Anne,
sa mère. Il attire l’attention sur le rôle de substitution que l’effigie de la
République était vouée à jouer : remplacer dans l’imaginaire populaire
la figure de mère de Dieu par une nouvelle déesse maternelle, une
sorte de Notre Dame laïque des oppressés.
À José Murilo de Carvalho de rappeler que l’allégorie féminine est
l’un des éléments marquants de la symbolique civique française dans
la représentation de la liberté, de la révolution ou de la république.
Comme Medina, il revient sur le fait qu’à Paris, sur la place de la
Révolution, une statue de la liberté coiffée d’un bonnet phrygien, tenant
de la main droite une lance, présidait aux exécutions sous la Terreur.
Devenue le symbole de la Montagne, Marianne connut aussi
à la même époque, des représentations moins belliqueuses qui la
rapprochent d’une Minerve placide et bienveillante, coiffée non pas du
bonnet phrygien mais d’un casque sur lequel est posée une chouette.
Les deux études s’arrêtent bien évidemment sur l’importance du
tableau de Delacroix : La Liberté guidant le peuple. João Medina rappele
qu’avant de devenir le symbole par essence de la liberté, ce tableau qui
représente une scène sur l’une des barricades des “ Trois glorieuses ”
fait le va et vient entre musées et greniers, suivant les aléas de la vie
politique française, avant de revenir sur l’avant de la scène en 1874,
lorsque la Troisième république prend finalement ses marques.
À cette figuration combative, comme celle de l’égérie de la guerre
gravée par Rude sur l’un des piliers de l’Arc de Triomphe, vient
s’opposer celle également très connue de Daumier. On ne voit pas
les yeux de Marianne, coiffée d’une couronne de lauriers qui nourrit
indifféremment ses enfants, soient-ils de droite ou de gauche tandis
qu’un troisième enfant qui attend calmement son tour en lisant,
rappelle que l’instruction est la solution à tous les maux de la France.
Les commémorations du premier centenaire de la révolution en
1889 utilisent largement la figure de Marianne, qui apparaît sous de
nouveaux traits. Les enfants ont été nourris par une France apaisée où
règne l’abondance, encore essentiellement agricole, mais où le progrès
arrive à la vitesse des trains qui relient désormais tout son territoire.
Au jour d’aujourd’hui les symboles nationaux au Portugal sont le
drapeau et A Portuguesa, l’hymne national ; au Brésil, à l’hymne et au
drapeau s’ajoutent le blason avec les armes de la république et le sceau.
Si en France, la représentation de la patrie se confond avec celle
de la République, au Brésil et au Portugal ce n’est pas le cas. Le
drapeau portugais reprend les couleurs du mouvement de 31 janvier
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1891 mais la sphère armilaire et l’écu blanc renouent avec le passé et
inscrivent la République dans un parcours évolutif de la nation. Cette
idée demeure également dans le drapeau brésilien, adopté quatre jours
après la proclamation de la République, qui conserve les couleurs de
l’ancien drapeau impérial mais qui remplace le blason impérial par la
voûte céleste et l’y introduit la devise positiviste connue.
O Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas
e as vitórias gloriosas do exército e da armada na defesada Pátria;
Considerando, pois, que nossas cores, independentemente da forma
de governo simbolizam a perpetuidade e a integridade da Pátria
entre as nações; Decreta : a Bandeira adotada pela República mantém
a tradição das antigas cores nacionais, verde-amarelo, do seguinte
modo : um losango amarelo em campo verde, tendo no meio a esfera
azul-celeste, atravessada por uma zona branca em sentido oblíquo e,
descendo da esquerda para a direita com a legenda “ Ordem e Progresso ”
e ponteada por 21 estrelas, entre as quais as da constelação do Cruzeiro,
dispostas na sua situação astronômica quanto à distância e no tamanho
relativos representando os 20 Estados da República e o Município Neutro.
Sala das sessões do Governo Provisório da República dos Estados
Unidos do Brasil.
19 de novembro de 18897

Cependant, dans les années qui ont précédé ou suivi la proclamation
de la République dans les deux pays, la représentation de la rupture
avec l’ancien régime prit un temps inspiration sur la Marianne
française, symbole qui allait disparaître progressivement aussi bien au
Brésil qu’au Portugal.
Rappelons cependant, une autre influence qui a marqué les
Mariannes brésiliennes et portugaises. João Medina, dans l’article déjà
cité, étudie également les allégories républicaines aux Etats-Unis, pays
d’ailleurs où il se trouvait lors de la rédaction de cette étude.
Il ne s’agit pas ici d’approfondir les théories qu’il avance, avec
lesquelles je discorde en partie. J’aimerais cependant attirer l’attention
sur l’influence que ces allégories américaines me semblent avoir exercé
aussi bien en France, qu’au Brésil et au Portugal.
L’indépendance de l’Etats-Unis de 1776 précéda de 13 ans la
Révolution française. Il s’agissait pour la nouvelle nation, la première
colonie au monde à devenir indépendante, de fonder sa légitimité,
instaurer son ordre et imposer ses valeurs. Symboliquement, la rupture
avec l’Angleterre a trouvé inspiration dans l’Antiquité classique, façon
de légitimer la liberté acquise par les armes et d’inscrire la nouvelle
7

Decreto-lei n.°4 de 19 de novembro de 1889. Voir : www.brasilrepublica.

com/bandeiranacionalbr.htm, consulté le 05-05-2010.
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nation dans le monde occidental, malgré la rupture avec l’oppresseur
britannique. Nul besoin de rappeler ici la participation française dans la
guerre d’indépendance américaine et l’intense circulation d’idées qui
s’était instauré entre les deux rives de l’Atlantique.
Dans une pièce de monnaie fondue à Paris en 1783 à la demande
de Jefferson six ans avant la Révolution française, apparaît sur l’une des
faces une représentation de la déesse romaine Libertas tenant sur une
lance le bonnet phrygien des esclaves affranchis ; sur l’autre, Minerve
coiffée de son casque guerrier terrasse le lion britannique.
L’image d’Hercule, tueur du lion de Némée, fut utilisée en 1784
dans la première représentation de l’Union américaine. Cette allégorie
sera reprise par la Révolution. Les grands travaux du héros seront
assimilés à ceux d’un peuple de citoyens qui était venu à bout du
pouvoir absolu. Le héros apparaît sur des pièces de monnaie en 1792,
sur les timbres secs et les assignats de l’an III.
Avant que la statue de la Liberté que la France a offerte aux
Etats-Unis en 1886 ne devienne l’un des symboles de la république
d’Amérique du nord, une autre allégorie de la Liberté associait en
1791, la figure de Minerve à la republique. Postérieurement, une autre
figure féminine nettement guerrière surgit, celle de Miss Columbia,
version féminine de l’horrible Oncle Sam.
Au Brésil
Après la proclamation de l’indépendance de 1822, l’octroi par
l’empereur Pedro I, de la première Constitution brésilienne en1824,
avait déjà inspiré une allégorie connue, où le pays est représenté par
une Indienne vue sous l’angle du romantisme brésilien.
La République y voit le jour sous deux influences tutélaires : celle de
la France et celle des Etats-Unis. L’allégorie républicaine brésilienne va
donc boire dans ces deux sources. L’inspiration des militaires positivistes
et francophiles est évidente dans le choix des figures géométriques du
drapeau et de l’insigne “ Ordre et progrès ”. La République brésilienne
est clairement la fille de la française.
Comme le rappelle à juste titre, José Murilo de Carvalho, il était
difficile de représenter la République triomphant sur un vieillard
(D.Pedro II) ou sur une autre femme (Isabelle, la princesse héritière).
L’ancien régime prendra donc les traits du prince consort, le Français,
comte d’Eu. Les allégories inspirées par la Constitution de 1891,
rappellent le rôle des deux influences sur ce texte. Les “ Mariannes
brésiliennes ” furent peu nombreuses, il importe cependant de
souligner un détail intéressant : elles ne pouvaient être que blanches, car
dans le projet idéologique des élites de construction d’une république
occidentale, il était inconcevable que le Brésil puisse être représenté
sous des traits d’une Marianne métisse.
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José Murilo de Carvalho démontre également que les espoirs déçus
par la République allaient se porter sur la Marianne brésilienne. Sous
les traits des caricaturistes, elle allait perdre sa pureté d’origine, pour
devenir une femme de mauvaise vie.
Les demi-mondaines ou des prostituées font irruption dans les
représentations de scènes de la vie républicaine et déjà en 1891 des
filles de joie entouraient les parlementaires de l’Assemblée constituante.
Cela n’est pas surprenant si nous pensons à la place qu’occupaient
les femmes dans la société brésilienne. La Constitution de 1891 ne leur
donnait évidemment pas le droit de vote ; elles allaient l’acquérir en
1934 pour le perdre dès 1937, avant le de récupérer définitivement
en 1945.
C’est en 1994 que surgit, au Brésil, la dernière représentation de
Marianne ; les changements successifs de monnaie au gré des crises
économiques, avaient épuisé le panthéon politique et littéraire brésilien.
Les concepteurs de la nouvelle monnaie, le real, étant à court d’icônes,
ont ressuscité la vieille Marianne qui renaît aveugle, sous de traits bien
peu attrayants mais qui est toujours là.
Au Portugal
Marianne avait fait irruption dans le paysage portugais avant 1910.
Ses représentations, avant et après l’instauration de la république sont
tributaires bien évidemment des influences françaises, américaines et
brésiliennes ressassées par un esprit lusitanien souvent piquant qui est
éloquent sur la situation des femmes dans la société portugaise d’alors.
Dans la propagande républicaine, la république est une femme
représentée à une échelle tellement disproportionnée qu’elle prend
l’allure d’un symbole religieux et tutélaire des dirigeants du parti
républicain représentés aux premier rangs d’un peuple qui se multiplie
à l’infini et que le soleil de la liberté illumine.
La propagande du Parti républicain pour la campagne de 1908 pour
les élections au Conseil municipal de Lisbonne utilise également la
représentation féminine. Le tableau de Veloso Salgado met en scène
une république-sirène qui attire le peuple commandé par les leaders
républicains, à exprimer par le vote, le choix de leurs candidats. Le
drapeau vert et rouge de 1891 émerge ici et là, de la marée humaine.
Le suffrage, représenté par une figure patibulaire et hiératique
tient fermement l’urne, de sa main gauche. La mamelle dénudée est
celle de la patrie, mère nourricière. Cette représentation féminine ne
demande qu’à être fécondée par cette foule masculine au moyen de
l’exercice de leur citoyenneté, c’est pour cela qu’elle étale sa féminité
épanouie et débordante.
Les élections pour l’Assemblée constituante en 1911 inspirent
quelques représentations contrastées. Certaines prennent une tonalité
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dramatique et présentent une république maternelle mais vierge,
femme du peuple à la peau tannée, coiffée d’un voile blanc, dans
une attitude qui cherche à attirer les électeurs aux urnes en insistant
sur l’importance cruciale de la Constitution pour le pays. D’autres
présentent une république-furie, qui rappelle Miss Columbia, walkyrie
guerrière contre l’Eglise et l’obscurantisme, avant que l’entrée du
Portugal dans la Première Guerre mondiale n’inspire un autre genre
de représentation.
Avec la fin de la première république portugaise puis la longue
et cruelle dictature qui a opprimé le Portugal entre 1926 et 1974,
Marianne disparaît longtemps avant d’être vue dans les stades,
réfléchissant déjà le métissage de la société portugaise de nos jours .
En 2010, par la récupération de cette iconographie, elle revient sur
scène. Lors de certaines commémorations des allégories vivantes sont
même mises en scène.
Quant aux femmes portugaises, que la première Constitution privait
de droit de vote, la longue nuit du salazarisme les a obligées à attendre
le 25 avril, avant de pouvoir exercer pleinement leurs droit civiques.
En 2010, le bonnet de Marianne sert aussi à rappeler l’importance
du 25 avril et les vraies conquêtes républicaines que la révolution des
œillets a apportées.
Ainsi, les commémorations portugaises rappellent le souvenir des
deux républiques et des mouvements de résistance à la dictature,
mais sont également l’occasion pour débattre sur ce que doit être la
République, aujourd’hui et demain, dans un monde globalisé et en
mutation accélérée. La figure de Marianne, a voyagé, a évolué mais
continue aujourd’hui à inspirer la représentation de la République
dans le monde occidentale auquel elle appartient.
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Brepohl, elle a édité Figurações do outro, Edufu, 2009. Elle est membre du groupe
de recherches História e Linguagens Políticas : razão, sentimentos e sensibilidade.
Sílvia CAPANEMA P. DE ALMEIDA
Docteur en Histoire et civilisations de l’École des Hautes études en Sciences
sociales, Paris, elle est maître de conférence en études brésiliennes à l’université de
Paris XIII. Elle est membre du CRESC EA 2356, membre associé du CREPAL et a
enseigné à l’université de La Rochelle et à l’université de Paris X. Elle a co-dirigé avec
Anaïs Fléchet l’ouvrage : De la démocratie raciale au multiculturalisme : Brésil, Amériques,
Europe, Bruxelles : Peter Lang, 2009.
Helena CARVALHÃO BUESCU
Professeur à la Faculté des Lettres de Lisbonne. Son domaine de recherche couvre
la Littérature Comparée et les XIXe et XXe siècles. Elle collabore régulièrement
avec des universités étrangères en Europe, au Brésil et aux USA. Elle a publié 9 livres
dont A Revisionary History of Portuguese Literature (avec Miguel Tamen), New York,
Garland, 1999, Chiaroscuro. Modernidade e Literatura, Porto : Campo das Letras, 2001,
Cristalizações. Fronteiras da Modernidade, Lisboa : Relógio d’Água, 2005 et O Grande
Terramoto de Lisboa. Ficar Diferente, Gradiva, 2005. En 2008, elle a publié Emendar a Morte,
Pactos e(m) Literatura. Elle est directrice-fondatrice du Centre d’Etudes Comparées
et membre de l’Academia Europaea.
Fernando CATROGA
Professeur à l’université de Coimbra au département d’Histoire, Archeologie
et Arts. Il dirigea l’école doctorale en Hautes études contemporaines. Il est
directeur de la Revista de História das Ideias. Parmi ses très nombreux travaux : O
Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910, 2ª ed., Lisboa :
Casa das Letras, 2010, Entre Deuses e Césares. Secularização, laicidade e religião civil, 2ª
ed., Coimbra : Almedina, 2010, Os Passos do Homem no Tempo. Memória e fim do fim
da história, 2ª ed., Coimbra : Almedina, 2010, Ensaio Respublicano, Lisboa, Francisco
Manuel dos Santos, 2011.
Sílvia CORREIA
Elle a été Fulbright Visiting Scholar au Department of Portuguese and Brazilian
Studies à l’université de Brown, elle est docteur de l’Universidade Nova de Lisboa.
Auteur de plusieurs articles dans des revues scientifiques, elle a assuré, entre 2009
et 2011, la coordination du projet “ Testemunhos Orais : A intersindical das origens
ao Congresso de todos os sindicatos (1970-1977) ”, axe du projet Préservation,
organisation et mise en valeur du fonds de documents de la Confederação Geral dos Trabalhadores
Portugueses–Intersindical Nacional.
Maria Isabel CORREA DA SILVA
Historienne, entre 2003 et 2006 elle a travaillé au musée de la Présidence de la
République portugaise en tant que chercheuse et coordinatrice du Service d’activités
culturelles. Elle a participé à différents projets de recherche sur des questions liées
au Patrimoine et à l’ l’Histoire portugaise contemporaine et a publié de nombreux
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travaux sur ces thèmes. Elle est junior researcher du Centro de História da Cultura,
de l’Universidade Nova de Lisboa. Elle est doctorante du Programa Inter-Universitário
de Doutoramento em História (ICS, ISCTE, Universidade Católica, Universidade de
Évora) : son projet de recherche, sous la direction du Professeur Rui Ramos, porte
sur le républicanisme dans les milieux luso brésiliens de la fin du XIXe siècle et des
premières années du XXe siècle. Elle est boursière de la Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (Portugal).
José DA COSTA
Docteur en Études lusophones de l’Université de Paris IV- Sorbonne. Ancien
boursier de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT MECTS, Portugal) et
de la Fondation Calouste Gulbenkian, il est maître de conférences à l’université de
Rennes 2 Haute Bretagne. Il est membre permanent du Groupe de recherches en
linguistique et didactique des langues LIDILE et membre associé de l’ERIMIT/
PRIPLAP (Equipe de Recherches Interdisciplinaires -Textes, cultures et identités
dans les pays de Langue Portugaise).
Il a publié plusieurs articles sur le XXe siècle au Portugal et a participé à
de nombreux colloques internationaux.
José Manuel DA COSTA ESTEVES
Enseignant responsable de la Chaire Lindley Cintra de l’Institut Camões à
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense après avoir enseigné à l’Institut
Catholique de Paris et à la Sorbonne Nouvelle. Il est membre du groupe de recherche
CRILUS (Nanterre) et membre associé du CREPAL. Il appartient au comité de
rédaction de la revue électronique www.PluralPluriel.org et est membre du comité
éditorial de la revue Colóquio/Letras et Convergência Lusíada. Auteur et éditeur de
plusieurs publications, avec Claudia Poncioni, il a assuré la coordination de l’édition
du livre Au Carrefour des littératures brésilienne et portugaise, 2005, La Littérature Portugaise
contemporaine, Paris : L’Harmattan, 2008, Agostinho da Silva : penseur, écrivain, éducateur
(avec Idelette Muzart-Fonseca dos Santos et Paulo Borges, Paris : 2010) ; Le Futurisme
et les Avant-gardes au Portugal et au Brésil (avec Maria Graciete Besse,Adelaide Cristóvão
et José Salgado, Paris : 2011).
Patrícia DA SILVA CARDOSO
Docteur en Théorie et Histoire littéraire de l’UNICAMP et titulaire d’un
post-doctorat de l’Universidade Nova de Lisboa. Depuis 1998, elle est professeur
de Littérature portugaise à l’Universidade Federal do Paraná. Elle a également été
professeur invité à l’université de Leipzig, en 2007. Co-organisatrice de l’ouvrage
d’essais Verdade, amor, razão, merecimento : coisas do mundo e de quem nele anda, Curitiba :
Editora UFPR, 2005, elle a publié plusieurs articles sur la littérature portugaise dans
différentes revues au Brésil et aux EUA, ainsi que des chapitres dans des ouvrages
parus au Brésil et au Portugal. Elle a collaboré récemment au Dicionário de Fernando
Pessoa e do Modernismo Português, Lisboa : Caminho, 2008.
Benedita DE CÁSSIA LIMA SANT’ANNA
Post-doctorante en Lettres (Littérature brésilienne) de l’UNESP/Campus de Assis
et boursière de la FAPESP. Elle a publié de nombreux articles dans des périodiques
et notamment dans Caderno de Pesquisa em Literatura da PUCRS, v. 15, Diálogos
Literários : Literatura, Comparativismo e Ensino. 1ª ed. São Paulo : Ateliê (Org. d’Agnaldo
Rodrigues da Silva). Elle a participé à plusieurs rencontres scientifiques.
Eliana DE FREITAS DUTRA
Professeur titulaire d’Historiographie et de méthodologie de l’Histoire à
l’Universidade Federal de Minas Gerais et directrice du Service de relations
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internationales de cette université. Elle est chercheuse principale du Conseil national
de développement scientifique et technologique (CNPq), Brésil. Eliana Dutra a
publié entre autres : Política Nação e Edição. O Lugar dos Impressos na Construção da Vida
Política. Actes du Colloque. (Dir. avec Jean-Yves Mollier) en 2006, Rebeldes Literários
da República. História e identidade nacional no Almanque Brasileiro Garnier, 1903-1914,
Belo Horizonte : Ed. UFMG, en 2005 et O Ardil Totalitário – Imaginário Político no
Brasil dos anos 30, Rio de Janeiro : Ed. UFRJ, en 1998.
Tania Regina DE LUCA
Professeur d’Histoire du Brésil des cours de post-doctorat du département
d’Histoire de l’Universidade Estadual Paulista (UNESP). Elle est également a chercheur
au CNPq. Ses travaux actuels portent sur l’histoire de la presse au début du XXe siècle.
Elle a publié notamment : A Revista do Brasil (1916-1925) : um diagnóstico para a (N)
ação, SP : UNESP, 1999 ; Imprensa e Cidade, SP : UNESP, 2006 (co-auteur avec Ana
Luiza Martins), História da Imprensa no Brasil, SP : Contexto, 2008 (co-organisé avec
Ana Luíza Martins), Franceses no Brasil, SP : UNESP, 2009 (co-organisé avec Laurent
Vidal), O historiador e suas fontes, SP, Contexto, 2009 (co-organisé avec C.B.Pinsky).
Graça DOS SANTOS
Maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, EA 369
Etudes romanes, elle a été directrice du département de portugais et membre du
CRILUS (Centre de recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone). Elle
est chercheur associé du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines
(université Versailles St Quentin en Yvelines) et codirige depuis 2001 avec Jean-Claude
Yon le séminaire de recherches “ histoire du spectacle vivant XIXe et XXe siècles,
à la Société d’Histoire du Théâtre, BNF Richelieu, Paris. Ses activités de recherche
sont orientées vers l’histoire culturelle en Europe. Elle a travaillé en particulier sur la
dictature salazariste et la censure. Son ouvrage Le spectacle dénaturé, le théâtre portugais
sous le règne de Salazar 1933-1968 (CNRS éditions, Paris : 2002) est paru en version
portugaise aux éditions Caminho et a obtenu le prix “ Révélation 2005 ” du Prix
de littérature de la revue Máxima.
Maria Teresa DUARTE DE JESUS GONÇALVES DE NASCIMENTO
Docteur de l’Universidade de Coimbra, elle est enseignant-chercheur à
l’Universidade da Madeira et membre du Conselho Geral. Par ailleurs, elle est
également chercheur du Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos. Auteur de
divers travaux sur le “diálogo português ” des XVIe et XIXe siècles, ses recherches portent
également sur la Littérature portugaise du XXe. Elle a publié divers articles sur Raul
Brandão, Miguel Torga, Ruy Cinatti, Agustina Bessa-Luís et José Agostinho Baptista.
Paulo Alexandre ESTEVES BORGES
Universitaire, il enseigne la philosophie à l’Université de Lisbonne. O Budismo
e a Natureza da Mente (avec Matthieu Ricard et Carlos João Correia), Agostinho da
Silva, Uma Antologia, Tempos de Ser Deus, A espiritualidade ecuménica de Agostinho da Silva,
Línguas de Fogo. Paixão, Morte e Iluminação de Agostinho da Silva, Princípio e Manifestação.
Metafísica e Teologia da Origem em Teixeira de Pascoaes, 2 vols., A Cada Instante Estamos A
Tempo De Nunca Haver Nascido, Da Saudade como Via de Libertação, A Pedra, a Estátua
e a Montanha. O V Império no Padre António Vieira, O Jogo do Mundo. Ensaios sobre
Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa et Uma Visão Armilar do Mundo, se trouvent parmi
ses ouvrages.
Aníbal FRIAS
Chercheur au CEIS20 – Université de Coimbra, docteur en ethnologie , diplômé
en sociologie, en philosophie et en arabe classique, il a publié 50 articles sur divers
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sujets, en particulier sur les traditions étudiantes et universitaires de Coimbra. Depuis 7
ans, il explore de façon intensive l’univers pessoen, notamment la modernité dans ses
dimensions philosophiques. Fernando Pessoa et le Quint-Empire de l’amour. Quête du désir
et alter-sexualité (Paris 2012) est son dernier ouvrage.
Sérgio GUIMARÃES DE SOUSA
Sérgio Guimarães de Sousa est docteur en Littérature portugaise. Il est professor
auxiliar à l’ Universidade do Minho (Braga, Portugal). Il a publié plusieurs articles dans
des revues spécialisées et a participé à différents colloques et congrès. Il a publié entre
autres travaux Relações Intersemióticas entre o Cinema e a Literatura (2001) et Literatura &
Cinema (2003), il est co-auteur du Dicionário da Obra de António Lobo Antunes (2008).
En 2011 il a publié Estética e Ética em Sá de Miranda.
Ana Isabel MONIZ
Docteur en Littérature française, elle enseigne à l’université de Madère (Portugal)
elle est membre du Centre d’études comparatistes de l’université de Lisbonne (CEC)
où elle prépare un pós-doctorat versant sur l’utopie et le voyage dans la littérature
et dans la pensée contemporaines. Elle a co-organisé à l’université de Madère
d’importantes rencontres scientifiques internationales notamment : Mapas da Cultura
et Neuvième congrès international des lusitanistes – Lusofonia, tempos de reciprocidades.
Elle est l’auteur de nombreux articles scientifiques publiés dans des revues portugaises
et internationales.
José Carlos JANELA ANTUNES
Enseignant et chercheur, il a enseigné à l’université de Paris X–Nanterre, à l’université
de Pau et des pays de l’Adour, ainsi qu’à l’université de Cergy-Pontoise. Actuellement
il est professeur au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye et directeur de la
Section portugaise . Parmi ses articles publiés : “ L’Estado Novo portugais et la seconde
République espagnole, d’après les sources du Quai d’Orsay ”,“ Puiser aux sources d’avril,
découvrir l’espoir, inventer l’avenir ”, “ Humberto Delgado : Asile et exil du Portugal
au Brésil démocratique (1959-1961) ”.
Maria-Jo FERREIRA
Titulaire d’un doctorat d’histoire de l’Université de Strasbourg, elle est chargée
de cours à Sciences Po Paris depuis 2004. Longtemps chercheur associé du Centre
d’études sur le Brésil (université de Paris IV-Sorbonne), elle est aujourd’hui membre
du Centre de recherches Frontières, acteurs et représentations de l’Europe XIXe-XXIe
à l’Université de Strasbourg. Ses recherches s’inscrivent à la croisée de l’Amérique
latine, de l’espace lusophone, des relations internationales et de l’histoire culturelle.
Outre de nombreux articles sur ces thèmes, elle est également l’auteur de l’ouvrage
Le Brésil indépendant et le Portugal. Un siècle de normalisation politique, de liens culturels
et de migrations dans l’espace lusophone 1822-1922, aux éditions de l’Harmattan.
João Amadeu OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA
Professeur à l’ Université catholique de Braga et chercheur au Centro de
Estudos Filosóficos e Humanísticos. En 2002, il a soutenu une thèse de doctorat
en Littérature portugaise. Ses travaux portent notamment sur Herberto Hélder,
Fiama Hasse Pais Brandão, Fernando Echevarría, Manuel Gusmão. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont, A Poesia de Herberto Helder : do contexto ao texto –
uma palavra sagrada na noite do mundo, Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian
e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004, et Os Selos de Herberto Hélder :
Entre a apresentação do rosto e a biografia rítmica, Braga : Publicações da Faculdade
de Filosofia da UCP, 2000. Il est également l’auteur de plus de trente articles
dans des revues portugaises et étrangères.
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Maria Cristina PAIS SIMON
Maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, où elle
enseigne la littérature et la civilisation du Portugal, ainsi que la traduction littéraire.
Titulaire de l’agrégation de portugais et d’une thèse de doctorat sur Camilo Castelo
Branco, ses recherches portent essentiellement sur la littérature et la civilisation
du Portugal du XIXe siècle. Membre actif du Centre de recherches sur les pays
lusophones CREPAL, elle a publié de nombreux d’articles et a participé à divers
colloques internationaux.
Otília PIRES MARTINS
Maître de conférences (HDR) au Département de Langues et cultures de
l’université d’Aveiro. Elle a été professeur invité à l’Université catholique (Viseu) et
dans plusieurs universités étrangères (Pau, Lyon, São Paulo). Elle est responsable du
groupe de recherche “ Représentations du Portugal dans les littératures étrangères
et représentations de l’étranger dans la littérature portugaise ”. Parmi ses travaux se
trouvent : L’œuvre de Julien Green : une poétique du Mal. Dualité et déchirure dans l’univers
greenien, Lisboa, 2009, “ Valery Larbaud et le Portugal : lusophilie et médiation ”,
Martins, Otília Pires (coord.), Eugénio Lisboa :Vário, intrépido e fecundo – uma homenagem
(col. Onésimo Teotónio de Almeida), 2011.
Claudia PONCIONI
Professeur des universités en études brésiliennes à la Sorbonne Nouvelle
où elle co-dirige le Centre de recherches sur les pays lusophones (CREPAL),
elle est titulaire de l’agrégation de portugais. Elle s’est spécialisée dans l’étude
des textes auto-diégétiques, ayant publié de nombreux travaux sur le sujet.
Son travail de recherche est basé essentiellement sur l’utilisation de sources
primaires. Elle a travaillé notamment sur des échanges épistolaires, journaux
intimes, autobiographies, chroniques. Avec José Manuel Esteves, elle a assuré la
coordination de l’édition à Paris du livre Au Carrefour des littératures brésilienne et
portugaise. Ponts et idées fut publié à Paris en 2009. Son dernier livre, Um engenheiro
fourierista no Brasil, fut publié à Recife en 2010. Elle prépare actuellement,
avec Virginia Camilotti, l’édition des lettres de João do Rio à João de Barros
pour l’Académie brésilienne de lettres.
Maria Ana RAMOS
Docteur de l’Universidade de Lisboa, elle enseigne actuellement au Romanisches
Seminar à l’université de Zurich en Langue, linguistique et philologie portugaises.
Elle a publié l’essai qui accompagne l’édition facsimilé du Cancioneiro d’Ajuda (1994).
Au-delà de ce domaine essentiel, elle s’est intéressée aux aspects linguistiques du
théâtre de Gil Vicente avec l’examen d’une langue artificielle au XVIe siècle, la
“ langue ” des gitans (2003) et de la période littéraire en France d’Alphonse III du
Portugal, surnommé le Boulonnais, comte de Boulogne-sur-mer au XIIIe siècle (2005).
En dehors de la lyrique, elle s’occupe aussi des formes brèves du récit médiéval, en
particulier à la suite de la découverte d’un nouveau manuscrit portugais, daté des
débuts du XVIe siècle, de la fascinante Lenda de Gaia reposant sur l’appropriation
anachronique du mythe de la femme de Salomon (2004, 2008, 2009).
Paulo Miguel RODRIGUES
Docteur en Histoire Contemporaine (2007) de l’Universidade de Madère (UMa).
En 2000 il a reçu, le prix Fundação Berardo pour son ouvrage A política e as questões
militares na Madeira - o período das guerras napoleónicas (1999). Il a publié aussi Madeira
entre 1820 e 1842 : relações de poder e influência britânica (2008). Il est ‘professor auxiliar ‘
à l’UMa, directeur du 1er cycle en Sciences de la culture et coordinateur du cycle 2e
en Etudes régionales et locales.
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Gilda SANTOS
Professeur de Littérature portugaise à la Faculté de lettres de l’Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1976-2006), Gilda Santos est vice-présidente du Real
Gabinete Português de Leitura de cette ville, où elle coordonne le PPRLB-Pôle
de Recherches sur les relations luso brésiliennes. En avril 2012 s’est tenu le 6ème
colloque international “Portugal no Brasil : pontes para o presente ”. Gilda Santos est
par ailleurs chercheur du CLEPUL, de l’Universidade de Lisboa. Parmi ses travaux
récents se trouvent Camilo Pessanha em dois tempos, publié en 2007, dont elle est
co-auteur avec Izabela Leal ; l’édition brésilienne de O Físico Prodigioso, de Jorge
de Sena, publié en 2009 et Poética dos Cinco Sentidos Revisitada, qu’elle a co-edité
avec Horácio Costa en 2010.
Álvaro SANTOS SIMÕES JUNIOR
Docteur ès lettres, professeur de Littérature brésilienne, il est coordinateur de la
revue electronique TriceVersa. En 2007, il a publié A sátira do Parnaso : estudo da poesia
satírica de Olavo Bilac publicada em periódicos de 1894 a 1904 (São Paulo : FAPESP ; Ed.
da UNESP). Il est co-organisateur de Literatura, Imprensa e Sociedade (Marília : Poïesis,
2009) ainsi que de l’ouvrage Intelectuais e imprensa : aspectos de uma complexa relação (São
Paulo : Nankin ; CAPES). Il a publié plusieurs essais dans des périodiques scientifiques
et des recueils d’essais.
Giselle MARTINS VENÂNCIO
Giselle Martins Venâncio est professeur du département d’Histoire et du
programme d’études post-doctorales de l’Universidade Federal Fluminense (UFF).
Elle est titulaire d’un diplôme d’Histoire de la PUC-RJ et de l’UFF. Elle est docteur
de l’université fédérale de Rio de Janeiro. Elle a publié plusieurs chapitres d’ouvrages
parmi lesquels : “ Cartas de Lobato a Vianna : uma memória epistolar silenciada pela
história ”, in : Angela de Castro Gomes. (Org.), Escrita de si, escrita da historia, RJ : FGV,
2004 et “ Presentes de papel ; cultura escrita y sociabilidad en la correspondencia de
Oliveira Vianna ”, in : Carlos Sáez ; Antonio Castillo Gomez. (Org.), La correspondencia
en la Historia : modelos y práticas de la escritura.

